
 

 

5th April 2021 Current Affairs 

1. আন্তর্জাতিক খতি সচেিিিা তিবস কচব পালি করা হচব? 

a) 4 ঠা এপ্রিল 

b) 5 ই এপ্রিল  

c) 14 ই এপ্রিল  

d) 1 এপ্রিল  

 

• এবারেে প্রিম প্রিল পারস েভারেন্স পার্েনােশীপ এন্ড Progress 

Facts:  

• 1st Transgender Doctor-Dr VS Priya 

• 1st Transgender Judge- Joyita Mondal 

• 1st Transgender Police- K Prithika Yashini 

• 1st Transgender MLA- Shabnam Bano 

 

2. পাবতলক এতিরপ্রাইস তসচলকশি ববাচডজর বেযারপারসি তহচসচব বক 

তিযুক্ত হচলি   

a) মপ্রিকা শ্রীপ্রনবাসন  

b) এনপ্রভ োমানা  

c) েপ্রব কাপুে 

d) প্রবজয় শাপলা 

 

3. 2023 বেন্স বক্সিং ওযার্ল্জ েযাম্পিযিতশপ বকাথায অিুষ্ঠিি হচব    

a) তাসখন্দ  

b) আবুধাপ্রব  

c) ওমান 

d) কাবুল  

 



 

 

 

International Boxing Federation  

• Formation: 1983; 38 years ago 

• Headquarters: Springfield, New Jersey, U.S. 

• President: Daryl Peoples 

Uzbekistan 

• Capital: Tashkent 

• President: Shavkat Mirziyoyev 

• Currency: Uzbekistani soʻm 

 Various Organization and Their Headquarters:  

International Olympic Committee 
Lausanne, 

Switzerland 

International Hockey Federation (FIH) 
Lausanne, 

Switzerland 

International Boxing Association (AIBA) 
Lausanne, 

Switzerland 

International Swimming Federation (FINA) 
Lausanne, 

Switzerland 

World Archery Federation (FITA) 
Lausanne, 

Switzerland 

International Golf Federation (IGF) 
Lausanne, 

Switzerland 

International Gymnastics Federation (FIG) 
Lausanne, 

Switzerland 

World Rowing Federation (FISA) 
Lausanne, 

Switzerland 

International Table Tennis Federation (ITTF) 
Lausanne, 

Switzerland 



 

 

International Volleyball Federation (FIVB) 
Lausanne, 

Switzerland 

International Handball Federation (IHF) Basel, Switzerland 

International Basketball Federation (FIBA) Mies, Switzerland 

Fédération Internationale de Football Association 

(FIFA) 
Zurich, Switzerland 

World Athletics* Monaco 

International Cricket Council (ICC) Dubai, UAE 

World Chess Federation Athens, Greece 

International Shooting Sports Federation (ISSF) Munich, Germany 

Badminton World Federation (BWF) 
Kuala Lumpur, 

Malaysia 

International Tennis Federation (ITF) London, Great Britain 

World Rugby Dublin, Ireland 

 

4. 2021 সাচল কতলঙ্গ রত্ন পুরস্কার বক বপচলি   

a) প্রবশ্ব ভূষণ হপ্রেচন্দ্ ন  

b) আনন্দন্দরবন পযারর্ল  

c) আচার্ ে দেবব্রত  

d) জগেীপ ধনকে 

 

• এটর্ উপ্র়িষযা সেকারেে তেফ দিরক িোন কো হয়  

• এখারন িোন করেপ্রিরলন ভােরতে উপোষ্ট্রপপ্রত দভঙ্কাইয়া নাইডু  

• আপ্রেকপ্রব সেলা োরসে 600 তম জন্ম বাপ্রষ েকী উের্াপরন এই পেুস্কাে িোন 

কো হরলা  

Recent News about Odisha: 

• দেশের প্রথম ফাযার পাশকের উশবাধন হশ া উড়িষ্যাশে। 

• উড়িষ্যা সরকার ডরওযার্ে প্রশেক্ট চা ু কর ।  



 

 

• ভারশের প্রথম বজ্র গশবষ্ণা দকন্দ্র স্থাডপে হশে চশ শে উড়িষ্যার বাশ শ্বর 

এ।   

• েপডেড  োডে ও উপোডের োত্র-োত্রীশের েনয দহাশেশ র উশবাধন 

কর  উড়িষ্যা। 

• মডহ া স্বডনভের দগাষ্ঠীর েনয ডমেন েক্তি ডর্পার্েশমন্ট  ঞ্চ কর  উড়িষ্যা।  

• Mo Chhatua and e kalika দমাবাই  অ্যাপ  ঞ্চ কর  উড়িষ্যা। 

• ভারশের প্রথম ওযাল্ড ডি  দসন্টার স্থাডপে হশ া উড়িষ্যা ভুবশনশ্বর এ।  

• উৎক  ডেবস 1st এডপ্র   উেযাপন করা হশ া 

• রাশেযর ডবেীয বাশযাক্তিযার ডরোভে ডহশসশব মশহন্দ্রগীডরর নাম প্রস্তাব 

করশ া উড়িষ্যা 

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 

• আশগ উড়িষ্যা বানান দ খা হশো Odisha ডকন্তু 2011 সাশ 96 েম 

কনডেটর্উেনা  আশমন্ডশমন্ট অ্যাক্ট অ্নুসাশর এটর্ হশয যায Orissa 

 

5. সম্প্রতি paytm money িাচির R&D বসন্টার খুলচলা বকাি শহচর   

a) পুরন 

b) প্রনউ প্রেপ্রি 

c) দবঙ্গালুরু 

d) লখরনৌ 



 

 

 

• এখারন তাো প্রমউচুয়াল ফান্ড প্রডন্দজর্াল দগাল্ড এবং ইকুইটর্ প্রনরয় প্রবপ্রভন্ন 

গরবষণা কেরব  

• এে জনয তাো 250 জন ইন্দিপ্রনয়াে এবং দবর্া সাইপ্রিস্ট দক অ্যাপরয়ি 

কেরি 

 

 

 

Paytm: 

• CEO: Vijay Shekhar Sharma (Dec 2010–) 

• Founder: Vijay Shekhar Sharma 

• Founded: 2009, Noida 

• Parent organization: One97 Communications 

 

6. সম্প্রতি েহারাচের বাচযা ডাইভারতসষ্ঠি বহতরচির্ সাইি তহচসচব 

ব াতিি হচলা বকাি গ্রাে   

a) আম্বালী 

b) চন্দ্র তলী  

c) চন্দ্রপুে  

d) বুলোনা  

• এই প্রনরয়  ভােরত এে সংখযা ো াঁ়িাল 19  

• িিমটর্ দপরয়প্রিল কন োর্রকে Nallur Tamarind Grove  

সবরিরক দবপ্রশ স্থান েরয়রি কন োর্রক  

• পন্দিমবরঙ্গ েরয়রি প্রতনটর্ তাে মরধয েুটর্ োন্দজেপ্রলং ফরেস্ট প্রডপ্রভশরনে 

আন্ডারে এবং অ্পেটর্ ঝা়িগ্রারম 

Recent News About Maharashtra: 

• মহারাষ্ট্র সরকার এডিকা চার পাম্প পাওযার কাশনকেন পড ডস চা ু কর ।  



 

 

• মহারাষ্ট্র সরকাশরর intellectual property rights scheme and quality 

testing and certification scheme. 

• মহারাষ্ট্র সরকার chief minister water conservation program চা ু কর ।  

• মহারাষ্ট্র সরকার Aaple Sarkar Maha DBT দপার্ো  চা ু কর ।  

• মহারাষ্ট্র সরকার মহা সমৃক্তি মডহ া সেক্তিকরণ দযােনা চা ু কর ।  

• দেশের প্রথম স্বশেেী দমশরা রয্াশকর উশবাধন হ  মুম্বাইশে। 

• ভারশের প্রথম সমুশের ে া ডেশয র্াশন  তেডর হশে চশ শে মমু্বাইশে। 

• রাশেযর কৃষ্শকরা দেে ফ্ররু্ দকক মুভশমন্ট শুরু কর  

 

Maharashtra 

 

• Capital: Mumbai 

• CM; Uddhav Thackeray 

• Governor: Bhagat Singh Koshyari 

• High court: Bombay High Court 

• Schemes: 

• Recent in news: 

• National Park: Tudobu, gugmal, Nawegaon, Jaharlal 

Neheru, (Pench), Sanjay Gandhi ( Borivili), Chandoli. 

• Dance form: Dhagri, Gaja, Koli, Povadas, Lavani, Pavri, 

Dindi 

• Festival: Ganes chaturthi, Gudi Padwa, Bhubeej, Narali 

Purnima, Vat purnima, Kalidas Festival, Elephanta Festival, 

Kala Ghoda Art  

• Ramsar Site: Nandur Madhameshwar (Lonar lake) 

• World Heritage Site: Chhatrapati Shivaji Terminus,  

• The Victorian and Art Deco Ensemble of Mumbai, 

Elephanta Caves, Ajanta Caves,  

• Ellora Caves 

 



 

 

7. শ্রীিগচরর বকাি হচি সিংরতিি র্লাভূতে তহচসচব ব াতিি হচলা   

a) ডাল দলক  

b) দশষ নাগ  

c) উলাে দলক  

d) চন্দ্রতাল 

 

• জম্মু-কাশ্মীে ওরয়র্লযান্ড অ্িপ্রেটর্ তেফ দিরক এটর্ দ াষণা কো হরয়রি 

 

Recent News about Jammu and Kashmir: 

✓ েম্মু-কাশ্মীর সরকার Satark Nagarik দমাবাই  অ্যাপ চা ু কর ।  

✓ দমধাবী োত্রীশের েনয সুপার 75 ি ারডেপ ডিম  ঞ্চ কর  েম্মু-কাশ্মীর। 

✓ ই সুডবধা নামক দমাবাই  অ্যাডিশকেন  ঞ্চ কর  েম্মু-কাশ্মীর।  

✓ েম্মু কাশ্মীশর গু মাগ ে উইন্টার দপার্েস ইনডেটর্উর্ স্থাপন হশে চশ শে।  

✓ Awaam Ki Baat নাশম দরডর্ও দপ্রািাম  ঞ্চ কর   

✓ এডেযার বৃহত্তম টর্উড প গাশর্েন গশ়ি উশেশে  

✓ িামীণ মডহ াশের েনয ডি  দর্শভ পশমন্ট দরডনিং দপ্রািাম  ঞ্চ কর  

 

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 

 

8. তবচের প্রথে পশুচির র্িয করণা ভযাকতসি অিয বকাি বিশ    



 

 

a) োপ্রশয়া 

b) চীন 

c) ভােত 

d) আরমপ্রেকা 

 

• এে নাম carnivac-co 

• এিা়িা োপ্রশয়া িিম দেশ প্রহরসরব কেণা ভযাকপ্রসন এরনপ্রিল র্াে নাম প্রিল 

স্পুর্প্রনক' 5 

Russia:  

• President: Vladimir Putin Trending 

• Capital: Moscow 

• Currency: Russian ruble 

• Parliament- Duma 

 

 

 

 

 

 


