
 

 

Current Affairs 3rd April 2021 

 

1. জেন্ডার গ্যাপ ইনডেক্স 2021 এ ভারডের স্থান কে ? 

a) 140 

b) 139 

c) 138 

d) 137 

• এটি বার করা হয় গ্লাবাল ইককানমিক গ্ফারাকির তরফ গ্েকক 

•  ভারকতর স্থান 156 গ্েকের িকযে 140 নম্বকর  

• গতবছর 153 গ্েকের িকযে গ্েকের স্থান মছল 112  

• ভারকত মলঙ্গ ববষিে বৃদ্ধি গ্েকয়কছ 32.6 োকস েন্ট  

• েমিণ এমেয়ার গ্েেগুকলার িকযে সবকেকক ভাকলা বাাংলাকেে তার অবস্থান 

65 তি স্থাকন 

•  প্রেি স্থাকন রকয়কছ আইসলোন্ড 

•  েমিণ এমেয়ার গ্েেগুকলার িকযে একিাত্র োমকস্তান এবাং আফগামনস্তান 

ভারকতর মনকে 

India’s Rank in Various Index:  

✓ Global climate risk index  - 7th 

✓ Corruption perception index- 86th  

✓ Covid performance-index- 86th  

✓ Democracy index-53rd  

✓ Ease of living index 2020 তে শীর্ ষস্থানে আনে তেঙ্গালুরু 

✓ ইনকােমিক মিডি ইেনডক্স 2021 এ ভারনের স্থাে 121 

✓ 2020 ওযার্ল্ষ এযার তকাযামলটি মরন ািষ অেুযাযী মেনের সেনেনক দমূর্ে শহর 

হল মসেজিযা়াং। এটি চীনে অেমস্থে। ভারনের মদমি দশি স্থানে আনে। 

✓ মেনের সেনেনক শজিশালী মিমলিামর োমলকায ভারনের স্থাে-    চেুে ষ 

✓ International intellectual property index ভারনের স্থাে- 40 



 

 

2. Shantir Ogrosena েড়েন মিমিটামর এক্সারসাইে জকাথা়ে অনুষ্ঠিে 

হডে? 

a) োাংিাডেশ 

b) ভারে  

c)  ামকস্তাে  

d) িান্স 

 

• ো়াংলানদনশর প্রেি প্রধােিন্ত্রী তশখ িুজিেুর রহিানের 100 েের উদযা নে 

এে়াং তসই সনঙ্গ ো়াংলানদনশর স্বাধীেোর 50 েের উদযা ে এ এই োি তদযা 

হনলা  

• এখানে ো়াংলানদশ োডাও ভারে ভুিাে এে়াং শ্রীল়াংকা অ়াংশগ্রহণ করনে 

 

Recent News about Bangladesh: 

✓ ো়াংলানদনশর প্রেি ট্রান্সনিন্ডার স়াংোদ সঞ্চালক হনলে োসেভুা আোে 

মশমশর। ইমে বেশাখী টিমভনে সঞ্চালো করনেে. 

✓ মেউ িল াইগুমড ঢাকার িনধে মিোলী এক্সনপ্রনসর উনবাধে করনলে েনরন্দ্র 

তিাদী 

✓ অির একুনশ েইনিলার আনযািে করা হনলা ঢাকা  

✓ ো়াংলানদনশর যুেকনদর িেে স্বণ ষ িযন্তীস্কলারমশ  ত ার্ণা করল েনরন্দ্র 

তিামদ 

Various Exercise:  

▪ স়াংযুি আরে আমিরশাহী তে অেুটিে হনলা তডিািষ ফ্ল্োগ সািমরক 

অেুশীলে।  

▪ েৃহত্তি উ কূলীয িহডা sea vigil 21 আনযাজিে হল। 

▪ ভারে এে়াং িানন্সর োয ুতসোর িনধে এক্সারসাইি তডিািষ োইি -21 

আনযাজিে হল তযাধ ুনর।  

▪ ভারে এে়াং আনিমরকা যুিরানের িনধে সািমরক িহডা যদু্ধঅভোস-20 

আনযাজিে হল রািস্থানে।  



 

 

▪ ভারেীয তেৌোমহেীর েৃহত্তি যদু্ধ ক্রীডা TROPEX-21 এর সিাধা হল ভারে 

িহাসাগরীয অঞ্চনল। 

▪ মহিাচল প্রনদশ এ vajra Pahar 2021 োনি সািমরক অেুশীলে করনলা 

ভারে আর আনিমরকা। 

▪ স়াংযুি আরে আমিরশাহী তে অেুটিে হনলা তডিািষ ফ্ল্োগ সািমরক 

অেুশীলে।  

▪ েৃহত্তি উ কূলীয িহডা sea vigil 21 আনযাজিে হল। 

▪ ভারে এে়াং িানন্সর োয ুতসোর িনধে এক্সারসাইি তডিািষ োইি -21 

আনযাজিে হল তযাধ ুনর।  

▪ ভারে এে়াং আনিমরকা যুিরানের িনধে সািমরক িহডা যদু্ধঅভোস-20 

আনযাজিে হল রািস্থানে।  

▪ ভারেীয তেৌোমহেীর েৃহত্তি যদু্ধ ক্রীডা TROPEX-21 এর সিাধা হল ভারে 

িহাসাগরীয অঞ্চনল। 

▪ মহিাচল প্রনদশ এ vajra Pahar 2021 োনি সািমরক অেুশীলে করনলা 

ভারে আর আনিমরকা। 

 

3. উৎকল দিবস কবব উিযাপন করা হবলা    

a) 1st এদিল  

b) 2nd এমপ্রল  

c) 3rd এমপ্রল  

d) 31 গ্ে িােে 

 

• এই মেন ওম়িো স্বাযীন রাজ্ে মহকসকব আত্মপ্রকাে ককর তার জ্নে এই 

মেনটিকক উৎকল মেবস মহসাকব োলন করা হয়  

• আকগ উম়িষো বানান গ্লখা হকতা odisha মকন্তু 2011 সাকল96 তি 

কনমিটিউেনাল আকিন্ডকিন্ট অোক্ট অনুসাকর এটি হকয় যায় Orissa 

 

 



 

 

4. ককান রাজ্য কসই রাবজ্যর দিতীয় বাবয়াস্ফিয়ার দরজ্ার্ভ দহবসবব 

মবহন্দ্রগীদরর নাম িস্তাব করবলা   

a) উদ়িষ্যা  

b) েদ্ধিিবঙ্গ  

c) িযেপ্রকেে 

d) মহিােল প্রকেে 

 

• িকহন্দ্রগীমর উচ্চতা 1501 মিিার এবাং এটি এ রাকজ্ের মিতীয় উচ্চতি েব েত 

েৃঙ্গ  

• এর গ্িাি গ্িত্রফল 470955 গ্হক্টর  

• এখানকার প্রেি বাকয়াদ্ধিয়ার মরজ্াভে হল মসিমলোল 

Recent News About Odisha: 

✓ গ্েকের প্রেি ফায়ার োককের উকিাযন হকলা উম়িষোকত। 

✓ মেিক মেিাপ্রমতষ্ঠান এর জ্নে ড্োসকবাড্ে োলু হকলা উম়িষোয়।  

✓ উম়িষো সরকার মরওয়াড্ে প্রকজ্ক্ট োলু করল।  

✓ ভারকতর প্রেি বজ্র গকবষণা গ্কন্দ্র স্থামেত হকত েকলকছ উম়িষোর বাকলশ্বর 

এ।   

✓ তেমেমল জ্ামত ও উেজ্ামতর ছাত্র-ছাত্রীকের জ্নে গ্হাকিকলর উকিাযন 

করল উম়িষো। 

✓ িমহলা স্বমনভের গ্গাষ্ঠীর জ্নে মিেন েদ্ধি মড্োিেকিন্ট লঞ্চ করল উম়িষো।  

✓ Mo Chhatua and e kalika গ্িাবাইল অোে লঞ্চ করল উম়িষো। 

✓ ভারকতর প্রেি ওয়াল্ড মিল গ্সন্টার স্থামেত হকলা উম়িষো ভুবকনশ্বর  এ।  

 

Odisha 

• Capital: Bhubaneshwar 

• CM; Naveen Patnaik 

• Governor: Ganeshi Lal Mathur  

• High court: Odisha High Court, Cuttack 

• National Park: Simlipal, Bhitarkanika 



 

 

• Dance form: Gotipua, Chhau, Ghumura, Ranappa, Chaiti Ghoda, Bardo 

chham, Ponung 

• Festival: Chaitra jatra, Rath jathra, Dhanu jatra, Thakurani jatra, Bali 

jatra, Naukhai. 

• Ramsar Site: Bhitarkanika Mangroves, Chilika Lake 

• World Heritage Site: Sun Temple, Konârak 

 

5. মহারাজ্ ছত্রশাল কনবর্নশন কসন্টাবরর উবিাধন ককাথায় করা 

হবলা   

a) খাজ্ুরাবহা  

b) গ্গায়ামলয়র 

c) ইকদার  

d) গ্ভাোল 

 

• এটি ভারত সরকাকরর স্বকেে েে েন প্রককের একটি অাংে 

• এটি বতমর করা হকয়কছ খাজ্রুাকহা ওয়াল্ডে গ্হমরকিজ্ সাইকির িকযে 

• এখাকন মবমভন্ন যরকনর আকলােনা সভা অনুটষ্ঠত হকব 

Recent News About Madhya Pradesh: 

✓ িযেপ্রকেে সরকার লঞ্চ েোড্ মিি োলু করল। 

✓ িযেপ্রকেে সরকার োওয়ার সাবমসমড্ মিি োলু করকলা। 

✓ িযেপ্রকেকের স্থােন হকত েকলকছ মবকশ্বর বহৃত্তি ভাসিান গ্সৌর েদ্ধি 

গ্প্রাকজ্ক্ট 

✓ গ্কন্দ্রীয় প্রমতরিা িন্ত্রী রাজ্নাে মসাং জ্ল অমভকষকি নাকি অমভযান শুরু 

করকলা।  

✓ ভারকতর প্রািন মবকেে িন্ত্রী সুষিা স্বরাজ্ এর িূমত ে স্থােন করা হকে 

িযেপ্রকেকের মবমেো গ্ত।  

✓ িযেপ্রকেে সরকাকরর নকলজ্ োিেনার হকলা উইকপ্রা।  

✓ িযেপ্রকেকের গ্হকসঙ্গাবাে এর নাি েমরবতেন ককর রাখা হল নি েোেুরি। 



 

 

✓ খাবাকর গ্ভজ্াল যরা ে়িকল মবকেতাকক যাবজ্জীবন কারােণ্ড গ্েওয়ার 

গ্ াষণা করল িযেপ্রকেে।   

✓ জ্মির গ্রকড্ে মড্দ্ধজ্িাল করার মেক গ্েকক প্রেি স্থাকন আকছ িযেপ্রকেে 

মিতীয়কত আকছ েদ্ধিিবঙ্গ।  

✓ রাকজ্ের উেজ্ামত ঐমতহে এর গে সাংকমলত বামঙ্গ নাকি বুককলি মরমলজ্ 

করকলা িযেপ্রকেে। 

✓ মিেন গ্রাকিােয়া প্রকে োলু করল  

✓ গ্কামভে সম্পককে আবাকরা জ্নসকেতনতা গক়ি তুলকত সাংকে কোকম্পইন 

লঞ্চ কর 

✓ গ্িমর সুরিা গ্িরা িাি কোকম্পন লঞ্চ করল  

 

Madhya Pradesh 

• Capital: Bhopal 

• CM; Shivraj Singh Chouhan 

• Governor: Anandiben Patel 

• High court: Madhya Pradesh High Court, Jabalpur 

• National Park: Kanha, Madhav, Bandhavgarh, Pench, Vanviihar, Panna, 

Sanjay, Satpura, Fossil 

• Dance form: Matki, Naurata, Maanch, Grida, Phulpati 

• Festival: Mandu, Tansen, Namaste Orcha, Ujjain Kumbh, Khajuraho 

dance, Lookrang, Bhogariahut. 

• World Heritage Site: Khajuraho Group of Monuments,  

• Buddhist Monuments at Sanchi, Rock Shelters of Bhimbetka 

 

 

 

 



 

 

6. গ্রামীণ মদহলাবির জ্নয দিল কেবর্লপবমন্ট কেদনিং কিাগ্রাম লঞ্চ 

করল ককান রাজ্য   

a) জ্মু্ম-কাশ্মীর 

b) উত্তরাখণ্ড 

c) মহিােল প্রকেে  

d) অন্ধপ্রকেে 

Recent News About Jammu and Kashmir: 

✓ সম্প্রমত ভারতীয় মরজ্াভে বোাংক জ্ম্ম-ুকাশ্মীকর ই কুকবর নািক গ্েকিন্ট 

মসকিি লঞ্চ করল।  

✓ জ্ম্মু-কাশ্মীর সরকার Satark Nagarik গ্িাবাইল অোে োলু করল।  

✓ গ্িযাবী ছাত্রীকের জ্নে সুোর 75 িলারমেে মিি লঞ্চ করল জ্ম্মু -কাশ্মীর। 

✓ ই সুমবযা নািক গ্িাবাইল অোমিককেন লঞ্চ করল জ্ম্মু -কাশ্মীর।  

✓ জ্ম্মু কাশ্মীকর গুলিাগ ে উইন্টার গ্পািেস ইনমিটিউি স্থােন হকত েকলকছ।  

✓ Awaam Ki Baat নাকি গ্রমড্ও গ্প্রাগ্রাি লঞ্চ করল গ্কান রাজ্ে/ গ্কন্দ্র োমসত 

অঞ্চল?  

✓ এমেয়ার বৃহত্তি টিউমলে গাকড্েন গ্কাোয় গক়ি উকেকছ ? 

 

J&K 

• Capital: Jammu & Srinagar 

• CM; 

• 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 

 

 

 



 

 

7. 2019 সাবলর িািাসাবহব ফালবক অ্যাওয়ােভ কপবলন ককান 

অ্দর্বনতা   

a) রজ্নীকান্ত 

b) অমিতাভ বচ্চন  

c) মবকনাে খান্না 

d) গ্েমবকা রামন 

 

• োোসাকহব ফালকক প্রেি ভারতীয় মযমন মসকনিা বানান 

• তার েমরোমলত মসকনিাটির নাি মছল রাজ্া হমরেেন্দ্র 

• এটি 1913 সাল এ গ্বর হয় তার প্রমত শ্রিা জ্ানাকত  1969 সাল গ্েকক 

োোসাকহব ফালকক েুরিার গ্েয়া হকত োকক  

• প্রেি বাঙামল মহকসকব এই েুরিার োন যীকরন্দ্রনাে গাঙু্গলী  

• গ্েষ বাঙামল মহসাকব 2011 সাকল গ্সৌমিত্র েকটাোযোয় এই েুরিার লাভ 

ককরমছকলন 

 

8.  আইদসদস ওয়ানবে বযাট িং রাস্ফকিং এ িথম স্থাবন কক একলা   

a) দর্রা  কহদল  

b) গ্রামহত েি ো  

c) হামেেক োদ্ধন্ডয়া  

d) বাবর আজ্ি 

ICC: 

• Chairperson: Greg Barclay 

• CEO: Manu Sawhney 

• Headquarters: Dubai, United Arab Emirates 

• Founded: 15 June 1909 

 

 



 

 

9. দি াদনয়া ককাম্পাদনর এদেশনাল দেবরক্টর কজ্নাবরল দহবসবব পাাঁচ 

বছবরর জ্নয কক দনযুক্ত হবলন   

a) উস্ফজ্ভত পযাব ল  

b) র ুরাি রাজ্ন  

c) অমনে সাকহা  

d) গ্সািা িন্ডল 

Britania: 

• CEO: Varun Berry (1 Apr 2014–) 

• Parent organization: Wadia Group 

• Headquarters: Bengaluru 

• Founded: 1892 

 

10. Wild and Willfull নাবম কক বই দলখবলন   

a) কনহা দসনহা 

b) হান্টার বাইকড্ন 

c) মপ্রয়াঙ্কা গ্োেরা 

d) অনামিকা  


