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বাংলায় সরকাির চাকির খাজঁার সরা ঠকানা  

Weekly Current Affairs PDF Bengali 
মাস – েম, সpাহ – pথম, (01-05-2022 েথেক 07-05-2022) 

√  1) সmpিত ভারেতর েকান িট sান UNESCO oয়াlর্  েহিরেটজ সাiট e 

anভুর্ k হেয়েছ?  
uঃ- Dholavira and Ramappa 

√  2) pিত বছর েকান িদেন আnজর্ ািতক িমক িদবস পালন করা হয়?  uঃ- 01 েম 

√  3) সmpিত bািজেলর লয্াnেsপ গােডর্ ন UNESCO oয়াlর্  েহিরেটজ সাiট e 

anভুর্ k হেয়েছ, eর নাম িক?   
uঃ- Sitio Burle Marx 

√  4) েকান sাপতয্ েক সmpিত a ম আ েযর্র anভুর্ k করা হেয়েছ?   uঃ- Statue of Unity 

√  5) pিত বছর িব  টুনা িদবস কেব পািলত হয়?   uঃ- 2রা েম 

√  6) ভারেতর নতুন পররা  সিচব িহেসেব দািয়t িনেcন েক?  uঃ- িবনয় েমাহন েকায়াtা 

√  7) িচপ ময্ানুফয্াকচািরং েকাmািন েকায়ালকম েকান ভারতীয় েকাmািনর সােথ 

চুিk কের ভারেত িচপ eর ঘাটিত পুরন করেত চেলেছ?  
uঃ- Meity's C-DAC 

√  8) েরলoেয় েটিলকিমuিনেকশন আপেgড করার জনয্, েরল মntক েকান সংsার 

সােথ চুিk sাkর কেরেছ?  
uঃ- C-DOT 

√  9) ভারতীয় েসনাবািহনীর নতুন ভাiস িচফ িহেসেব িনযুk হেয়েছন েক? uঃ- েলফেটনয্াn েজনােরল িবeস রাজু 

√  10) েকান বয্া  সমs মাiেkা, sল eবং িমিডয়াম enারpাiেজর (MSMEs) 

জনয্ ভারেতর pথম 'Open for All' িডিজটাল iেকািসেsম চালু কেরেছ? 
uঃ- ICICI বয্া  

√  11) eিশয়ান বয্াডিমnন চয্ািmয়নিশপ e ভারতীয় বয্াডিমnন েখেলায়াড় িপ. িভ. 
িসnু েকান পদক জয়লাভ কেরেছন?  

uঃ-  েbা  

√  12) িবে র সবেচেয় েবিশ িরেয়ল-টাiম াnয্াকশান কের েকান েদশ pথম sান 

দখল কেরেছ?  
uঃ- ভারত 

√  13) pিত বছর েকান িদেন িব  েpস ি ডম েড পালন করা হয়? uঃ- 3রা েম 
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√  14) েদেশর pথম iথানল pাn েকাথায় চালু হেত চেলেছ?  uঃ- পুিনর্য়া 

√  15)  িব  aয্াজমা িদবস কেব পালন করা হেয় থােক?  uঃ- 3রা েম 

√  16) েকান রাজয্ 'মুখয্মntী িমতান েযাজনা' চালু করেত চেলেছ?  uঃ- ছিtশগড় 

√  17) ভারেতর 100 তম iuিনকেনর্রনাম িক? uঃ- Neobank Open 

√  18) oয়াlর্  েpস ি ডম iনেডk e ভারেতর sান কত?  uঃ- 150 তম 

√  19) আnজর্ ািতক ফায়ার ফাiটার িদবস pিত বছর েকান িদেন পালন করা হয়?  uঃ- 4 েম 

√  20) pিত বছর আnজর্ ািতক েপাতুর্ িগজ ভাষা িদবস কেব পালন করা হয়?  uঃ- 05 েম 

√  21) িমিনিs aব আথর্ সাin iuসার ে nিল oেয়দার ফরকািsং সফটoয়য্ার 

চালু করার জনয্ েকান সংsার সােথ চুিk কেরেছ?  
uঃ- আi আi িট েবােm 

√  22) pিত বছর েকান িদেন কয়লা খিন িমক িদবস পালন করা হয়?  uঃ- 4 েম 

√  23) aয্ামাজেনর পরবত  িস i o েক হেত চেলেছন?  uঃ- Andy Jassy 

√  24) CIA eর pথম িচফ েটকনলিজ aিফসার হেলন eকজন ভারতীয় বংেশাদভুত। 

তাঁর নাম িক?  
uঃ- নn মুলচnনী 

√  25) pিত বছর িব  হাত পিরcnতা িদবস কেব পালন করা হয়?  uঃ- 05 েম 

√  26) েকান ভারতীয় িনu iয়কর্  েফেডরাল িরসাভর্  বয্া  eর েবাডর্  িডেরkর পেদ 

িনযুk হেলন?  
uঃ- aরিবn কৃ  

√  27) ভারেতর pথম াiবাল েহলথ aবসারেভটির েকাথায় চালু করা হেয়েছ?  uঃ- oিডশা 

√  28) সmpিত pয়াত হেলন 1950 সােলর ফমুর্লা oয়ান েরিসং চয্ািmয়ন, তাঁর নাম 

িক?  
uঃ- Tony Brooks 

√  29) িব  aয্াথেলিটk িদবস pিত বছর কেব পালন করা হয়?  uঃ- 07 েম 

√  30) েকান রাজয্ সরকার তার রােজয্র সমs gােম িবণামূলয্ inারেনট পিরেষবা 

pদান করেত চেলেছ?  
uঃ- utর pেদশ 

 


