
িবিভ� ৈদিনক পি�কা েথেক সংগৃহীত সাধারণ জ্ঞান  

(১ জানুয়াির, ২০২১) 

 

বাংলােদশ িবষয়াবলী 

০১. যু�রাে�র সংবাদ সং�া �ুমবােগর্র এক 

সূচেক ‘েকািভড সহনশীল র য্াি�ং’ -এ দিক্ষণ 

এিশয়ায় শীেষর্ েকান েদশ? 

উ�রঃ বাংলােদশ (ৈবি�ক শীষর্ ২০ -এ অব�ান)। 

 

০২. কেরানা ভাইরােসর সময়কার জীবনেক 

উপজীবয্ কের ‘আবার বসেবা মুেখামুিখ’ কিবতািট 

কার েলখা? 

উ�রঃ আিনসুল হক। 

 

০৩. স�িত েক ‘কিব জসীমউদ্ দীন সািহতয্ 

পুর�ার-২০২১’ েপেয়েছন? 

উ�রঃ ভাষাসং�ামী আহমদ রিফক। 

 

০৪. স�িত েক জাতীয় ে�স �ােবর ইিতহােস 

এই �থম েকানও নারী িহেসেব সভাপিত পেদ 

িনবর্ািচত হেয়েছন? 

উ�রঃ ফিরদা ইয়াসিমন। 

 

০৫. প�ীকিব জসীমউদ্ দীন কেব জ��হণ 

কেরন? 

উ�রঃ ১ জানুয়াির, ১৯০৩ (মৃতুয্ - ১৪ মাচর্, 

১৯৭৬)। 

 

০৬. বাংলােদশ �থমবােরর কেব এলিডিস 

িহেসেব অ�ভুর্� হয়? 

উ�রঃ ১৯৭৫ সােল। 

## িবে� �থম এলিডিস তািলকা হয় - ১৯৭১ 

সােল (বতর্মান এলিডিসভু� েদশ - ৪৭িট)। 

০৭. �িতবছর বাংলােদেশ কেব ‘জনসংখয্া িদবস’ 

পািলত হয়? 

উ�রঃ েফ�য়াির। 

## িব� জনসংখয্া িদবস - ১১ জুলাই। 

 

আ�জর্ািতক িবষয়াবলী 

০১. িবে�র �থম েদশ িহেসেব যু�রাজয্ কেব 

িব� জুেড় আেলািচত ফাইজার-বােয়াএনেটেকর 

উ�ািবত িটকা বয্বহােরর অনুেমাদন েদয়? 

উ�রঃ ২ িডেস�র, ২০২০. 

## যু�রা� অনুেমাদন েদয় - ১১ িডেস�র, 

২০২০. 

 

০২. জামর্ািনর চয্াে�লর অয্াে�লা ময্ারেকেলর 

উ�রসূির ও পালর্ােম� িনবর্াচন কেব অনুি�ত 

হেব? 

উ�রঃ ২৬ েসে��র, ২০২১. 

 

## ২০২১ সােল আরও যা যা ঘটেব… 

• ১ জানুয়াির - ইইউ -এর একক বাজারবয্ব�া 

েথেক যু�রােজয্র ��ান। 

• ২০ জানুয়াির - যু�রাে�র নব িনবর্ািচত 

ে�িসেড� েজা বাইেডেনর শপথ �হণ। 

• ১৮ েফ�য়াির - ম�ল �েহ েপৗঁছােব নাসার 

েরাভার। 

• ১৮-১৯ েম - ৈবি�ক মহামাির েমাকােবলায় 

িব�েনতােদর সে�লন। www.prebd.com 

• ১৩-১৬ েম - World Economic Forum 

(WEF) -এর সে�লন; িস�াপুর। 

• ১ জুলাই - চীেনর কিমউিন� পািটর্র শত বছর 

পূিতর্। 

http://www.prebd.com/


• ১-১২ নেভ�র - COP26 সে�লন; �াসেগা, 

�টলয্া�, যু�রাজয্। 

 

িবজ্ঞান ও �যুি� 

০১. সূেযর্র চারিদেক িনিদর্� কক্ষপেথ পৃিথবীর 

আবতর্েনর গিতেক কী বলা হয়? 

উ�রঃ বািষর্ক গিত (পূণর্ আবতর্েন সময় লােগ - 

৩৬৫ িদন ৬ ঘ�া)। 

 

েখলাধুলা 

০১. আস� িফফা �াব িব�কাপ কেব অনুি�ত 

হেব? 

উ�রঃ ১-১১ েফ�য়াির; কাতার। 

 

## ২০২১ সােলর ইউএস ওেপন েটিনস অনুি�ত 

হেব - ৩০ আগ�-১২ েসে��র, ২০২১. 

 

০২. সবর্েশষ �কািশত আইসিস েট� র য্াি�ংেয় 

শীষর্ বয্াটসময্ান েক? 

উ�রঃ েকন উইিলয়ামসন, িনউিজলয্া�। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

েসরা উি� 

“সাফলয্ আসেল কাজ কের যাওয়ার সােথ 

স�িকর্ত। সফল মানুেষরা সব সমেয় কাজ কের 

যান। তাঁরা ভুল কেরন, িক� কখনও েসই কারেণ 

েথেম যান না।” 

- কনরাড িহলটন (িহলটন েহােটল েচইন এর 

�িত�াতা)। 

সং�েহঃ Smd Kabir Hossain.- 

fb.com/smdkhossain 




