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বাংলায় সরকাির চাকির খাজঁার সরা ঠকানা  

Weekly Current Affairs PDF Bengali 
মাস – eিpল, সpাহ – pথম, (01-04-2022 েথেক 07-04-2022) 

√  1) 2022 সােলর জানুয়ারী েথেক কাযর্করী কমর্চারী eবং েপনশনেভাগীেদর জনয্ 

েকndীয় সরকার কতৃর্ ক aনুেমািদত েমাট মহাঘর্ ভাতা (DA) eবং মহাঘর্য্তা িরিলফ 

(DR) কত? 

uঃ- 34% 

√	 2) েকান িডিজটাল pয্াটফমর্ iuিপআiেয়র মাধয্েম aথর্ pদােনর েkেt "টয্াপ টু 
েপ" নােম নতুন েপেমn িসেsম চালু কেরেছ? 

uঃ- েগাল েপ	 

√	 3) ADB eবং HSBC ভারেত kুdঋেণর জনয্ eকিট আংিশক গয্ারািn েpাgাম 

চালু করেত সহেযািগতা কেরেছ। ei েpাgােমর েমাট পিরমাণ কত? 
uঃ- 100 িমিলয়ন মািকর্ ন ডলার 

√	 4) হল ? ভারেত sাটর্ আপ pিত াতােদর তােদর sাটর্ আপ যাtার pিতিট পযর্ােয় 

সমথর্ন করার জনয্ েকান সংsা sাটর্ আপস ফাunারস হাব নামক eকিট নতুন 

pয্াটফমর্ চালু করা কেরেছ? 

 uঃ- মাiেkাসফট 

√	 5) 2022 সােল েকান েদেশর সােথ িমিলত হেয় ভারত VARUNA নামক eকিট 

িdপািkক েনৗ মহড়া কেরেছ? 
uঃ- াn 

√	 6) েকান রােজয্র িবখয্াত ‘িলিভং ট িbজ’ সাংsৃিতক লয্াnেsপ সmpিত 

iuেনেsার oয়াlর্  েহিরেটজ সাiেটর asায়ী তািলকায় anভুর্k হেয়েছ? 
uঃ- েমঘালয় 

√	 7) িবচার িবভাগীয় আেদেশর dত েযাগােযােগর জনয্, সুরিkত iেলক িনক 

েমােডর মাধয্েম আদালেতর আেদশ িল েpরণ করার জনয্ ভারেতর সুিpম েকাটর্  dারা 

চালু করা eবং ভারেতর pধান িবচারপিত (CJI) eনিভ রমনা কতৃর্ ক uেdাধন করা 

স oয়য্ারিটর নাম কী? 

uঃ- FASTER 

√	 8) েকান েখেলায়াড় 2022 সােল BBC iিnয়ান েsাটর্ সoময্ান aফ দয্ iয়ার 

(BBC ISWOTY) পুরsার িজেতেছন? 
uঃ- মীরাবাi চানু 

√	 9) িজoলিজকয্াল সােভর্  aফ iিnয়া (GSI) eর নতুন িডেরkর-েজনােরল িহেসেব 

কােক িনযুk করা হেয়েছ? 
uঃ- ডঃ eস রাজু 

√	 10) েকান িদনিটেক আnজর্ ািতক িশ  বi িদবস (ICBD) িহেসেব পালন করা হয়? uঃ- eিpেলর pথম kবার 
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 √	 11) pিত বছর েকান িদনিটেক িব  aিটজম সেচতনতা িদবস িহেসেব িচিhত করা 

হয়? 
uঃ- 02 eিpল 

√	 12) েখেলা iিnয়া iuিনভািসর্িট েগমেসর িdতীয় সংsরণ েকান রাজয্ আেয়াজন 

করেব? 
uঃ- কণর্াটক 

√	 13) FICCI-eর মেত, FY23-e ভারেতর আনুমািনক GDP বৃিdর হার কত হেব?  uঃ- 7.4% 

√	 14) ভারতীয় িবমান বািহনী সmpিত তার pাচীনতম aপােরশনাল াiং েমিশন 

েচতক েহিলকpােরর কত বছেরর েগৗরবময় পিরেষবার sৃিতচারণ কেরেছ? 
uঃ- 60 বছর 

√	 15) েযেকান sান েথেক 12 িট েজয্ািতিলর্  o চর ধােমর িডিজটাল দশর্ন সkম 

করার জনয্ সংsৃিত মntক সাধারণ জনগেণর জনয্ oেয়ব েপাটর্ াল চালু কেরেছ তার নাম 

িক? 

uঃ- েটmল 360 

√	 16) েকান দল 2022 সােলর ICC মিহলা িkেকট িব কাপ িজেতেছ? uঃ- aেsিলয়া 

√	 17) iিnয়া েবাট aয্াn েমিরন েশা (IBMS) eর 4থর্ সংsরণ সmpিত েকান 

জায়গায় aনুি ত হেয়েছ? 
uঃ- েকািচ 

√	 18) 2022 িময়ািম oেপন েটিনস টুনর্ােমেnর মিহলা eকক িশেরাপা িজেতেছন 

েকান েখেলায়াড়? 
uঃ- Iga Swiatek 

√	 19) িদিl েমে া েরল কেপর্ােরশন (DMRC)-eর জনয্ নতুন বয্বsাপনা 

পিরচালেকর নাম িক? 
uঃ- িবকাশ kমার 

√	 20) ভারেতর রা পিতর তুকর্ েমিনsান সফেরর সময় ভারত o তুকর্ েমিনsােনর মেধয্ 

কত িল চুিk sাkিরত হেয়েছ? 
uঃ- চার িট 

√  21) ভারত বছেরর েকান িদেন জাতীয় সমুd িদবস পালন কের? uঃ- 05 eিpল 

√	 22) সmpিত anpেদশ সরকার নতুন কত িল েজলার কথা েঘাষণা কেরেছ?  uঃ- 13 িট 

√  23) েকান েখেলায়াড় 2022 িময়ািম oেপন েটিনস টুনর্ােমেn পু ষেদর eকক 

িশেরাপা িজেতেছ? 
uঃ- Carlos Alcaraz	 

√	 24) েকান ভারতীয় েsস-েটক sাটর্ আপ তার pথম বািণিজয্ক uপgহ `শknলা' 
uৎেkপণ কেরেছ? 

uঃ- Pixxel 
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√  25) Whatsapp, Google Pay eবং AmazonPay-eর সােথ ঘিন  

pিতেযািগতায় টাটা gপ েয সুপার aয্াপ েমাবাiল aয্ািpেকশনিট চালু করেব তার নাম 

কী? 

uঃ- Tata Neu 

√	 26) UNHRC কতৃর্ ক মানবািধকার o জলবায়ু পিরবতর্ েনর জনয্ uেdাধক িবেশষ 

pিতেবদক িহেসেব কােক িনযুk করা হেয়েছ? 
uঃ- Dr Ian Fry 

√  27) েকান ভারতীয় স ীতিশlী িনu eজ aয্ালবােমর জনয্ 2022 সােল gয্ািম 

পুরsার িজেতেছন? 
uঃ- Ricky Kej 

√	 28) পিরেবশ মntক pািsক বজর্ য্ বয্বsাপনা (PWM) eর জনয্ eকিট ময্াসকট eবং 

িবিভn uেদয্াগ pকাশ কেরেছ। ei ময্াসকেটর নাম িক? 
uঃ- pকৃিত 

√  29) ভারেতর নতুন পররা  সিচব িহেসেব কােক িনেয়াগ করা হেয়েছ? uঃ- Vinay Mohan Kwatra 

√	 30) েকান িদনিটেক জািতসংেঘর আnজর্ ািতক িবেবক িদবস িহেসেব িচিhত করা 

হয়? 
uঃ- 05 eিpল 

√  31) জািতসংঘ েকান িদনিটেক unয়ন o শািnর জনয্ আnজর্ ািতক kীড়া িদবস 

(IDSDP) িহেসেব পালন করার েঘাষণা কেরেছ? 
uঃ- 06 eিpল 

√	 32) েকান বয্াংক ‘SMBHAV’ নােম eকিট িডিজটাল পাnর pকl চালু 

কেরেছ? 
uঃ- iuিনয়ন বয্া  aব iিnয়া 

√  33) হিক iিnয়া িসিনয়র েমন নয্াশনাল চয্ািmয়নিশপ 2022-eর 12 তম সংsরণ 

েকান শহর েহাs করেছ? 
uঃ- েভাপাল 

√	 34) জািতসংঘ েকান িদনিটেক রাoয়াnা তুতিস-েদর িব েd 1994 সােলর 

গণহতয্ার pিতিবেmর আnজর্ ািতক িদবস িহেসেব পালন করেব? 
uঃ- 07 eিpল 

√  35) 9-তম ভারত-িকরিগজsান েযৗথ িবেশষ বািহনীর মহড়া েকান রােজয্ aনুি ত 

হেয়িছল? 
uঃ- িহমাচল pেদশ 

√	 36) িব  sাsয্ িদবস pিত বছর েকান িদন পালন করা হয়? uঃ- 07 eিpল 

 


