ৈদিনক পি�কা েথেক সংগৃহীত সাধারণ জ্ঞান
(৩ জানু য়াির, ২০২১)
বাংলােদশ িবষয়াবলী

০৬. ি�পুরা জনেগা�ীর নববেষর্র উৎসেবর নাম

০১. স�িত েকান বাংলােদিশ িবজ্ঞানী

কী?

িবজ্ঞানিবষয়ক মািকর্ন সামিয়কী ‘সােয়� িনউজ’ -

উ�রঃৈবসু ।

এর দৃ ি�েত ২০২০ সােলর উে�খেযাগয্ ১০

## ভাষা - ককবরক, উেমাই।

িবজ্ঞানীর তািলকায় �ান েপেয়েছন?

## বাংলােদেশ ক্ষু� জািতেগা�ীর মেধয্ তৃতীয়

উ�রঃ তিনমা তাসিনম।

সেবর্া� সংখয্াগির�।

০২. েকান �িত�ােনর কেরানা িটকা েকনার জনয্

০৭. স�িত বাংলােদশ সরকার �থমবােরর মেতা

বাংলােদশ সরকার চুি� কেরেছ?

েদেশ েকান ইসলামী ব� চালু কেরেছ?

উ�রঃ অ�েফাডর্-অয্া�ােজেনকা।

উ�রঃ সু কুক ব�।

## এই িটকা েপেত বাংলােদশ সরকার ভারেতর
িসরাম ইি�িটউট এবং েবি�মেকা

০৮. ঢাকােক কেব সু বা বাংলার রাজধানী িহেসেব

ফামর্ািসউিটকয্ালেসর সে� চুি� কেরেছ।

েঘাষণা করা হয়?

## �া�য্ অিধদ�েরর বতর্মান মহাপিরচালক অধয্াপক আবুল বাসার েমাহা�দ খুরশীদ আলম।

উ�রঃ ১৬১০ সােল।
## সু বণর্ �াম (বতর্মান েসানারগাঁ) েক
শাসনেকে� পিরণত কেরন - �ানীয় িহ�ু রাজা

০৩. ২০১৯ সােল েদেশ কত তম উপেজলা

দনু জ মাধব দশরথেদব।

পিরষদ িনবর্াচন অনু ি�ত হয়?
উ�রঃ প�ম।

আ�জর্ািতক িবষয়াবলী
০১. স�িত (১ জানু য়াির, ২০২১) আি�কা

০৪. জািতসংেঘর শরণাথর্ী সং�া UNHCR

অ�েল আনু �ািনকভােব কাযর্কর হওয়া মু�

স�িত কােক বাংলােদেশ শুেভ�াদূ ত িহেসেব

বািণজয্ অ�েলর নাম কী?

েঘাষণা কেরেছ?

উ�রঃ African Continental Free Trade

উ�রঃ সংগীতিশ�ী ও অিভেনতা তাহসান খান।

Area (ACFTA). www.prebd.com

## বতর্মােন িবিভ� েদেশ UNHCR এর েমাট

## বতর্মান িবে�র বৃ হ�ম মু� বািণজয্ অ�ল -

শুেভ�াদূ ত - ৩৩ জন।

আি�কা মহােদশ।
## আি�কা মহােদেশর বতর্মান অথর্নীিতর

০৫. ‘বণর্মালা, আমার দুঃিখনী বণর্মালা’ কিবতািট

আকার - ৩ লাখ ৪০ হাজার েকািট মািকর্ন

েক িলেখেছন?

ডলার।

উ�রঃ শামসু র রাহমান।

## African Union (AU) -এর সদসয্ সংখয্া ৫৫.

০২. স�িত (২ জানু য়াির, ২০২০) েকান েদশ
মৃতুয্দ� বািতেলর েঘাষণা িদেয়েছ?

িবজ্ঞান ও �যু ি�
০১. ক্ষার ও অয্ািসেডর িবি�য়ায় কী উৎপ� হয়?

উ�রঃ কাজাখ�ান।

উ�রঃ লবণ ও পািন।

## কাজাখ�ােনর বতর্মান ে�িসেড� - কািশমজুমরাত তুকােয়ব।

েখলাধুলা
০১. ২০২০ সােলর এিশয়ান চয্াি�য়� �িফ হিক

০৩. ‘সাদা-ই-েঘার’ বা ‘ভেয়স অব েঘার’ েকান

েকাথায় অনু ি�ত হেব?

েদেশর েরিডও চয্ােনল?

উ�রঃ ঢাকা, বাংলােদশ।

উ�রঃ আফগািন�ান।

## অনু ি�ত হেব - ১১-১৯ মাচর্, ২০২১.

## স�িত এই চয্ােনেলর �ধান স�াদকেক
আফগািন�ােনর েঘার �েদেশর রাজধানী িফেরাজ
েকােহ হতয্া করা হেয়েছ।

েসরা উি�
“অতীেতর সাফলয্ হয়েতা েতামােক ভিবষয্েতর
বয্থর্তার িদেক িনেয় যােব। িক� তুিম যিদ �িতিট

০৪. জাপান কত সােলর মেধয্ কাবর্নমু� হওয়ার

বয্থর্তা েথেক িশক্ষা িনেত পােরা, তেব িদন েশেষ

েঘাষণা িদেয়েছ?

তুিম একজন সফল হেবই।”

উ�রঃ ২০৫০ সাল।

- জয্াক মা (�িত�াতা, আিলবাবা �প)
সং�েহঃ Smd Kabir Hossain.-

০৫. কাতার কেব তাঁেদর �াধীনতা েঘাষণা কের?
উ�রঃ ৩ েসে��র, ১৯৭১.
## কাতােরর জাতীয় িদবস - ১৮ িডেস�র।

fb.com/smdkhossain

