
 

 

8th April 2021 Current Affairs 

1. UPI এর মাধ্যমম ১ বিবিয়ন ট্রানজাকশন অবিক্রম করমিা ককান 

ভারিীয় ককাম্পাবন? 

a) Phonepe 

b) Google Pay 

c) BHIM 

d) Bharatpay 

 

❖ এছাড়া সম্প্রতি তিটেটের একটে সংস্থার তরট ােট অেুসাটর 2020 সাটে 

সবটেটক ববশী অেোইে ট্রােজাকশে ভারটি হটেটছ। 

PhonePe 

✓ Parent organization: Flipkart 

✓ Founded: 2015 

✓ CEO: Sameer Nigam  

✓ Headquarters’ location: Bengaluru 

 

2. BCCI এ Anti-Corruption Unit এর প্রধ্ান কক বনযুক্ত হমিন? 

a) জে শাহ 

b) বসৌরভ গাঙু্গতে 

c) সাতবর হুটসে 

d) রতব শাস্ত্রী 

 

❖ 70 বছটরর সাতবর হুটসে আটগ গুজরাটির DGP তছটেে।  

❖ তিতে আজজি তসং এর বেটক এই দাতেত্ব ভার তেটেে। 

 

 



 

 

 

ICC Men’s Cricket World Cup 

✓ First edition: 1975 England 

✓ Latest edition: 2019 England & Wales 

✓ Next edition: 2023 India 

✓ Current champion: England (1st title) 

✓ Most successful: Australia (5 titles) 

✓ Most runs: India Sachin Tendulkar (2,278) 

✓ Most wickets: Australia Glenn McGrath (71) 

 

ICC women’s Cricket World Cup 

✓ First edition: 1973 England 

✓ Latest edition: 2017 England & Wales 

✓ Next edition: 2022 New Zealand 

✓ Current champion: England (4th title) 

✓ Most successful: Australia (6 titles) 

 

ICC T20 World Cup 

✓ Host(s): India 

✓ Current champion: West Indies cricket team 

✓ Founded: 2007 

 

3. সম্প্রতি বকাে রাজয টেউতে  বেতিভযাে এর আটোজে করটো? 

a) জম্মু কাশ্মীর 

b) উত্তরাখণ্ড 

c) োদাখ 

d) তহমাচে প্রটদশ 



 

 

 

About Jammu and Kashmir 

❖ জম্মু কাশ্মীটরর গভে টর মটোজ তসেহা এবং বকরাোর গভে টর আতরে 

মহম্মদ খাে এটের উটবাধে কটরে। 

❖ এটে অেুটিি হে শ্রীেগটরর টেউতে  গাটডটে এ বেটে অতিমাতরর জেয এক 

বছর বন্ধ োকার  র আবার খুটেটছ। 

❖ এটে এতশোর বৃহত্তম টেউতে  গাটডটে।  

❖ জম্মু-কাশ্মীর সরকার Satark Nagarik ম াবাইল অ্যাপ চালু করল।  

❖ ম ধাবী ছাত্রীদের জন্য সুপার 75 স্কলারশিপ শস্ক  লঞ্চ করল জম্মু-কাশ্মীর। 

❖ ই সুশবধা ন্া ক ম াবাইল অ্যাশিদকিন্ লঞ্চ করল জম্মু-কাশ্মীর।  

❖ জম্মু কাশ্মীদর গুল ার্ গ উইন্টার মপার্গস ইন্শিটর্উর্ স্থাপন্ হদে চদলদছ।  

❖ Awaam Ki Baat ন্াদ  মরশিও মরাগ্রা  লঞ্চ করল  

❖ গ্রা ীণ  শহলাদের জন্য শস্কল মিদেলপদ ন্ট মেশন্িং মরাগ্রা  লঞ্চ করল  

❖ শ্রীন্র্দরর িাল মলক সিংরশিে জলােূশ  শহদসদব ম াশিে হদলা  

 

J&K 

✓ 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 3pril3i mela, Udhampur Mela. 

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

 

 

 

 



 

 

 

4. তবশ্ব স্বাস্থয তদবস কটব  াতেি হটো? 

a) 7th 4pril 

b) 6th 4pril 

c) 5th 4pril  

d) 4th 4pril 

 

❖ 1948 সাটে WHO এর প্রেম সমাটবশ হে 7th April। িখে তসধযান্ত বেওো 

হই 1950 সাে বেটক এই তদে তিটক স্বাস্থয তদবস তহসাটব  ােে করা হটব।  

❖ এবছটরর তেম তছটো Building a Fairer and Healthier World For Every 

one  

 

United Nations Children’s Emergency Fund (UNICEF)  New York, USA 

World Health Organization (WHO) Geneva, Switzerland 

International Labor Organization Geneva, Switzerland 

International Committee of the Red Cross Geneva, Switzerland 

World Trade Organization Geneva, Switzerland 

World Meteorological Organization (WMO) Geneva, Switzerland 

United Nations Educational Scientific and Cultural 

Organization (UNESCO) 

Paris, France 

United Nations Industrial Development Organization 

(UNIDO) 

Vienna, Austria 

International Atomic Energy Agency (IAEA) Vienna, Austria 

Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC) Vienna, Austria 

https://byjus.com/free-ias-prep/united-nations-international-childrens-emergency-fund-unicef/
https://byjus.com/free-ias-prep/world-health-organisation-who/
https://byjus.com/free-ias-prep/ilo/
https://byjus.com/free-ias-prep/world-trade-organization-wto/
https://byjus.com/free-ias-prep/world-meteorological-organisation-wmo/
https://byjus.com/free-ias-prep/united-nations-educational-scientific-and-cultural-organization-unesco/
https://byjus.com/free-ias-prep/united-nations-educational-scientific-and-cultural-organization-unesco/
https://byjus.com/free-ias-prep/united-nations-industrial-development-organization-unido/
https://byjus.com/free-ias-prep/united-nations-industrial-development-organization-unido/
https://byjus.com/free-ias-prep/international-atomic-energy-agency-iaea/
https://byjus.com/free-ias-prep/the-organization-of-the-petroleum-exporting-countries-opec/


 

 

International Maritime Organization (IMO) London, United Kingdom 

Commonwealth of Nations London, United Kingdom 

Amnesty International  London, United Kingdom 

Food and Agricultural Organization (FAO) Rome, Italy 

North Atlantic Treaty Organization (NATO) Brussels, Belgium 

Universal Postal Union Berne, Switzerland 

Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) Jakarta, Indonesia 

Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC)  Queenstown, Singapore 

International Renewable Energy Agency Abu Dhabi (UAE) 

South Asian Association for Regional Cooperation  Kathmandu, Nepal 

Organization of Islamic Cooperation Jeddah, Saudi Arabia 

Indian Ocean Rim Association for Regional 

Cooperation 

Ebene, Mauritius 

Worldwide Fund for Nature Gland, Switzerland 

World Economic Forum Cologny-Geneva, Switzerland 

International Union for Conservation of Nature (IUCN) Gland, Switzerland 

International Council on Monuments and Sites 

(ICOMOS) 

Paris, France 

United Nations Environment Programme (UNEP) Nairobi, Kenya 

United Nations High Commissioner for Refugees 

(UNHCR) 

Geneva, Switzerland 

International Civil Aviation Organization (ICAO)  Montreal, Canada 

https://byjus.com/free-ias-prep/international-maritime-organization/
https://byjus.com/free-ias-prep/commonwealth-of-nations/
https://byjus.com/free-ias-prep/amnesty-international/
https://byjus.com/free-ias-prep/food-and-agriculture-organisation-fao/
https://byjus.com/free-ias-prep/north-atlantic-treaty-organization/
https://byjus.com/free-ias-prep/universal-postal-union-upu/
https://byjus.com/free-ias-prep/asean/
https://byjus.com/free-ias-prep/apec/
https://byjus.com/free-ias-prep/south-asian-association-for-regional-cooperation-saarc/
https://byjus.com/free-ias-prep/organization-of-islamic-conference/
https://byjus.com/free-ias-prep/indian-ocean-rim-association/
https://byjus.com/free-ias-prep/indian-ocean-rim-association/
https://byjus.com/free-ias-prep/wwf/
https://byjus.com/free-ias-prep/world-economic-forum/
https://byjus.com/free-ias-prep/international-union-conservation-nature/
https://byjus.com/free-ias-prep/united-nations-environment-programme-unep/
https://byjus.com/free-ias-prep/united-nations-high-commissioner-for-refugees-unhcr/
https://byjus.com/free-ias-prep/united-nations-high-commissioner-for-refugees-unhcr/
https://byjus.com/free-ias-prep/international-civil-aviation-organization-icao/


 

 

United Nations Development Programme (UNDP) New York, USA 

International Fund for Agricultural Development 

(IFAD) 

Rome, Italy 

International Telecommunication Union (ITU)  Geneva, Switzerland 

United Nations World Tourism Organization (UNWTO) Madrid, Spain 

United Nations Conference on Trade and 

Development (UNCTAD) 

Geneva, Switzerland 

World Food Programme (WFP)  Rome, Italy 

 

 

5. Atal Innovation Mission এর Mission Director বহটসটব বক তেেুক্ত হটেে? 

a) Bhavya Lal 

b) R s Sharma 

c) Dr. Chintan Vaishnav 

d) None of the above 

 

❖ এটে তেতিআটোগ এর অধীটে একটে প্রকল্প। 

❖ বদটশ েিুে তচন্তা ভাবো এবং তশটল্পাটদযাগ বক  আটরা উৎসাতহি করার জেয 

এই তমশে চােু করা হটেতছটো 2016 সাটে। 

 

NITI Aayog- (National Institute For Transforming 

India) 

✓ Formed- 1st January 2015 

✓ Chairman- Narendra Modi 

✓ Vice Chairman-Rajiv Kumar 

✓ CEO- Amitabh Kant 

https://byjus.com/free-ias-prep/united-nations-development-programme-undp/
https://byjus.com/free-ias-prep/international-fund-for-agricultural-development-ifad/
https://byjus.com/free-ias-prep/international-fund-for-agricultural-development-ifad/
https://byjus.com/free-ias-prep/international-telecommunication-union-itu/
https://byjus.com/free-ias-prep/united-nations-world-tourism-organization-unwto/
https://byjus.com/free-ias-prep/united-nations-conference-trade-development-unctad/
https://byjus.com/free-ias-prep/united-nations-conference-trade-development-unctad/
https://byjus.com/free-ias-prep/world-food-programme-wfp/


 

 

 

6. জািীে সমুদ্র তদবস কটব  ােে করা হটো? 

a) 4th april 

b) 5th april 

c) 6th april 

d) 7th april 

 

❖ এটে 58 িম বর্ ট। 

❖ আন্ত মহাটদশীে বাতিটজয সমুটদ্রর গুরুত্ব সম্পটকট সটচিে করটি এই 

তদেটে উদো ে করা হে। 

❖ 1964 সাটের এই তদটেই প্রেম ভারিীে বাষ্প ইজিে চাতেি জাহাজ চটে। 

এটে চটেতছটো মুম্বাই বেটক েন্ডে  ে টন্ত। 

❖ এই তদে ই ভারিীে সমুদ্র বেটে অসাধারি কাটজর  ুরস্কার স্বরূ  

বরুি(Varun Award)  ুরস্কার বদওো হে। 

 

7. Abel Prize 2021- 

❖ Laszlo Lovasz (Hungary) 

❖ Avi Wigderson ( USA) 

 

❖ এটে বক অটের বোটবে বো হটে োটক।  

❖ এটে প্রদাে করা হে  Norwegian Academy of Science and Letters এর 

িরে বেটক। 

 

8. তমোতম ওট ে 2021  ুরুর্ বদর বখিাব বক জজিটেে? 

a) Aniya Mithun 

b) Jannik Sinner 

c) Hubbert Harkch 

d) Ashley Barty 



 

 

 

❖ 37 বর যজেং এর এই বখটোোড় এখে  ে টন্ত িার জীবটের সবটেটক বড় 

সােেয ব টেে। 

❖ প্রেম ব াতেশ বেোর তহসাটব তিতে এই ট্রতে জজিটেে। 

 

✓ Australia open- Novak Djokovic- Naomi Osaka 

✓ French open- Rafael Nadal                Iga Swiatek 

✓ Wimbledon- 

✓ Us Open-    Dominic Thiem               Naomi Osaka 

 

 

9. Sportsstar ACES বারা দশটকর বসরা বখটোোড় বক তেব টাতচি হটেে? 

a) S Dhanalakshmi 

b) Mary Kom 

c) Bhavani Devi 

d) Mithali Raj 

 

❖ ইতে তবটশ্বর একমাে বক্সার তেতে 8 বার তবশ্ব চযাম্পম্পেে হটেটছে।  

❖ একমাে মতহো বক্সার এবং তবিীে ভারিীে বক্সার তহটসটব অেম্পম্পক এ 

বিাি ব টেটছে। 

❖ প্রেম বক্সার তহটসটব তবটজন্দার তসং এই  দক ব টেতছটেে। 

 

10. সম্প্রতি বকাি বদটশর রাষ্ট্র তি 2036 সাে  ে টন্ত িার কাে টকাে রাখার 

জেয আগি আইটে স্বাের করটেে? 

a) Russia 

b) China 

c) USA 

d) France 



 

 

 

❖ অে টাৎ 2036  সাে  ে টন্ত িাটক আর বকাটো তেব টাচটের সম্মুখীে হটি হটব 

ো।  

❖ এর আটগ ওোর কাে টকাটের বমোদ 2024 সাটে বশর্ হি তকন্তু িার আটগই 

রাতশোে  াে টাটমন্ট (ডুমা) এই আইে  াস করাটো।  

 

✓ শবদের রথ  পশুদের জন্য কদরান্া েযাক্সিন্ আন্দলা। 

✓ চীদন্র সদে লুন্ার মপস মরাগ্রা  চালু করদলা।  

  

About Russia:  

✓ President: Vladimir Putin Trending 

✓ Capital: Moscow 

✓ Currency: Russian ruble 

✓ Parliament- Duma 

 

11. আন্তজটাতিক মাটের Ramayana Museum and Cultural Centre 

বকাে রাটজয স্থা ে হটি চটেটছ? 

a) উত্তারাখন্ড 

b) উত্তরপ্রটদশ 

c) তহমাচে্প্রটদস 

d) তবহার 

 

❖ 10 একর জতমর উ র এটে তিতর হটব।  

❖ েখেউ এবং রামটেই ঘাে এর মটধয এটে স্থা ে করা হটে। 

 

 



 

 

 

Recent News About UP: 

❖ উত্তররদেি সরকার শকিান্ কলযাণ শ িন্ চালু করল। 

❖ উত্তররদেি সরকার Udyam Sarathi ম াবাইল অ্যাপ চালু করল।  

❖ উত্তর রদেি  ুখ্য ন্ত্রী UP Mukhyamantri Abhyudaya ম াজন্া চালু 

করদলা।  

❖ উত্তর রদেদির পঞ্চ  আন্তজগাশেক শব ান্বন্দদরর েক া মপল কুশিন্র্র 

এযারদপার্গ। 

❖ স্বাধীন্ োরদের রথ   শহলা শহসাদব  ৃেয যেণ্ড মপদে চদলদছন্ 

উত্তররদেদির  শহলা িবন্  আলী।  

❖ উত্তররদেদির বারাণসীদে রথ  োন্সদজন্ডার পাবশলক র্যদলর্ স্থাশপে হল।  

❖ উত্তররদেি সরকার 16 সিংখ্যার ইউশন্দকাি চালু করদলা। 

❖ Affordable Rental house Scheme লঞ্চ করদলা  

❖ োরদের মরশসদিক্সন্সযাল হশক মসন্টার তেশর হদে লকন্উদে 

❖ িহীে আিফাক উল্লা খ্ান্ জলুক্সজকাল পাকগ এর উদবাধন্  হদলা র্রখ্যপুর এ  

❖ উত্তররদেদির র্াক্সজযাবাে 

❖ শ উশন্শসপাল কদপ গাদরিন্ মবাদে িক এিদচঞ্জ এ ন্শথেূক্ত হল  

UP: 

✓ Uttar Pradesh 

✓ Capital: Lucknow 

✓ CM; Yogi Adityanath 

✓ Governor: Anandiben Patel 

✓ High court: Allahabad High Court 

✓ National Park: Dudhwa, Chambal, Pilbhit 

✓ Dance form: Nautanki, Rasleela, Khayal, Dadra, Kajri, Ramlila 

✓ Festival: Janmastami, Lathmar holi, Ganga Mahotsab, Taj Mahotsab. 

✓ Ramsar Site: Sur Sarovar, Upper Ganga river, Sarsai Nawar Jheel, Sandi 

Bird Sanctuary, Samaspur Bird Sanctuary, Saman Bird Sanctuary, 

Parvati Agra Bird Sanctuary, Nawabganj Bird Sanctuary 

✓ World Heritage Site: Agra Fort,  Taj Mahal, Fatehpur Sikri 



 

 

 

12. অতেে বদশমুখ বকাে রাটজযর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর  দ বেটক ইস্তো তদটেে? 

a) রাজস্থাে 

b) তবহার 

c) মহারাষ্ট্র  

d) কি টােক 

 

❖ ইতে এেতসত  দটের সদসয এবং 6 বাটরর MLA 

❖ িার তবরুটযয ববাটম্ব হাইটকােট দুেীতির িদটন্তর তেটদটশ বদওোর  র তিতে 

ইস্তো বদে।  

 

Recent News About Maharashtra 

❖  হারাষ্ট্র সরকার এশগ্রকালচার পাম্প পাওযার কাদন্কিন্ পশলশস চালু করল।  

❖  হারাষ্ট্র সরকাদরর intellectual property rights scheme and quality 

testing and certification scheme. 

❖  হারাষ্ট্র সরকার chief minister water conservation program চালু করল।  

❖  হারাষ্ট্র সরকার Aaple Sarkar Maha DBT মপার্গাল চালু করল।  

❖  হারাষ্ট্র সরকার  হা স ৃক্সি  শহলা সিক্সক্তকরণ ম াজন্া চালু করল।  

❖ মেদির রথ  স্বদেিী ম দো র যাদকর উদবাধন্ হল  ুোইদে। 

❖ India justice report  - Maharashtra 

❖ োরদের রথ  স ুদের েলা শেদয র্াদন্ল তেশর হদে চদলদছ  েুাইদে। 

❖ রাদজযর কৃিদকরা মেি ফ্ররু্ মকক  ুেদ ন্ট শুরু করল।  

❖ সম্প্রতি মহারাটষ্ট্রর বাটো ডাইভারতসটে বহতরটেজ সাইে তহটসটব বঘাতর্ি 

হটো আম্বােী গ্রাম।  

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 

 


