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বাংলায় সরকাির চাকির খাজঁার সরা ঠকানা  

Weekly Current Affairs PDF Bengali 
মাস – eিpল, সpাহ – চতুথর্, (23-04-2022 েথেক 30-04-2022) 

√  1) সmpিত নীিত আেয়ােগর ভাiস েচয়ারময্ান পদতয্াগ কেরেছন, তাঁর নাম িক? uঃ-	রাজীব kমার 

√	 2) রািশয়া সmpিত িবে র "সবেচেয় শিkশালী" পারমাণিবক সkম আnঃমহােদশীয় 

বয্ািলিsক েkপণাst পরীkা কেরেছ, eর নাম িক?  
uঃ- RS-28 SARMAT 

√	 3) ভারেতর েকান রােজয্ েদেশর pথম সmূণর্ িডিজটাল িটিকট বয্াবsাহ সmn বাস 

সািভর্ স চালু হেয়েছ?  
uঃ- মহারা  

√	 4) 2022 সােল নতুন েgাবাল িপস aয্াmােসডর িনবর্ািচত হেয়েছন েক?   uঃ-	বিবতা িসং 

√	 5) িtপুরা রাজয্ সরকার আnজর্ ািতক েডটা েসnার sাপেনর জনয্ েকান সংsার সােথ 

চুিk কেরেছ?  
uঃ-	NIXI-CSC 

√	 6) সmpিত ভারত সরকার ল া েক কত পিরমাণ aথর্ সমতুলয্ jালানী েতল pদান 

করল?  
uঃ- 500 িমিলয়ন মাঋক ডলার 

√	 7) pিত বছর আnজর্ ািতক pিতিনিধ িদবস পালন করা হয়? uঃ- 25 eিpল 

√	 8) pিত বছর আnজর্ ািতক ময্ােলিরয়া িদবস পালন করা হয়? uঃ- 25 eিpল 

√	 9) pিত বছর আnজর্ ািতক iংেরিজ ভাষা িদবস পালন করা হয়? uঃ- 23 eিpল 

√	 10)  pিত বছর UNESCO কতৃর্ ক আnজর্ ািতক িব  বi o কিপরাiট িদবস িদবস 

পালন করা হয়?  
uঃ- 23 eিpল 

 √	 11) কণর্াটক সরকার িনuেমািনয়া িনবারণ করেত েয সামািজক সেচতনতা 

pচারািভযান চালু কেরেছ তার নাম িক? 
uঃ- 	SAANS 

√	 12) pসার ভারতী সmpিত েকান েদেশর পাবিলক bডকাsােরর সােথ চুিk sাkর 

কেরেছ? 
uঃ- আেজর্ িnনা 
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√	 13) সmpিত েসাসয্াল িমিডয়া টুiটয্ার েক কত পিরমাণ মূেলয্ সmূণর্ ভােব 

aিধgহণ করেলন eলন মাs?  
uঃ- 44 িবিলয়ন মািকর্ ন ডলার 

√	 14) 2022 সােল ফমুর্লা oয়ান eিমিলয়া েরামাগনা gয্াn িpk িজেতেছন েক? uঃ- Max Verstappen 

√	 15)  লন েটিনস সািবর্য়া oেপন কাপ িজতেলন েক?  uঃ- Andrey Rublev 

√	 16) pিত বছর েকান িদেন আnজর্ ািতক iেnেলকচুয়াল েpা[পািটর্  িদবস কেব পালন 

করা হয়?  
uঃ- eিpল 26 

√	 17) আnজর্ ািতক েচরেনািবল েযর্াগ sরণ িদবস pিত বছর কেব পালন করা হয়?  uঃ- 26 eিpল 

√	 18) ভারেতর pথম কাবর্ন-িনরেপk প ােয়ত েকান রােজয্ ৈতির হল?  uঃ- জmু o কা ীর 

√	 19) েকরালা "কসমস মালাবািরকাস" pকেlর জনয্ েকান েদেশর সােথ চুিk sাkর 

কেরেছ? 
uঃ-	েনদারলয্াnেসর 

√	 20) UAE-েত েকান েপেমn টািমর্নােল BHIM UPI চালু হেয়েছ?  uঃ- NEOPAY 

√  21) 21 তম oয়াlর্  কংেgস aব aয্াকাunয্াnস	আেয়াজন করেব েকান েদশ?  uঃ- ভারত 

√	 22) ভারেতর pথম aমৃত সেরাবর েকাথায় sািপত হেয়েছ?  uঃ- utর pেদশ, রামপুর 

√  23) ভারত িগেনস েরকডর্  কেরেছ eকসােথ সমলয় - e কত িল জাতীয় পতাকা 

uিড়েয় ভারত িগেনস েরকডর্  কেরেছ? 
uঃ- 78,000 

√	 24) ভারেতর েকান েজলা তার pেতয্কিট gাম প ােয়েত পাবিলক লাiেbির sািপত 

কের pথম sান aিধকার কেরেছ?  
uঃ- জামতাড়া, ঝাড়খ  

√  25) eয়ারেটল েপেমnস বয্া  FD সুিবধা েদoয়ার জনয্ েকান বয্াে র সােথ চুিk 

কেরেছ? 
uঃ-	IndusInd	 

√	 26) 19 লk েকািট টাকার বাজার মূলধেন েপৗঁছােনার pথম ভারতীয় েকাmািনর 

নাম িক? 
uঃ- িরলােয়n inািsজ 

√  27) িডিজটাল েপেমn eর েলনেদন বাড়ােত SBI কাডর্  েকান সংsার সােথ চুিk 

কেরেছ?  
uঃ-	TCS 

√  28) 2022 e eিশয়ান েরsিলং চয্ািmয়নিশপ e ভারত কত িল পদক িজেতেছ?  uঃ- 17 িট 
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√	 29) pিত বছর েকান িদেন সারা িবে  কমর্েkেt sাsয্ o িনরাপtা িদবস পালন করা 

হয়?  
uঃ- 28 eিpল 

√  30) pিত বছর িব  েsশনাির িদবস কেব পালন করা হয়? uঃ- eিpল eর েশষ বুধবার 

 √	 31) 26 eিpল 2022 e pয়াত হেলন pাkন ভারতীয় মিহলা হিক দেলর কয্ােpন 

Elvera Britto,	মৃতুয্কােল তাঁর বয়স কত হেয়িছল? 
uঃ-	 81 

√	 32) সmpিত েমঘালয় eর েকান pাkন মুখয্মntী pয়াত হেলন?  uঃ- James Dringwell Rymbai 

√	 33) pিত বছর েকান িদেন আnজর্ ািতক নৃতয্ িদবস পালন করা হয়?  uঃ- 29 eিpল 

√	 34) সবর্pথম েকান eয়ারলাin সংsা ভারতীয় েনিভেগশান িসেsম গগন	িসেsম 

বয্বহার  কেরেছ? 
uঃ- iিn-েগা 

√	 35)  ভারেতর েকান রাজয্ সবর্pথম মাiেgশান ািকং িসেsম চালু করল?  uঃ- মহারা  

√	 36) মিহলা eবং যুব uেদয্াগপিত েদর সাহােযয্র জনয্ েতল ানা সরকার েকান 

সংsার সােথ চুিk কেরেছ? 
uঃ- গল 

√	 37) বয্া  aব বেরাদা	সmpিত িসিনয়র িসিটেজন েদর জনয্ েয সুিবধা চালু কেরেছ 

তার নাম িক?  
uঃ- BOB World Gold 

√	 38) ভারেতর কেমর্ােযাগী িমশন eর জনয্ িব  বয্া  ভারত েক কত পিরমাণ aথর্ 

সাহাযয্ করেছ?  
uঃ- 47 িমিলয়ন মািকর্ ন ডলার 

√	 39) টাটা সংsা eয়ার iিnয়া	েকনার পর aনয্ েকান eয়ারলাin েকনার 

পিরকlনার কথা েঘাষণা কেরেছ?  
uঃ- eয়ার eিশয়া 

√	 40) pিত বছর েকান িদেন িব  েভেটিরনাির িদবস	পালন করা হয়? uঃ- 30 eিpল 

 


