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

জনয্’, ‘কখেনা েমঘ কখেনা বৃ ি�’, ‘ন� েজয্া�ার

০১. েদেশ বতর্মােন ইসলামী ধারার বয্াংক কতিট?

আেলা’।

উ�রঃ ১০িট।

েছাটেদর গ� - ‘তীতুমীেরর বাঁেশর েক�া’,

## সবর্েশষ গত ৩১ িডেস�র বাংলােদশ বয্াংেকর

‘একা�েরর িনশান’, ‘লাল সবুজ পাথেরর মানু ষ’,

জাির করা �জ্ঞাপেন ১ জানু য়াির, ২০২১ েথেক

‘েরাবেটর েচাখ নীল’।

�য্া�াডর্ বয্াংক এবং এনআরিব ে�াবাল বয্াংক

রােবয়া খাতুেনর েলখা কািহনী িনেয় িনিমর্ত

(বতর্মান নাম - ে�াবাল ইসলামী বয্াংক িলিমেটড)

চলি�� - ‘েমেঘর পর েমঘ’, ‘কখনও েমঘ

েক পূ ণর্া� ইসলামী ধারার বয্াংেক রূপা�র করা

কখনও বৃ ি�’, ‘�বতারা’।

হয়।
০৫. নাগিরক েসবা িদেত ঢাকা উ�র িসিট
০২. ২০২০ সােল (জানু য়াির-িডেস�র) েদেশ

কেপর্ােরশেনর স�িত চালু করেত যাওয়া

আসা �বাসী আেয়র পিরমাণ কত?

েমাবাইল অয্ােপর নাম কী?

উ�রঃ ২ হাজার ১৭৪ েকািট ডলার।

উ�রঃ সবার ঢাকা।

## ২০১৯ সােল এেসিছল - ১ হাজার ৮৩২

## চালু হেব - ১০ জানু য়াির, ২০২১.

েকািট ডলার।
০৬. বাংলােদেশর ঐিতহয্বাহী ছা�সংগঠন
০৩. বাংলােদশ সরকােরর েরাগত�, েরাগিনয়�ণ

‘ছা�লীগ’ কেব �িতি�ত হয়?

ও গেবষণা ইি�িটউট (আইইিডিসআর) -এর

উ�রঃ ৪ জানু য়াির, ১৯৪৮.

বতর্মান পিরচালক েক?

## �িতি�ত হয় - ফজলুল হক মুসিলম হল,

উ�রঃ তাহিমনা িশরীন।

ঢাকা িব�িবদয্ালেয়।

০৪. কথাসািহিতয্ক রােবয়া খাতুন কেব মারা

০৭. সমাজেসবা অিধদ�েরর আওতায় েদেশ

যান?

কতিট েসফ েহাম রেয়েছ?

উ�রঃ ৩ জানু য়াির, ২০২১.

উ�রঃ ৬িট (ফিরদপুর, িসেলট, বিরশাল,

## তাঁর উে�খেযাগয্ সািহতয্কমর্ -

রাজশাহী, চ��াম ও বােগরহাট)।

উপনয্াস - ‘মধুমতী’, ‘সােহব বাজার’, ‘িদবস
রজনী’, ‘েসই এক বসে�’, ‘েমাহর আলী’, ‘নীল

আ�জর্ািতক িবষয়াবলী

িনশীথ’, ‘বায়া� গিলর একগিল’, ‘পািখ সব কের

০১. ইরােনর েরভলুয্শনাির গাডর্েসর �ভাবশালী

রব’, ‘হািনেফর েঘাড়া’, ‘বাগােনর নাম

েজনােরল কােশম েসালাইমািনেক যু �রা� কেব

মালিনছড়া’, ‘েমেঘর পর েমঘ’, ‘শুধু েতামার

হতয্া কের?
উ�রঃ ৩ জানু য়াির, ২০২০.

০২. স�িত ভারত সরকার কেব (দুিট) কেরানা

০৮. ‘িব� ে�ইল িদবস’ কেব পািলত হয়?

িটকার অনু েমাদন েদয়?

উ�রঃ৪ জানু য়াির।

উ�রঃ ৩ জানু য়াির, ২০২০.
## একিট হেলা - অ�েফাডর্-অয্া�ােজেনকার
িটকা এবং আেরকিট - ভারত বােয়ােটেকর িটকা।

িবজ্ঞান ও �যু ি�
০১. স�িত িমসের কেরানা সং�িমত
সে�হভাজন েরাগীর নমুনা সং�েহর জনয্ বয্বহৃত

০৩. পািক�ােনর েবলুিচ�ান �েদেশর রাজধানীর

েরাবেটর নাম কী?

নাম কী?

উ�রঃ কাইরা-০৩.

উ�রঃ েকােয়টা।
০২. পিলিথন ৈতিরেত তাপমা�া কত িডি�
০৪. ‘নাকবা িদবস’ েকান েদেশর সােথ

েসলিসয়াস থােক?

স�িকর্ত?

উ�রঃ ২০০ িডি� েসলিসয়াস।

উ�রঃ িফিলি�ন।

## পিলিথেনর ক্ষু�তম অণু (মেনামার) -

## ইসরােয়ল সরকার কতৃর্ক িফিলি�িনেদরেক

ইিথিলন।

তাঁেদর মাতৃভূিম েথেক উে�দ এবং �ংসযজ্ঞেক
েখলাধুলা

‘নাকবা’ িহেসেব অিভিহত করা হয়। পের
িফিলি�েনর �বাদপুরুষ ইয়ািসর আরাফাত ১৫

০১. ইংলয্া� ি�েকট দেলর বতর্মান েট�

েম -েক ‘নাকবা িদবস’ পালেনর েঘাষণা েদন।

অিধনায়ক েক?
উ�রঃ েজা রুট।

০৫. ‘The Holocaust Industry’ বইিট েক
িলেখেছন? www.prebd.com
উ�রঃ নরময্ান িফলকয্ান�াইন, যু �রা�।

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

০৬. ২৬তম কলকাতা আ�জর্ািতক চলি��

বয্থর্তা েথেক িশক্ষা িনেত পােরা, তেব িদন েশেষ

উৎসব কেব অনু ি�ত হেব?

তুিম একজন সফল হেবই।”

উ�রঃ ৮-১৫ জানু য়াির, ২০২১.

- জয্াক মা (�িত�াতা, আিলবাবা �প)।

## এই উৎসেব বাংলােদেশর চলি�� �দশর্নী

সং�েহঃ Smd Kabir Hossain.-

হেব - েনানা জেলর কাবয্ (পিরচালক -

fb.com/smdkhossain

েরজওয়ান শাহিরয়ার)।
০৭. দিক্ষণ আেমিরকা েথেক িনবর্ািচত �থম
েপােপর নাম কী?
উ�রঃ েপাপ �াি�স, আেজর্ি�না।
## িনবর্ািচত হন - ১৩ মাচর্, ২০১৩.

