
 

 

13th April 2021 Current Affairs 

12 ই এপ্রিল ককোন প্রিবস পোলন করো হয়?  

World Health day 

Human Space Flight Day 

World Homeopathy day 

International day of mining awarness 

 

এই প্রিন িথম মোনুষ প্রহসসসব রোপ্রিয়োন মহোকোিচোরী Yuri Gagrin মহোকোসি কেপ্রিসলন (1961)। 

1981 সোসলর এই প্রিসনই আসমপ্ররকোর িথম কেস সোসেল ও মহোকোসি কেপ্রিসলো। 

 কিখ মহম্মি বইন রোপ্রিি UAE এর িথম মপ্রহলো মহোকোিচোরী হসে চসলসিন। 

Roscosmos- Russian Federal Space Agency 

 

িথম ভোরেীয় প্রহসসসব রোসকি িম মো রোপ্রিয়োর সহোয়েোয় 1984 সোসল মহোকোসি কেপ্রিসলন। 

িথম ভোরেীয় কেস েয ুপ্ররস্ট প্রহসসসব কেপ্রিসলন সসতোষ জজম 

 

ভোরে সম্প্রপ্রে ককোন কিসির সসে Air Bubble চয ক্তি সোক্ষর করসলো?  

শ্রীলঙ্কো 

পোপ্রকস্তোন 

েয প্রকম 

প্রিপ্রলপোইন্স  

 এই প্রনসয় ভোরে 28 টে কিসির সসে এই চয ক্তি করসলো।  

এর িসল এই কসরোনো কোসল পুোসসঞ্জোর ফ্লোইে বন্ধ থোকসলও এই কিিগুসলোর মসযু কেিোল 

ফ্লোইে চলসব। 

 

 

17th  BIMSTEC Ministerial Meeting  অনুষ্ঠিত হল ো শ্রী ঙ্কোয় 



 

 

Srilanka 

Capital: Colombo. 

Currency:  rupee 

Prime minister: Mahinda Rajapaksa  

President:  Gotabaya Rajapaksa 

Longest river: Mahaweli Ganga 

Highest Peak: Pidurutalagala 

National Sports: volley ball  

Important Point:  

Ram setu Ends at Talai Mannar island in srilanka. 

Srilanka Cancel the Colombo port deals with India and Japan. 

Hambantota port is under control of china. 

 

কসৌপ্রি আরব এর সবসথসক বড় সলোর পোওয়োর প্ল্ুোন্ট ত রেপ্রর করোর বরোে কপসলো ককোন ভোরেীয় 

ককোম্পোপ্রন? 

Reliance Industries Ltd 

TCS 

L&T Ltd 

Adani group 

1.5 GW কুোপোপ্রসটের এই কিোসজক্টটে বোনোসে 7000 cr েোকো খরচ হসব।  

 

Larsen & Toubro 

Construction engineering company 

 

CEO: S. N. Subrahmanyan (Jul 2017–) 

Founded: 7 February 1938, Mumbai 



 

 

Headquarters: Mumbai 

 

সম্প্রতত সশস্ত্র বোতহনীলত মতহ োলের য োগেোলনর অতিকোর তেল ো যসৌতে আরব। 

যকোন যসৌতে আরব যেলক 36% কম যত  আমেোতনর করোর তসদ্ধোন্ত তনল ো ভোরত 

 

Saudiarabia 

Capital:  Riyadh 

Currency:  Riyal 

King:  Salman bin Abdulaziz Al Saud 

Perliament: Consultative Assembly of Saudi Arabia 

 

 

ককোন ভোরেীয় Lieutenant Colonel দ্রুে সোইসকল চোপ্রলসয় িুটে প্রেপ্রনস প্রবশ্ব করকর্ম ভোঙসলন?  

Suma Sharma 

Bharat Pannu 

Shama Shuvi 

Susia Sen 

 

ইপ্রন কল মোনোপ্রল সড়ক পসথর 472 km মোত্র 35 ঘণ্টো 32 প্রমপ্রনে এবং 22 কসসকসে সম্পন্ন কসরন। 

 

সম্প্রপ্রে কক এক েোনো 36 টে বই পসর প্রবশ্ব করকর্ম করসলন? 

Kiara Kaur 

Virat Chandra 

Suman Chakraborty 

None of above 

 



 

 

 

এনোর বয়স মোত্র পো াঁচ বির। 

ইপ্রন একজন ইসদো আসমপ্ররকোন প্রিপ্রন বেমমোসন UAE কে থোসকন। 

 

সম্প্রপ্রে প্রিল্লী কথসক 2020 সোসলর Lilavati পুরস্কোর কিওয়ো কহোসলো। এটে ককোন কক্ষসত্র কিওয়ো হয়?  

অঙ্ক 

সোপ্রহেু 

সমোজসসবো 

সোংবোপ্রিকেো 

 

2010 সোল কথসক এই পুরস্কোর কিওয়ো হয়। 

দ্বোিি িেসকর েপ্রিেজ্ঞ Bhaskar Acharya এর প্রবখুোে গ্রন্থ Lilavati. এর নোম অনুসোসরই এই 

পুরস্কোর কিওয়ো হয়। 

Bhaskar Acharya িথম প্রিপ্রন পপৃ্রথবীর সূি মসক িিপ্রক্ষি করোর সময় সটকক ভোসব প্রনি ময়  কসরন। 

 

Dorector General of Civil Aviation,  Arun Kumar এর কোি মকোসলর কময়োি কেপ্রিসনর জনু 

বকৃ্তি কর হসলো?  

1 Year 

6 Months 

8 Months  

2Year  

 

ইপ্রন 1989 সোসলর হপ্ররয়োনো কুোর্োসরর আই এ এস অপ্রিসোর।  

 

সম্প্রপ্রে ককোন বপ্রলউর্ েোরকো Leonardo DiCaprio এর সসে Golden Globe Honors 

Foundation এর দ্বোরো পুরসৃ্কে হসলন? 

 



 

 

রনবীর প্রসং 

িীপ্রপকো পোিুকন 

অক্ষয় কুমোর 

প্রিয়োঙ্কো কচোপরো  

 

পপ্ররসবি রক্ষোয় কোজ করোর জনু প্রেপ্রন এই পুরস্কোর কপসলন। 

 

Smile Plus পুোসকজ লঞ্চ করসলো ককোন ককোম্পোপ্রন? 

Tata Motor 

Toyota kirloskar Motor 

Mahindra Motor 

Hyundai Motors Company 

এটে একটে প্রিসপইর্ সোপ্রভমস। 

 গ্রোহকসির েোপ্রড়র রক্ষিোসবক্ষি এর খরচ কমোসনোর উসযুসিু এটে আনো হসয়সি।  

 

Headquarters: Bidadi (Bengaluru) 

Founded: 6 October 1997 

 

 

 

সম্প্রপ্রে ককোন রোজু সনু সুি কক ককোপ্রভর্ ভুোক্তিসনিন কিোগ্রোসমর ব্র্ুোে অুোম্বোসসর্র করসলো?  

প্রিল্লী 

হপ্ররয়োনো 

মহোরোষ্ট্র 

পোঞ্জোব 

 



 

 

পোঞ্জোসবর মুখুমন্ত্রী সনু সুি কক এই পসি প্রনসয়োে করসলন।  

চণ্ডীেসড় ইপ্রেমসযু 81% মোনুসষর েীকো করন সম্পন্ন হসয় কেসি। 

এিোড়ো সনু সুি পোঞ্জোব কস্টে ইসলকিন কপ্রমিন এর কস্টে আইকন ও হসয়সিন। 

 

 

মতহ োলের প্রতশক্ষণ তেলত ইউএন ওলমন এর সহল োতগতোয় যেক তশক্ষো আলয়োজন কর  পোঞ্জোব।  

পোঞ্জোব সরকোর হর ঘর পোতন, হর ঘর সোফোই তমশন চো  ুকর ।  

পোঞ্জোলবর প্রেম যসৌর চোত ত জ -সরবরোহ প্রলজক্ট চো  ুহল ো।  

পোঞ্জোব সরকোর  ো   তকর তমশন চো ু কর ।  

পোঞ্জোলবর প্রেম যসন্ট্রো  ওয়োেোর ষ্ঠিেলমন্ট প্লোন্ট স্থোতপত হল ো যমোগো যজ োর যেউের গ্রোলম।  

পোঞ্জোব সরকোর বযবসোয়ীলের জনয ওয়োন েোইম যসলে লমন্ট প্রকল্প চো ু কর । 

পোঞ্জোব সরকোর তিজজ যনক্সে যমোবোই  অযোপ চো ু কর । 

পোঞ্জোব সরকোর ঘর ঘর যরোজগোর যত কোরবোর তমশন চো  ুকর । 

সম্প্রতত মতহ োলের জনয তবনোমূল য সরকোতর বোস পতরলেবো  ঞ্চ কর  পোঞ্জোব 

 

 

Capital: Chandigarh 

Foundation day: 1st Nov 1966 

LS: 13   RS: 7 

CM; Captain Amrinder Singh 

Governor:  VP  Singh Badnore 

High court: Punjab and Haryana High Court 

Recent in news: 

Dance form: Gatka, Vangra, Giddha, Sammi, Kikli, Teeyan 

Festival: Baisakhi, Hola Mohalla, Lohri, Gurupurab 



 

 

Ramsar Site: Beas Conservation Reserve, Harike Wetlands, Kanjli Wetland, Keshopur-

Miani Community Reserve, Nangal Wildlife Sanctuary 

World Heritage Site: The Architectural Work of Le Corbusier (Chandigar) 

 

 

ককোন রোজু Crushing the Curve” নোসম েীকো করন কম মসূচী চোলু করসলো?  

মযুিসিি 

ককরোল 

েোপ্রমলনোড়ু 

পোঞ্জোব 

 এটে একটে বহৃৎ েীকো করন কম মসূচী। 

ককরোল এর মুখুমন্ত্রী সহ অনু মন্ত্রী রোও এসে আক্রোত হওয়োর পর ককরোল এর স্বোস্থ্ু িপ্তসরর 

েরি কথসক এটে চোলু করো হয়। 

 

 

 

 

এন তস তস যত রূপোন্তরকোমী সম্প্রেোয়লক অংশগ্রহলণর অনুলমোেন তে  যকরো ো হোইলকোেট।  

ভোরলতর প্রেম তিজজেো  ইউতনভোতস টষ্ঠে স্থোপন হলত চল লে যকরো োলত।  

48 ষ্ঠে স্মোেট অঙ্গনওয়োত়ি তততর করোর জনয ন যকোষ্ঠে েোকো অনুলমোেন করল ো যকরো ো  

যকরো ো সরকোর যকরো ো নল জ তমশন এবং তিজজেো  ওয়োকটলফোস ট মযোলনজলমন্ট নোলম েুষ্ঠে 

প্রকল্প চো  ুকর ।  

যলোবো  আয়ুলব টে যফতিভো  2021 আলয়োজন করলব যকর । 

Alappuzha স্থোতপত হলব ভোরলতর প্রেম শ্রতমক আলদো ন তমউজজয়োম। 

 

 

Capital: Thiruvananthapuram 



 

 

Formation Date: 1 November 1956 

LS:20      RS: 9 

CM; Pinarayi Vijayan 

Governor: Arif Mohammed Khan 

High court: Kerala High Court, Kochi   

National Park: Eravikulam, Periyar, Silent Valley, Anamudi, Mathikettan, Shola, 

Pambadum 

Dance form: Theyyam, otan thullal, thiruvathirakali, thirayattam 

Festival: Thrissur pooram, Makarivilakku, Onam, Oram, Attukal Pongala, Vishu, Theyyam 

Ramsar Site: Sasthamkotta lake, Vembanad Kol Wetland, Ashtamudi Wetland 

 

 

Another Day in Paradise কোি মক্রম ককোথোয় অনুটিে কহোসলো?  

শ্রীনের 

জম্ম ু

কোেরো 

পসহল্গ্রোম 

পি মেন িপ্তসরর এর েরি কথসক এটে অনুটিে করো হসয়সি। 

কোশ্মীসরর িপ্রে পি মেকসির আকপ্রষ মে করোর জনু।  

 

জম্ম-ুকোশ্মীর সরকোর Satark Nagarik যমোবোই  অযোপ চো  ুকর ।  

যমিোবী েোত্রীলের জনয সপুোর 75 স্ক োরতশপ তস্কম  ঞ্চ কর  জম্মু-কোশ্মীর। 

ই সুতবিো নোমক যমোবোই  অযোতপ্ললকশন  ঞ্চ কর  জম্মু-কোশ্মীর।  

জম্ম ুকোশ্মীলর গু মোগ ট উইন্টোর যপোেটস ইনতিষ্ঠেউে স্থোপন হলত চল লে।  

 

Awaam Ki Baat নোলম যরতিও যপ্রোগ্রোম  ঞ্চ কর   



 

 

এতশয়োর বহৃত্তম ষ্ঠেউত প গোলিটন গল়ি উলেলে শ্রীনেসর  

 

গ্রোমীণ মতহ োলের জনয তস্ক  যিলভ পলমন্ট যিতনং যপ্রোগ্রোম  ঞ্চ কর   

 

শ্রীনগলরর িো  য ক সংরতক্ষত জ োভূতম তহলসলব যঘোতেত হল ো  

 

 

সম্প্রতত জম্মু কোশ্মীরষ্ঠেউত প যফতিভযো  এর আলয়োজন করল ো 

 

Capital: Jammu & Srinagar 

Lieutenant Governor:  Manoj Sinha 

High court: Jammu & Kashmir High court 

National Park: Dachigram, Kistwar, City forest ( Salim Ali, Srinagar) 

Dance form: Kud, Dumhar, Rouf, Bhand Patehar, Hafiza 

Festival: Tulip, Kheer bhawani mela, Udhampur Mela. 

Ramsar Site: Hokera Wetland, Surinsar- Mansar lakes, Wular lake 

 


