
িবিভ� ৈদিনক পি�কা েথেক সংগৃহীত সাধারণ জ্ঞান  

(২ জানুয়াির, ২০২১) 

 

বাংলােদশ িবষয়াবলী 

০১. ২০২০ সােল (জানুয়াির-িডেস�র) েদেশ আসা 

সরাসির িবেদিশ িবিনেয়াগ (এফিডআই) -এর 

��ােবর পিরমাণ কত? 

উ�রঃ ১৫০ েকািট ডলার। 

 

০২. েদেশর �াথিমক ও মাধয্িমক িশক্ষা 

�িত�ােন সরকাির অেথর্ বই েদওয়ার ‘বই উৎসব’ 

চালু হয় কেব? 

উ�রঃ ২০১০ সােল। 

 

০৩. গণত� সূচক ২০১৯ অনুসাের বাংলােদেশর 

অব�ান কত তম? 

উ�রঃ ৮০তম (১৬৭িট েদেশর মেধয্)। 

## শীেষর্ - নরওেয়; সবর্িনে� - উ�র েকািরয়া। 

 

০৪. িশশু মৃতুয্ �ােসর েক্ষে� সাফলয্ অজর্ন করায় 

বাংলােদশ কত সােল জািতসংঘ পুর�ার লাভ 

কের? 

উ�রঃ ২০১০ সােল। 

 

০৫. ‘জাতীয় সমাজেসবা িদবস’ কেব পািলত হয়? 

উ�রঃ ২ জানুয়াির। 

 

আ�জর্ািতক িবষয়াবলী 

০১. �য়ক্ষমতার সক্ষমতা অনুযায়ী ২০২১ সােল 

িবে� বৃহ�ম িজিডিপর েদশ হেব েকানিট? 

উ�রঃ চীন (িজিডিপর পিরমাণ - ৩১.৮৫ 

ি�িলয়ন)। 

## ি�তীয় বৃহ�ম - যু�রা� (িজিডিপর পিরমাণ - 

২৩.১৮ ি�িলয়ন)। 

তথয্সূ�ঃ আ�জর্ািতক মু�া তহিবেলর �া�লন 

িনেয় এই র য্াি�ং ৈতির কেরেছ হাউমাচডটেনট। 

 

০২. িবে�র �থম েদশ িহেসেব রািশয়া কেব 

কেরানার িটকা অনুেমাদন েদয়? 

উ�রঃ ১১ আগ�, ২০২০. 

## িটকার নাম - �ুটিনক িভ (�ুটিনক 

ফাইভ)। 

 

০৩. িব� �া�য্ সং�া কেব কেরানা ভাইরােসর 

সং�মণেক ‘ৈবি�ক মহামাির’ িহেসেব েঘাষণা 

েদয়? 

উ�রঃ ১১ মাচর্, ২০২০. 

## ৈবি�ক জন�া�য্ জরুির অব�া েঘাষণা - ৩০ 

জানুয়াির, ২০২০. 

## কেরানা ভাইরােস সৃ� েরােগর ‘েকািভড-১৯’ 

নামকরণ - ১১ েফ�য়াির, ২০২০. 

 

০৪. েকান �িত�ােনর িটকা িব� �া�য্ সং�ার 

অনুেমাদন পাওয়া �থম কেরানার িটকা? 

উ�রঃ ফাইজার-বােয়াএনেটক। 

## অনুেমাদন েদওয়া হয় - ৩১ িডেস�র, ২০২০. 

 

০৫. েকাপাকাবানা সমু�ৈসকত েকাথায় অবি�ত? 

উ�রঃ �ািজল। www.prebd.com 

 

০৬. পিরবতর্ন এবং আিদবাসী ইিতহাসেক �ীকৃিত 

িদেত স�িত েকান েদশ তাঁেদর জাতীয় স�ীত 

সং�ার কেরেছ? 

উ�রঃ অে�িলয়া। 

http://www.prebd.com/


০৭. চীনা কতৃর্পক্ষ কেব নতুন কেরানাভাইরাস 

শনা� কের? 

উ�রঃ ৭ জানুয়াির, ২০২০ (এই ভাইরােসর িজন 

িসেকােয়ে�র তথয্ �কাশ - ১০ জানুয়াির, 

২০২০)। 

## যু�রাে� মডানর্ার িটকার মানবেদেহ �থম 

পরীক্ষা - ১৬ মাচর্, ২০২০. 

 

০৮. ২০১৯ সােলর জুেন �থম েদশ িহেসেব 

েকান েদশ কাবর্ন-িনরেপক্ষ হওয়ার েঘাষণা েদয়? 

উ�রঃ যু�রাজয্। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

িবজ্ঞান ও �যুি� 

০১. বতর্মান িবে�র গািড় েকা�ািনগুেলার মেধয্ 

সবেচেয় দািম েকানিট? 

উ�রঃ েটসলা, যু�রা�। 

েখলাধুলা 

উে�খেযাগয্ েখলার খবর েনই! 

েসরা উি� 

“রাতারািত সাফলয্ বলেত িকছু েনই। মেনােযাগ 

িদেল েদখেব সব সাফলয্ই অেনক সময় িনেয় 

আেস।” 

- ি�ভ জবস (�িত�াতা, এয্াপল কি�উটাসর্)। 

সং�েহঃ Smd Kabir Hossain.- 

fb.com/smdkhossain 


