
 
 

 
 

িবিভ  িতেয়ািগতা মূলক পরী ার খবর পেত এবং GK ও Current Affairs এর PDF ি েত Download করেত অবশ ই www.chakribazar.in সাইট ট িভিসট ক ন। 

 

www.chakribazar.in চাকির Bazar.in 

বাংলায় সরকাির চাকির খাজঁার সরা ঠকানা  

Weekly Current Affairs PDF Bengali 

মাস – জুন, স াহ – তৃতীয়, (১৬-০৬-২০২২ থেক ২২-০৬-২০২২) 

√  ১) াবাল াটাপ ইেকািসে ম াংিকং ভারেতর কান রােজ  পুেরা এিশয়া ত 

থম ান অিধকার কেরেছ?  
উঃ- করালা  

√  ২) কান কা ািন মিহলােদর জন  াটাপ অ াে েলেরটর া াম চালু কেরেছ?  উঃ- েগাল  

√  ৩) ইয়ং পালােম ািরয়া  দর অ ম াবাল কনফাের  কাথায় অনুি ত হেয়েছ?  উঃ- িমশর 

√  ৪) কান সাস াল মিডয়া কা ািন মিহলােদর কমসং ােনর জন  ইউনাইেটড 

নশানস ওেমনস কাউি ল এর সে  চুি  ব  হেয়েছ?  
 উঃ- িলংকড ইন 

√  ৫) িত বছর কান িদেন হট ি চ কাউ ািরং ড পালন করা হয়? উঃ- ১৮ জুন 

√  ৬) সামািলয়া এর নতুন ধানম ী ক হেলন?  উঃ- Hamza Abdi 

√  ৭) ইেলক ক গািড়র িবি  বাড়ােত জামােটা কান কা ািনর সে  অংিশদাির  

কেরেছ?  
উঃ- Jio-Bp 

√  ৮) িবে র বৃহ ম জীব  উি দ চারাগাছ কাথায় পাওয়া গেছ? 
উঃ- পি ম অে িলয়ার উপ েলর 

অগভীর জেল 

√  ৯) িত বছর কান িদেন িব ব াপী আ জািতক উ া  (িরিফউিজ) িদবস পালন করা 

হয়?  
উঃ- ২০ জুন 

√  ১০) কান এয়ারেপাটেক িবে র তম এয়ায়রেপাট এর তকমা দওয়া হেয়েছ?  উঃ- হামাদ ই ারন াশনাল এয়ারেপাট 

√  ১১) সাইবার িনরাপ া ও জাতীয় িনরাপ া িবষয়ক জাতীয় শীষ সে লন ভারেতর 

কাথায় অনুি ত হেত চেলেছ?  
উঃ- নয়ািদি  

√  ১২) অিলি ক চ াি য়ন নীরজ চাপড়া িফনল াে র ওতেন গমেস কান পদক 

িজেতেছন 
উঃ- ণ পদক 
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√  ১৩) ভারতীয় কা  গাড নতুন অ াডভা ড লাইট হিলক ার অ ভু  কেরেছ, 

এর নাম িক?  
উঃ- ায়া ন 840 িসিজ 

√  ১৪) ২০২২ কানািডয়ান া  ি  িজতেলন ক?  উঃ- Max Verstappen 

√  ১৫) ইউনাইেটড নশানস এ ভারেতর পরবত  পামােন  িরে েসে ভ ক 

হেলন?  
উঃ- Ruchira Kamboj 

√  ১৬) ভারেতর থম মিহলা এন িড এ ব াচ এ থম ান অিধকার করেলন ক?  উঃ- Shanan Dhaka 

√  ১৭) ভারেতর থম বািলকা প ােয়ত কান রােজ  তির হেয়েছ?  উঃ- জরাট 

√  ১৮) মে ািলয়ার কান দ ইউেনে া ওয়া  নটওয়াক বােয়াি য়ার িরজােভ যু  

হেয়েছ? 
উঃ- খুভস ল  

√  ১৯) ভারেতর কান রাজ  মাইে া ফাইন া  লান দােন থম ান অিধকার 

কেরেছ?  
উঃ- তািমলনাড়ু 

√  ২০) স িত ফান প কান ই ুের  কা ািনর সােথ যু  হেয় ভিহেকল 

ই ুের  দান করেত চেলেছ?  
 উঃ- কাটাক ই ু ের  

 


