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Weekly current affairs PDF Bengali 
মাস – মাচর্ , সpাহ – চতুথর্, (22-03-2022 েথেক 31-03-2022) 

√  1) ভারতীয় েসনাবািহনী েকান েদেশর সােথ েযৗথ সামিরক মহড়া 'LAMITIYE-
2022'-e aংশgহণ করেছ? 

uঃ- Seychelles 

√	 2) মিণপুেরর নতুন মুখয্মntী িহেসেব কােক িনযুk করা হেয়েছ? uঃ-	N Biren Singh	 

√	 3) জািতসংঘ কেব িব  জল িদবস পালন কের? uঃ- 22 মাচর্  

√	 4) 2022 েsাটর্ sার aয্ােসস aয্াoয়ােডর্  েকান েখেলায়াড়েক েsাটর্ sার aফ দয্ 

iয়ার (পু ষ) পুরsাের ভূিষত করা হেয়েছ? 
 uঃ- িনরাজ েচাপড়া 

√	 5) েকান বয্া  সmূণর্ sয়ংিkয় aেটা েলান aফার করেত 'aেটাফাsর্ ' 
aয্ািpেকশন চালু কেরেছ? 

uঃ- HDFC বয্া  

√	 6) েকান েদশ 36তম আnজর্ ািতক িজoলিজকয্াল কংেgেসর আেয়াজন করেছ? uঃ- ভারত 

√	 7) েকান বয্া  SmartHub Vyapar েpাgাম চালু করার েঘাষণা কেরেছ? uঃ- HDFC Bank 

√	 8) IQAir 2021 oয়াlর্  eয়ার েকায়ািলিট িরেপােটর্  েকান শহরিটেক িবে র 

সবেচেয় িষত রাজধানী শহর িহসােব িচিhত করা হেয়েছ? 
uঃ- িদlী 

√	 9) 2022 িpটজকার আিকর্ েটকচার পুরsার িবজয়ীর নাম িক?  uঃ- Diebedo Francis Kere 

√	 10) ভারতীয় েসনাবািহনী eবং uজেবিকsােনর মেধয্ েযৗথ সামিরক pিশkণ 

aনুশীলেনর নাম কী যা 2022 সােলর মাচর্  মােস iয়াি য়ািরক e  হেয়িছল? 
uঃ- Ex-Dustlik 

 √	 11) নাiট য্া  aনুসাের েgাবাল হাuস pাiস iনেডk e ভারেতর sান কত? uঃ- 51 তম 

√	 12) েকান মntণালয় সুজলাম 2.0 কয্ােmiন চালু কেরেছ? uঃ- জলশিk মntণালয় 

√	 13) "Unfilled Barrels: India’s oil story" বiিটর েলখক েক? uঃ- িরচা িম  

√	 14) utরাখে র নতুন মুখয্মntী িহেসেব কােক িনযুk করা হেয়েছ? uঃ- পু র িসং ধািম 
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√	 15) pিত বছর িব  যkা িদবস কেব পািলত হয়? uঃ- 24 মাচর্  

√	 16) মািটর ভাল sােsয্র জনয্ কাবর্ন-িনরেপk চাষ চালু করার জনয্ ভারেতর েকান 

রােজয্ েদেশর pথম ei পdিত চালু হেত চেলেছ? 
uঃ- েকরালা 

√	 17) ভারেতর pধানমntী সmpিত sাধীনতা সংgামী ভগত িসং, সুখেদব eবং রাজ  

eঁর শহীদ িদবস sরেণ েকান শহের িবpবী ভারত গয্ালাির uেdাধন কেরেছন? 
uঃ- কলকাতা 

√	 18) 2022 সােলর aয্ােবল পুরsার িবজয়ীর নাম িক? uঃ- Dennis Parnell Sullivan 

√	 19) বারসামা িশl 2022 pিশkণ মহড়ার আেয়াজন করেব েকান েদশ? uঃ- মালেয়িশয়া 

√	 20) দিkণ আি কার িবপn pজািতর রাiেনা বn সংরkেণর pেচ ােক সমথর্ন 

করার জনয্ েকান সংsা oয়াilলাiফ কনজারেভশন বn (WCB) জাির কেরেছ? 
uঃ- িব  বয্া  

 √  21) েকান িদনিটেক দাসেtর িশকার eবং াnআটলািnক kীতদাস বািণেজয্র 

আnজর্ ািতক sরণ িদবস িহসােব িচিhত করা হয়? 
uঃ- 25 মাচর্  

√	 22) oয়াilলাiফ কনজারেভশন বn (WCB) eর েমাট মূলয্ কত, যা রাiেনা বn 

নােমo পিরিচত? 
uঃ-	150 িমিলয়ন মািকর্ ন ডলার 

√  23) কিmuটার িবjানী eবং GIF িচেtর s ার নাম িক, িযিন সmpিত মারা 

েগেছন? 
uঃ- Stephen Wilhite 

√	 24) মািরo মােসর্ল, িযিন েসnাল বয্াি ং aয্াoয়ােডর্  2022 সােলর গভনর্র aফ দয্ 

iয়ার পুরsাের ভূিষত হেয়েছন িতিন েকান েদেশর েকndীয় বয্াংেকর গভনর্র? 
uঃ- িচিল 

√  25) মা িত সুজুিকর MD eবং CEO িহসােব কােক িনযুk করা হেয়েছ? uঃ- HISASHI TAKEUCHI 

√	 26) ভারতবেষর্র ঐিতহয্, সংsৃিত eবং ৈবিচtয্ pদশর্েনর জনয্ সরকার েকান sােন 

10 িদনবয্াপী ভারত ভাগয্ িবধাতা uৎসেবর আেয়াজন কেরেছ? 
uঃ- েরড েফাটর্  

√  27) আথর্ আoয়ার িদবস pিত বছর েকান িদেন পািলত হয়? uঃ- মাচর্  মােস েশষ শিনবার 

√	 28) 2022 সােল আথর্ আoয়ার িদবেসর িথম কী? uঃ- Shape Our Future 

√  29) aফেশার িসিকuিরিট ekারসাiজ, 'psান' ভারতীয় েনৗবািহনীর েকান iuিনট 

dারা আেয়ািজত হেয়িছল? 
uঃ- oেয়sানর্ েনভাল কমাn 

√	 30) েকান শহর িবে  শb ষেণর তািলকায় pথম sােন রেয়েছ?  uঃ- ঢাকা 
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 √  31) িব  িথেয়টার িদবস পািলত হয় েকান িদেন? uঃ- 27 মাচর্  

√	 32) িপিভ িসnু 2022 সােলর সুiস oেপন বয্াডিমnন টুনর্ােমেn েকান 

েখেলায়াড়েক হািরেয় মিহলােদর eকক িশেরাপা িজেতেছন? 
uঃ- Busanan Ongbamrungphan	 

√  33) ভারেতর েকান রােজয্ রা ীয় সংsৃিত মেহাৎসব (RSM) 2022-eর 12 তম 

সংsরেণর আেয়াজন করা হেয়েছ? 
uঃ- an pেদশ 

√	 34) েকান দল SAFF aনূ র্ -18 মিহলা ফুটবল চয্ািmয়নিশেপর 3য় সংsরণ 

িজেতেছ? 
uঃ- ভারত 

√  35) uiংস iিnয়া 2022-e ভারেতর েকান িবমানবnরেক ‘েকািভড চয্ািmয়ন’ 
পুরsাের ভূিষত করা হেয়েছ? 

uঃ- েকািচন আnজর্ ািতক িবমানবnর 

√	 36) 2022 সােল েকান েখেলায়াড় ফমুর্লা oয়ান েসৗিদ আরব gয্াn িpk 

িজেতেছন? 
uঃ- Max Verstappen 

√  37) BRBNMPL-eর eকিট লািনর্ং aয্াn েডেভলপেমn েসnার (LDC) 

sাপেনর িভিtpsর sাপন করা হেয়েছ েকান sােন? 
uঃ- মাiসুর 

√	 38) DRDO েকান েদেশর সােথ aংশীদািরেt িমিডয়াম ের  সারেফস টু eয়ার 

িমসাiল (MRSAM) eর ভারতীয় েসনা সংsরণ ৈতির কেরেছ? 
uঃ- iসরােয়ল 

√  39) বজর্ য্ isাত িদেয় ৈতির pথম রাsা ভারেতর েকান শহের ৈতির হেয়েছ? uঃ- সুরাট 

√	 40) আnজর্ ািতক ম সংsার (ILO) নতুন মহাপিরচালক িহেসেব েক িনবর্ািচত 

হেয়েছন? 
uঃ- Gilbert Houngbo 

 √  41) bডকাs aিডেয়n িরসাচর্  কাuিnল (BARC iিnয়া) eর নতুন েচয়ারময্ান 

েক? 
uঃ- শশী িসনহা 

√	 42) 2022 সােলর ন িরেপাটর্  aনুসাের 40 বছর বয়সী eবং তার কম বয়সী িবে র 

সবেচেয় ধনী s-িনিমর্ত িবিলয়েনয়ার িহসােব কােক িচিhত করা হেয়েছ? 
uঃ- মাকর্  যুকারবাগর্	 

√  43) 2022-2026 পযর্n চার বছেরর জনয্ বয্াডিমnন aয্ােসািসেয়শন aফ 
iিnয়া (BAI) eর নতুন সভাপিত িহেসেব কােক িনেয়াগ করা হেয়েছ? 

uঃ- Himanta Biswa 

√	 44) েকান মািlেpk েচiন PVR িলিমেটেডর সােথ eকীভূত হেয় eকিট নতুন 

সিmিলত সtা গঠন কেরেছ?  
uঃ- INOX Leisure 

√  45) ভারেতর েকndীয় মntী পীযূষ েগােয়ল সmpিত েকান শহের eকিট iিnয়ান 

জুেয়লাির ekেপািজশন েসnার (IJEX) ভবন uেdাধন কেরেছন? 
uঃ- বাi 
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√	 46) ভারত সরকার eকিট নতুন েসnাল েসkর িsম ‘রাiিজং aয্াn eেkলােরিটং 

eমeসeমi পারফরেমn’ (RAMP) েঘাষণা কেরেছ। pকেlর েমাট বয্য় কত? 
uঃ- 808 িমিলয়ন মািকর্ ন ডলার 

√  47) েকান িদনিটেক সারা িবে  আnজর্ ািতক াnেজnার েড aব িভিজিবিলিট 

(TDOV) িহেসেব পালন করা হয়? 
uঃ- 31 মাচর্  

√	 48) iিnয়ান oশান েনভাল িসেmািজয়াম (IONS) েমিরটাiম ekারসাiজ 2022 

(IMEX-22) eর pথম সংsরণ েকান রােজয্ aনুি ত হেয়েছ? 
uঃ- েগায়া 

√  49) pিত বছর েকান িদেন আnজর্ ািতক মাদক পরীkা িদবস পািলত হয়? uঃ- 31 মাচর্  

√	 50) েকান িদনিটেক িব  বয্াকআপ িদবস িহসােব মেনানীত করা হেয়েছ? uঃ- 31 মাচর্  

  

  


