
 

 

Currrent Affairs 11th April 2021 

1. ভারত ক ান কেশের সশে অ্যা াশেমি  এবং গশবষণা সংক্রান্ত সহশ ামগতার জনয িউ স্বাক্ষর 

 রশ া? 

a) জাপান 

b) ব্রাজজ  

c) বাং াশেে 

d) রামেয়া 

 

 National Atmospheric Research Laboratory এবং Research institute for Sustainable 

Humanosphere, Kyoto University এর িশযয এটি স্বাক্ষর  রা হয়। 

 িূ ত আবহাওায়া গত মবষশয় এরা পরস্পর ক  সহশ ামগতা  রশব। 

Recent News About Japan: 

 কেেবাসীর এ া ীত্ব েরূী রণ ও আত্মহতযা মবষশয় জনসশেতনতা গশ়ে তু শত মবশেষ িন্ত্রী 

মনশয়াগ  রশ া জাপান। 

 মবশের প্রথি  াশের উপগ্রহ মনি মাণ  রশব জাপান 2023 সাশ   ঞ্চ  রা হশব িহা াশে    

 মবশের সবশথশ  েজিো ী সুপার  ম্পিউিার fugaku ততমর  র  জাপান।  

 কপশিন্ট কভমরমিশ েশনর জনয ভারতশ  সহশ ামগতা  রশব  

About Japan: 

 Parliament-  Diet 

 Prime minister- Yoshihide Suga 

 King- Naruhito 

 Capital- Tokyo 

 Currency- Yen 

 National sports- Sumo  

 National emblem- chrysanthemum 

 

 

 

 



 

 

 

2. Vivo ক ািামনর নতুন ব্রযান্ড আম্ব্যাশসের ক  হশ ন? 

a) এি এস কযামন 

b) মবরাি  হম  

c) করামহত েি মা 

d) পথৃ্বী সাউ 

 

 Founded: 2009, Dongguan, China 

 CEO: Shen Wei (2009–) 

 Headquarters: Dongguan, China 

 

 

3. সম্প্রমত ৮৮ বছর বয়শস িারা কগশ ন েন্দ্রা নাইেূ। মতমন ক ান কপোর সশে  ুি মছশ ন? 

a) কেশ ায়া়ে 

b) যারাভাষয ার 

c) নতৃয মেল্পী 

d) অ্মভশনত্রী 

 

 ইমন মছশ ন ভারশতর প্রথি িমহ া জক্রশ ি  শিশন্টির। 

 ভারতীয় পুরুষ কিস্ট টিশির প্রথি অ্মযনায়  C K Naidu এর কিশয় মছশ ন মতমন। 

 1977 সাশ  কবাশম্ব্ বনাি MCC এর িযাে মেশয় ওনার যারাভাষয াশরর জীবন শুরু হয়।   

 

4. “ওম়েো ইমতহাস” এর মহজি ভাস মন ক  মরম জ  রশ ন? 

a) নশরন্দ্র কিােী 

b) নবীন পিনাশয়  

c) রািনাথ ক ামবি 

d) কভঙ্কাইয়া নাইেু 

 

 এই বইটি ম শেশছন  হশর ৃষ্ণ িহতাব। 

 ইমন উৎ   ক েরী নাশি পমরমেত। 

 এটিশ  মহজি কত অ্নুবাে  শরশছন েঙ্কর  া  পুশরামহত। 

 এই বইশত স্বাযীনতা সংগ্রাশি উম়েষযার অ্বোন মনশয় ক ো হশয়মছশ া। 

 

 



 

 

 

5. উপজামত সম্প্রোশয়র জনয ক ৌথ ভাশব Anamaya ইমনমেশয়টিভ ো ু  রশ া ক  ক ? 

a) নশরন্দ্র কিােী ও মনি ম া মসতারিন 

b) েঃ হষ মবয মন ও অ্জুমন িুন্ডা 

c) নশরন্দ্র মসং কতািার ও যরশিন্দ্র প্রযান 

d) স্মমৃত ইরামন ও রশিে কপােমরয়া  

 

 Ministry of Tribal Affairs এর তরি কথশ  এটি ো ু  রা হশয়শছ। 

 এটি এ টি স্বাস্থ্য সংক্রান্ত এ টি উশেযাগ। 

 2018 সাশ র এ টি মবশেষজ্ঞ  মিটির মরশপাশিম উপজামত িানুষশের স্বাশস্থ্র অ্বক্ষশয়র মে টি 

তুশ  যরা হয়। তার জনয এই উশেযাগ আনশ া সর ার। 

 

6.  শরানা ভাইরাশসর  ারশণ 2021 কিাম ও অ্ম ম্পিশ  অ্ংে কনশব না ক ান কেে? 

a) ভারত 

b) অ্শেম য়া 

c) উত্তর ক ামরয়া  

d) মনউজজ যান্ড  

North Korea:  

 Capital: Pyongyang 

 Supreme leader: Kim Jong-un 

 Currency: North Korean won 

 

History of Modern Olympics 

 1st- 1896- Athens 

 2020- Tokyo (32th)   

 2024- Paris 

 2028- Los angeles  

 International Olympic Committee 

 Headquarters: Lausanne, Switzerland 

 President: Thomas Bach 

 Founded: 23 June 1894, Paris, France 

 

Winter Olympic 

 1st – 1924 (france) 



 

 

 2022- Bejing 

 2018- Korea ( Peyong Chang) 

 

7. ভারশতর প্রথি িমহ া Sailor মহশসশব কিাম ও অ্ম ম্পিশ  ক  ক াগযতা অ্জমন  রশ ন?  

a) Nethra Kumanan 

b) Babita Phogat 

c) Bhavani Devi 

d) Bala Devi 

 

Indian Olympic Association 

 Founded: 1927 

 President: Narinder Batra 

 Secretary General: Rajeev Mehta 

 

Olympic and India 

 1st Participate- 1900  

 Indian Hockey team won 8 gold medals in Olympic History. 1St in 1928 aand last 1980 

 1st Indian Induvidual to win medal- K D Yadav (1952) (Helsinki) 

 1st Indian Individual to win silver- Rajyabardhan sing Rathore (2004 )  ( Athens) 

 1st Indian individual to win Gold- Abhinav Bindra (2008) (Bejing) 

 1st  Indian Indivdual to win two medals in olympuc- Sushil Kumar (2008,20120) (Bronze, 

Silver) 

 1st Indian woman to win medals- Karnam Malleswari (2000) (Sydney) 

 

8. মবে হমিওপামত মেবস  শব পাম ত হয়? 

a) 10th April 

b) 9th April 

c) 8Th april 

d) 7Th april  

 

 েঃ হযামনিযান এর জন্মমেশন এটি পা ন  রা হয়।  

 ইমন 1810 সাশ  এই মেম ৎসা পদ্ধমত আমবষ্কার  শরন। 

  

 The Central Council for Research in Homeopathy -  New Delhi 



 

 

 

 

9. সম্প্রমত ক ান ট্রাইবুযনা  বন্ধ  শর কেওয়া কহাশ া? 

a) Income Tax Appellate Tribunal 

b) Central Administrative Tribunal 

c) State Administrative Tribunal 

d) Film Certificate Appellate Tribunal 

 

 সেন্সর স োর্ড এর সেধ্যোন্ত সেনেমো সেম ডোতো সের অপছন্দ হনে তোরো এখোনে আন েে জোেোনত 

পোরনতে। 

 Central Board of Film Certification এটি এ টি 24 সেশসযর বমে  ার িশযয এ জন 

কেয়ারপাস মন। এরা  মসশনিা ক  োরটি  যািাগমর কত ভাগ  শর- 

 U: Unrestricted public exhibition 

 U/A: Parental Guidence for children under age 12 

 A: Restricted to adults 

 S: Restricted to specialised group such as enginners, doctors etc 

 

Central Board of Film Certification 

 Founded: 1951 

 HQ: Mumbai 

 Chairperson: Prasoon Joshi  

 

10. সম্প্রমত ছমত্তসগ়ে মভরামন পুরস্কার ক  কপশ ন? 

a) েুযমত ো াঁে 

b) মহিা োস 

c) মপ টি ঊষা 

d) করণু া  ােব  

 

 ইমন জা াতমা এমেয়ান কগিস এ 100 এবং 200 মিিার মবভাশগ রুশপার পে  কপশয়মছশ ন।  

Asian Games 

 Organiser: Olympic Council of Asia 

 Headquarters: Kuwait City, Kuwait 

 First event: 1951 Asian Games in New Delhi, India 



 

 

 Last event: 2018 Asian Games in Jakarta-Palembang, Indonesia 

 Next: Hangzhou, China 

 

 

 ইন্দিরা ভান মিতান য াজনা। 

 যরাজগার সঙ্গী। 

 রাজীব গান্ধী মিষান নামভ য াজনা। 

 প্রথি রাজয  ারা যগাধন নযায় য াজনা চালু িরররে। 

 মিমিমি িরেল এ ভাররতর প্রথি ইথানল প্ল্যান্ট। 

 

 Capital: Bilaspur 

 State Hood: 1st November 2000 (26th )  

 LS:11         RS:5  

 CM; Bhupesh Bhagel 

 Governor: Anusuiya Uikey 

 High court: Chhattisgarh High Court 

 National Park: Guru Ghasidas, Indravati, Kangerhati 

 Dance form: Gaur Maria, Saila, Raut Nacha, Panthi, Soowa, Pandavani, Jhirliti, Gendi, 

Karma 

 Festival: Bastar Dussera, Madai Festival, Hareli Festival 

 

 

 

 


