
িবিভ� ৈদিনক পি�কা েথেক সংগৃহীত সাধারণ জ্ঞান  

(১২ অে�াবর, ২০২০) 

 

বাংলােদশ িবষয়াবলী 

০১. ভাষা ৈসিনক ও খয্াতনামা িচিকৎসক িমজর্া 

মাজহারুল ইসলাম কেব মারা যান? 

উ�রঃ ১১ অে�াবর, ২০২০. 

## ভাষা আে�ালেন িবেশষ অবদােনর 

�ীকৃিত�রূপ একুেশ পদক পান - ২০১৮ সােল। 

 

০২. যু�রাে�র জাতীয় মহাসাগর গেবষণা সং�া 

(েনায়া) এর তথয্ মেত, েকান নদীর ইিলশ 

িব�েসরা? 

উ�রঃ েমঘনা, বাংলােদশ। 

## বাংলােদেশ ধরা পড়া ইিলেশর আিথর্ক মূলয্ - 

দুই িবিলয়ন ডলার (বাংলােদিশ মু�ায় - �ায় ১৭ 

হাজার েকািট টাকা)। 

 

০৩. িনমর্াণাধীন মূল প�া েসতুর ৈদঘর্য্ কত? 

উ�রঃ ৬.১৫ িকেলািমটার। 

## েমাট খঁুিটর সংখয্া - ৪২িট; �য্ান - ৪১িট 

(�িতিট �য্ােনর ৈদঘর্য্ - ১৫০ িমটার)। 

## �য্ান বসােনা হেয়েছ - ৩২িট; দৃশয্মান -  

৪.৮০ িকেলািমটার (১১ অে�াবর, ২০২০ পযর্�)। 

 

০৪. স�িত েদেশর ব� ও পাট ম�ণালয় কতিট 

পাটপণয্েক বহুমুখী পাটজাত পণয্ িহেসেব েঘাষণা 

কেরেছ? এ�েয়ড অয্াপ - জব সাকুর্লার 

উ�রঃ ২৮২িট। 

 

০৫. েদেশর শীষর্�ানীয় িশ�েগা�ী ‘�ান-

আরএফএল’ কেব �িতি�ত হয়? 

উ�রঃ ১৯৮১ সােল। 

## বতর্মােন এই �িত�ােনর পণয্ িবে�র ১৪১িট 

েদেশ র�ািন হয়, িবি�র পিরমাণ দাঁিড়েয়েছ ১৪ 

হাজার ৪৪১ েকািট টাকা। 

 

আ�জর্ািতক িবষয়াবলী 

০১. িব�বয্াংক ও আ�জর্ািতক মু�া তহিবল 

(আইএমএফ) এর ২০২০ সােলর বািষর্ক সে�লন 

কেব অনুি�ত হয়? 

উ�রঃ ১২-১৮ অে�াবর, ২০২০. 

 

০২. েসািভেয়ত ইউিনয়ন কেব েভে� যায়? 

উ�রঃ ২৬ িডেস�র, ১৯৯১. 

 

িবজ্ঞান ও �যুি� 

০১. রে�র চাপ িনণর্ায়ক যে�র নাম কী? 

উ�রঃ ময্ােনািমটার। 

 

০২. মানবেদেহর সবেচেয় বড় অি� েকানিট? 

উ�রঃ িফমার। 

  

েখলাধুলা 

০১. ২০২০ সােলর ে�� ওেপন পুরুষ একেক 

চয্াি�য়ন হেয়েছন েক? 

উ�রঃ রাফােয়ল নাদাল, ে�ন (এিট তাঁর ২০তম 

�য্া� �াম জয়)। । 

 

০২. এিশয়ার �থম ি�েকটার িহেসেব স�িত 

েক �ীকৃত িট-েটােয়ি�েত ১০ হাজার রােনর 

মাইলফলক ছুঁেয়েছন? 

উ�রঃ েশােয়ব মািলক, পািক�ান। 

http://www.prebd.com/


## এর আেগ এই কীিতর্ গেড়েছন শুধু দুজন - 

ি�স েগইল এবং কাইরন েপালাডর্, ওেয়� 

ইি�জ। 

 

 

 

 

েসরা উি� 

“সামেন এগুেনার জনয্ েতামার সব জানার 

�েয়াজন েনই, শুধু সামেন পা বাড়াও – এেক 

এেক সবই জানেত পারেব।” 

- সংগৃহীত। 

সং�েহঃ Smd Kabir Hossain.- 

fb.com/smdkhossain 

 

 


