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বাংলায় সরকাির চাকির খাজঁার সরা ঠকানা  

Weekly Current Affairs PDF Bengali 

মাস – আগ , স াহ – ি তীয়, ( ০৮-০৮-২০২২ থেক ১৫-০৮-২০২২) 

√  ১) টিবল টিনস এ মিহলা দর একক ণীেত ণ পদক িজতেলন ক?  উঃ- Bhavina Patel  

√  ২) ব ািনক ও িশ  গেবষণা কাউি েলর (CSIR) ইিতহােস থমবােরর মেতা 

একজন মিহলা মহাপিরচালক িনেয়াগ করা হেয়েছ, তাঁর নাম িক?  
উঃ- Nallathamby Kalaiselvi 

√  ৩) ল ফাইন া  ব া  এর নতুন ম ােনিজং িডের র পেদ ক িনযু  হেলন?   উঃ- Inderjit Camotra 

√  ৪) আ জািতক দাবা ফেডেরশান এর ডপু  িসেড  পেদ ক িনযু  

হেয়েছন?  
 উঃ- িব নাথন আন  

√  ৫) স িত কমনওেয়লথ গমস এ মিহলােদর বি ং এ ভারেতর হেয় ণ পদক 

িজতেলন ক?  
উঃ- Nikhat Zareen 

√  ৬) স িত দলাই লামা ক কান িসিভিলয়ান স ােন স ািনত করা হল?  উঃ- dPal rNgam Duston 

√  ৭) কান খেলায়াড়েক ICC জুলাই ২০২২-এ পু ষেদর সরা খেলায়াড় িহেসেব 

বেছ িনেয়েছ? 
উঃ- Prabath Jayasuriya 

√  ৮) আ জািতক জব ালািন িদবস কেব পালন করা হয়? উঃ- ১০ আগ  

√  ৯) ২০২২ সােল এিশয়া ও ওেশিনয়া অ েলর ই ারন াশনাল 

টিলকিমউিনেকশন ইউিনয়ন (ITU) িরিজওনাল া াডাইেজশন ফারাম 

(RSF) কাথায় অনুি ত হেয়েছ?  
উঃ- িদ ী 

√  ১০) ২০২২ সােল বািমংহােম অনুি ত কমনওেয়লথ গমেস ভারত মাট কত  

পদক িজেতেছ? 
উঃ- ৬১  

√  ১১) কান খেলায়াড়েক ICC জুলাই ২০২২-এ মিহলেদর সরা খেলায়াড় িহেসেব 

বেছ িনেয়েছ? 
উঃ- Emma Lamb 

√  ১২) িত বছর কান িদন েক আ জািতক িসংহ িদবস িহেসেব পালন করা হেয় 

থােক?  
উঃ- ১০ আগ  
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√  ১৩) িত বছর কান িদেন নাগাসািক িদবস পালন করা হেয় থােক?  উঃ- ০৯ আগ  

√  ১৪) কমনওেয়লথ গমস এ মিহলেদর িসে লস এ ব াডিম েন ভারেতর হেয় ণ 

পদক িজতেলন ক? 
উঃ- িপ িভ িস ু  

√  ১৫) িতর া এ েপার ১২তম সং রণ কাথায় অনুি ত হেব?  উঃ- জরােটর গা ীনগের 

√  ১৬) য়াত হেলন া ন ি েকট আ ায়ার Rudi Koertzen মৃতু কােল তাঁর 

বয়স কত হেয়িছল?  
উঃ- ৭৩ বছর  

√  ১৭) স িত কান িবখ াত লন টিনস খেলায়াড় অবসর ঘাষণা করেলন?  উঃ- সেরনা উইিলয়ামস 

√  ১৮) ভারত মািকন সনা অনুশীলন ব  হার কাথায় অনুি ত হেত চেলেছ?  উঃ- িহমাচল েদশ 

√  ১৯) ভারেতর 49তম ধান িবচারপিত িহেসেব কােক িনযু  করা হেয়েছ? উঃ- িবচারপিত উদয় উেমশ লিলত 

√  ২০) িত বছর কান িদেন আ জািতক হািত িদবস পালন করা হয়?  উঃ- ১২ আগ  

√  ২১) কান দল ২০২২ সােল UEFA সুপার কাপ িজেতেছ? উঃ- িরয়াল মাি দ 

√  ২২) কান ি েকট খেলায়াড় ছয়েশা তম -২০ ি েকট ম াচ খলেত চেলেছ?  উঃ- িকেরন পালাড 

√  ২৩) ইসেরা স িত য নতুন ভাচুয়াল স িমউিজয়াম চালু কেরেছ তার নাম িক?  উঃ- SPARK 

√  ২৪) উ রাখ  এর া  অ ামব াসাডর ক হেলন?  উঃ- ঋষভ প  

√  ২৫) ২০২২ সােল ভারেতর ফুটবল দেলর পু ষেদর মেধ  ফুটবলার অব িদ ইয়ার ক 

হেলন?  
উঃ- সুিনল ছি  

√  ২৬) ২০২২ সােল ভারেতর ফুটবল দেলর মিহলােদর মেধ  ফুটবলার অব িদ ইয়ার 

ক হেলন?  
উঃ- মনীষা কল ান 

√  ২৭) পাওয়ার িলফ ং এর িব  রকড গড়েলন ক?  উঃ- Tamara Walcott, ৭৩৭.৫ কিজ 

 


