
 

 

10th April 2021 Current Affairs 

1. Turing Award 2020 পাচ্ছেন ক ান কেচ্ছের বিজ্ঞানী? 

a) Alfred Aho  

b) Laszlo Lovasz  

c) Avi Wigderson  

d) Maggie O’Farrell 

 

 এটি  ম্পিউিার জগচ্ছের অস্কার নাচ্ছে পরররিে। 

 Association for Computing Machinery(USA)  এর েরফ কেচ্ছ  প্রোন 

 রা হচ্ছে োচ্ছ . 

 রিটিে গরিেজ্ঞ Alan Turing এর নাে অনসুাচ্ছর কেওো হচ্ছে োচ্ছ । 

 এর পুরস্কার স্বরূপ 1Milion USD কেওো হে। 

 িালু হে 1966 সাচ্ছল। 

 

2. সম্প্ররে ক ান কেচ্ছের ফুিবল কফডাচ্ছরেন ক  সাসচ্ছপন্ড  রচ্ছলা FIFA? 

a) ভারে 

b) পার স্তান 

c) বাাংলাচ্ছেে 

d) আফগারনস্থান 

 

 Founded: 21 May 1904, Paris, France 

 Headquarters: Zürich, Switzerland 

 President- Gianni Infantino 

 

Fifa World Cup 

 1st Champion- Uruguay (1930) 

 Last Champion- France (2018)  



 

 

 Maximum Title- Brazil (5)  2nd Italy(4) 

 Highest Scorer-  Miroslav Klose (16) 

Recent News About Pakistan: 

 পাকিস্তান বাবর ি্রুজ কিসাইল এর সফল পরীক্ষা িরললা।  

 পাকিস্তান কনউকিযার বহনল াগ্য ভূকি থেলি ভূকিলে থক্ষপণাস্ত্র গ্জনাকভর 

সফল উৎলক্ষপণ িরল। 

 শাহীন iii এর সফল পরীক্ষা িরল পাকিস্তান  

 পাকিস্তালনর KRL থেকিযাি নাি পকরবেতন িলর থশালযব আক্তার থেকিযাি 

রাখা হললা।  

 Aces Meet 2021 নালি বহু রাষ্ট্রীয থসনা িহডার িো থ াষণা িরথলা 

পাকিস্তান 

 

পার স্তান: 

 Capital: Islamabad  

 Currency: Pakistani rupee 

 Prime minister: Imran Khan 

 President: Arif Alvi 

 Perliament: National Perliament  

 Longest river:  Indus 

 National Sports: Hockey 

 Important Point: Benazir Bhutto was the 1st female prime minister of a 

muslim country. 

 

3. করপাবকলি অফ গ্যাবন এ ভারলের রাষ্ট্রদেূ থি হললন? 

a) জযদীপ ভাটনগ্র  

b) িনকিে বলহারা  

c) োরাঞ্জিে কসিং সানু্ধ 

d) রাি িরন বি তা  

 



 

 

 

 Capital: Libreville 

 Currency: franc 

 

4. অচ্ছিা ফাইনযান্স প্রোন  রচ্ছে Karnataka Bank এর সচ্ছে িুক্তি  রচ্ছলা ক ান 

গারি ক ািারন? 

a) Hero 

b) Maruti Suzuki 

c) Tesla 

d) Tata Motors 

 

 CEO: Kenichi Ayukawa  

 Founded: 1982, Gurugram 

 Headquarters: New Delhi 

 

5. ইচ্ছ ানরে  অযাচ্ছফোস স এর কসচ্ছেিারর রহসাচ্ছব ক  রনযিু হচ্ছলন? 

a) েরুণ বাজাজ 

b) রকব িাপুর 

c) থগ্াকবন্দ রাজলুু কিন্তলা 

d) অজয থশঠ  

 

6. রবেযালচ্ছের রেক্ষােীচ্ছের জনয Auro োরস  স্কলাররেপ িালু  রচ্ছলা ক ান 

রাজয? 

a) অরুনািলপ্্রচ্ছেে 

b) নাগালযান্ড 

c) রেচ্ছজারাে 

d) রসর ে 

 



 

 

 

Recent News About Sikkim:  

 কেচ্ছের প্রেে রাজয রহচ্ছসচ্ছব রসর ে এই কু্ষদ্র োরস  স্কলাররেপ প্র ল্প িালু 

 রচ্ছলা।  

 এর জনয োরা শ্রী অররবন্দ কসাসাইটির সচ্ছে িুক্তি বদ্ধ হচ্ছলা। 

 প্রেে কেচ্ছ  দ্বােে কেিী পয সন্ত ছাত্র কের কোি 50 লক্ষ িা া প্রোন  রা হচ্ছব 

যরে োচ্ছের অযা াচ্ছডরে  ক ররোর টি  োচ্ছ । 

 

7. 8th April 2021 ক ান রেখ গুরুর  ৪০০েে জন্ম বারষ স ী উপলচ্ছক্ষ এ টি 

অনুষ্ঠাচ্ছন নচ্ছরন্দ্র কোেী সভাপরেত্ব  রচ্ছলন? 

a) গুরু কেগ বাহােুর 

b) গুরু অের োস 

c) গুরু নানা  কেব  

d) গুরু অেে কেব  

 

Guru 

Nanak 

(1469-

1539) 

Started Sikhism 

2 
Guru Angad( 

1539-1552) 

Created a 

new script, 

Gurumukhi 

3 
Guru Amar 

Das(1552-1574) 

Made langar 

an integral 

part of 

Sikhism 



 

 

4 
Guru Ram 

Das(1574-1581) 

Founded the 

city of 

Amritsar 

5 
Guru Arjan 

Dev(1581-1606) 

Built the 

Golden 

Temple in 

Amritsar and 

compiled 

the holy 

Granth Sahib 

6 

Guru 

Hargobind(1606-

1644) 

Erected the 

Akal Takht 

7 
Guru Har 

Rai(1644-1661) 
--- 

8 

Guru Har 

Krishan(1656-

1664) 

--- 

9 

Guru Tegh 

Bahadur(1664-

1675) 

Was 

executed 

under 

Aurangzeb’s 

orders 

10 

Guru Govind 

Singh (1675-

1708) 

Transferred 

the authority 

of the guru 

to the Adi 



 

 

Granth (Guru 

Granth 

Sahib) and 

organized 

the Sikhs 

into a 

martial 

group called 

the Khalsa. 

Also, 

assumed the 

title of 

Singh. 

 

 

 

8. SIDBI এর নেুন কিোরেযান ক  হচ্ছলন? 

a) H.L Dattu 

b) K. Sivan 

c) S Raman 

d) Ajay Tyagi 

 

Small Industries Development Bank of India 

 Founded: 2 April 1990 

 Headquarters: Lucknow 

 

 

 



 

 

9. সম্প্ররে SARTHAQ ক  লঞ্চ  রচ্ছলন? 

a) রনে সলা রসোরাোন 

b) রচ্ছেে পখররোল 

c) নচ্ছরন্দ্র রসাং কোোর 

d) আরেে োহ  

 

 এর পুচ্ছরা  ো Students and Teachers Holistic Advancement through 

Quality Education। 

 অেেৃ েচ্ছহাৎসব এর এ টি অাংে রহচ্ছসচ্ছব এটি িালু  রা কহাচ্ছলা। 

 

 

10. সম্প্ররে ক াোে ওোিার িযাক্তি এবাং ROPAX কফরর সারভসস ক াোে 

শুরু হচ্ছলা? 

a) েুম্বাই 

b) ক াল াো 

c) কিন্নাই 

d) ক ারি 

 

 কোি  12 টি রুি এ এই সারভসস িলচ্ছব। 

 

Recent News about Maharashtra:  

 েহারাষ্ট্র সর ার এরি ালিার পাি পাওোর  াচ্ছন েন পরলরস িালু  রল।  

 েহারাষ্ট্র সর াচ্ছরর intellectual property rights scheme and quality 

testing and certification scheme 

 েহারাষ্ট্র সর ার chief minister water conservation program িালু  রল।  

 েহারাষ্ট্র সর ার Aaple Sarkar Maha DBT কপািসাল িালু  রল।  



 

 

 েহারাষ্ট্র সর ার েহা সেকৃ্তদ্ধ েরহলা সেক্তি রি কযাজনা িালু  রল।  

 কেচ্ছের প্রেে স্বচ্ছেেী কেচ্ছরা র যাচ্ছ র উচ্ছদ্বাহন হল েুম্বাইচ্ছে। 

 ভারচ্ছের প্রেে সেুচ্ছদ্রর েলা রেচ্ছে িাচ্ছনল তেরর হচ্ছে িচ্ছলচ্ছছ েমু্বাইচ্ছে। 

 রাচ্ছজযর  ৃষচ্ছ রা কেে ফ্রিু ক   েুভচ্ছেন্ট শুরু  রল 

 সম্প্ররে েহারাচ্ছষ্ট্রর বাচ্ছো ডাইভাররসটি কহররচ্ছিজ সাইি রহচ্ছসচ্ছব ক ারষে 

হচ্ছলা  আম্বালী িাে  

 অরনল কেেেুখ  রাজযার স্বরাষ্ট্র েন্ত্রীর পে কেচ্ছ  ইস্তফা রেচ্ছলন 

 

 

 

 

 


