
 

 

14th April 2021 Current Affairs 

1. ভারতের পরবেী প্রধান ননব বাচন কনিশনার কক হতে চতেতেন? 

a) স্বািীনাথন জাননকরািন 

b) এস এন শুভ্রিননয়ান 

c) সুশীে চন্দ্র 

d) এন ভী করড্ডী 

 

 ইনন 1980বযাচ এর IRS অনিসার। 

 সুনীে আতরারা এর জায়গায় নেনন এতেন। 

 এর আতগ ইনন CBDT এর কচয়ারিযান এর দানয়ত্ব ও সািতেতেন।  

Election Commission of India:  

 Estd- 25th January 1950 

 প্রথতি ১ কিম্বার বনি নেতো। ৩ কিম্বার বনি হয় ১৯৯৩ কথতক। 

 প্রথি ননব বাচন কনিশনার- সুকুিার কসন। 

 প্রথি িুখ্য িনহো ননব বাচন কনিশনার- নভ এস রািাতদনব।  

 জােীয় কভাটার নদবস- 25 জানুয়ানর 

 কভাটার কািব চােু কতরনেতেন- T.N.Seshan (1993) 

 

2. 74 েি British Academy Film Awards (BAFTA) এ কেষ্ঠ েনবর পুরস্কার কক কপতো?  

a) ইন টু দয িাকবতনস 

b) কনািযািেযান্ড 

c) পযারাসাইট 

d) ককানটট নয় 

 

 এটটর আতয়াজন কতর British Academy of Film and Television Arts।  

 এটট প্রথি কদওয়া হতয়নেতো 1949 সাতে।  

 Best film - Nomadland. 

 Best British film - Promising Young Woman. 

 Best actress - Frances McDormand, Nomadland. 

 Best actor - Sir Anthony Hopkins, The Father. 

 

 



 

 

 

3. কক ইকুতয়ির এর নেুন কপ্রনসতিন্ট ননব বানচে হতেন? 

a) Woochong Um 

b) seiko hashimoto 

c) ngozi okonjo-iweala 

d) Guillermo Lasso 

 

 Capital: Quito 

 Currency: United States Dollar 

 

4. সম্প্রনে কে জন Sailor টনকয় অনেম্পিতকর জনয ক াগযো অজবন করতো? 

a) 6 

b) 2 

c) 4 

d) 5 

 

 এরা চারজন হতেন Nethra Kumanan, Vishnu Saravanan, KC Ganapathy and Varun 

Thakkar. 

 ভারতের অনেম্পিতকর ইনেহাতস এই প্রথি একসতে এে জন Sailros একটট অনেম্পিতক 

কখ্োর ক াগযো অজবন করতো।  

 

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 

 

5. সম্প্রনে Aahar Kranti কক চােু কতরতেন?  

a) Dr. Harsh Vardhan 

b) Jitendra Sing 

c) Narendra Sing Tomar 

d) Radha Sing 

 িানুষ  াতে প বাপ্ত পুটি পায় এবং োর সতে  াতে কৃনষর উন্ননে ঘতট োর জনয এই 

উতদযাগ।  

 

6. NCAER এর প্রথি িনহো নিতরক্টর কজনাতরে কক হতেন?  

a) Ponam Gupta 

b) Manasha Baranasi 

c) Jayta Mondal 

d) Shivangi Sing  

 

 Ponam Gupta প্রথি িনহো নহতসতব National Council of Applied Economic Research 

এর এই পতদ এতেন। 

 এর আতগ ইনন World Bank এর Economist নেতেন। 

 নেনন Shekhar Shah এর পনরবতেব এই স্থাতন আসতবন 1st July. 

 

NCAER 

 Estd.- 1956 

 Location- New Delhi 

 

World Bank 

 Managing Director:  Anshula Kant 

 HQ; Washington D.C 

 Estd.- 1945 



 

 

 

 

IMF 

 Managing Director: Kristalina Georgieva 

 Headquarters: Washington, D.C., U.S 

 Chief Economist: Gita Gopinath 

 Formation: 27 December 1945; 75 years ago 

 

7. কক 75 series Pension Awarness চােু করতেন?  

a) নতরন্দ্র কিাদী 

b) জজতেন্দ্র নসং 

c) অনিে শাহ 

d) রািনাথ কনবন্দ 

 

 কদতশর স্বাধীনোর 75 বের উদ াপতনর জনয ক  অি্রুে িতহাৎসব চােু হতয়তে এটট োর 

ই অংশ। 

 এটট কদতশর বনরষ্ঠ নাগনরক কদর প্রনে উৎসগ ব কতরতেন। 

 

 Jitendra Singh-Minister of State for Personnel, Public Grievances and Pensions 

 

8. সম্প্রনে ককন্দ্রীয় সরকার ককান কদতশর ককানভি 19 ভযাজিন বযাবহার করার অনুিনে 

নদতয়তে?  

a) আতিনরকা 

b) রানশয়া 

c) চীন 

d) ইংেযান্ড 

 

 ভযাজিন টটর নাি Sputnik.  

 এটট  প্রথি কতরানা প্রনেতরাধক ভযাজিন । 

 এর কা বক্ষিো এখ্ন প বন্ত 91% . 



 

 

 

 

Recent News About Russia 

 নবতের প্রথি পশুতদর জনয করণা ভযাকনসন আনে রানশয়া  ার নাি Carnivac 

 সম্প্রনে রানশয়ার রাষ্ট্রপনে 2036 সাে প বন্ত োর কা বকাে রাখ্ার জনয আগে আইতন 

স্বাক্ষর করতেন।  

 চীতনর সতে েুনার কেস কপ্রাগ্রাি চােু করতো।  

 

About Russia:  

 President: Vladimir Putin Trending 

 Capital: Moscow 

 Currency: Russian ruble 

 Parliament- Duma 

 

9. সম্প্রনে অতেনেয়াতে ক  ঘুরনন ঝড় আেতর পরতো োর নাি নক?  

a) Seroja 

b) Amphan 

c) Marasu 

d) Nisarg 

 

 অতেনেয়ার পজিি উপকুতে Kalbarri কে ঝড় প্রথি আেতর পতর। 

 এর গনেতবগ নেতো ঘণ্টায় 170km  

 

Different Name of Cyclones 

 China Sea- Typhons 

 Caribian Sea- Hurricanes 

 USA- Tornadoes 

 Northern Australia- Willy Willies 

 



 

 

 

 

Recent News About Australia:  

 নবতের প্রথি হংসচঞু্চ(  Platypus) অভয়ারণয তেনর করতে অতেনেয়া। 

 নবতের বহৃত্তি করনিও কটনেতস্কাপ স্কয়ার নকতোনিটার অযাতর বসতে চতেতে দনক্ষণ 

আনিকা এবং অতেনেয়াতে। 

 নিনেয়ন িোতরর টুযনরজজি সাতপাটব পযাতকজ েঞ্চ করে অতেনেয়া।  

 2023 Fifa Womens World Cup আতয়াজন করতব অতেনেয়া ননউজজেযান্ড 

 

Australia: 

 Capital-  Canberra 

 Currency- Australian Dollar 

 Prime Minister- Scott Morrison 

 Parliament- Federal Parliament 

 

10. ভারেীয় হাই কনিশন ককান কদতশ সংসৃ্কে কশখ্ার অযাপ Little Guru চােু করতো? 

a) বাংোতদশ 

b) িায়ানিার 

c) কনপাে 

d) থাইেযান্ড 

 

Recent News About Bangladesh:  

 বাংোতদশ প্রথি ইতেকটিক  ানবাহন তেনরর কারখ্ানা স্থাপন করতে চতেতে ভারেীয় 

ককািানন omega seiki. 

 বাংোতদতশর প্রথি িান্সতজন্ডার সংবাদ সঞ্চােক হতেন োসনুভা আনান নশনশর। ইনন 

তবশাখ্ী টটনভতে সঞ্চােনা করতবন. 

 ননউ জেপাইগুনড় ঢাকার িতধয নিোেী এিতপ্রতসর উতবাধন করতেন নতরন্দ্র কিাদী 

 অির একুতশ বইতিোর আতয়াজন করা হতো ঢাকায়  

 বাংোতদতশর  ুবকতদর জনয স্বণ ব জয়ন্তী স্কোরনশপ কঘাষণা করে নতরন্দ্র কিানদ  

 বাংোতদশ এ বের োতদর 50েি স্বাধীনো নদবস পােন করে   

 Shantir Ogrosena জতয়ন নিনেটানর এিারসাইজ অনুটষ্ঠে হতব বাংোতদতশ  



 

 

 

 

Bangladesh:  

 Capital: Dhaka 

 Currency: Bangladeshi Tanka 

 Prime minister: Sekh Hasina 

 President:  Abdul Hamid. 

 Longest river: Surma 

 Highest Peak: Keokradong 

 National Sports: Kabaddi  

 

Important Point:  

 Border with West Bengal, Assam, Tripura, Meghalaya, Mizoram .  

 Total length of border with India-  4096 km.  

 Length of border with West Bengal-  2217 km.   

 Independence Day- 26th March (1971) 


