
 

ৈদিনক পিতৰ্কা েথেক সংগৃহীত সাধারণ জ্ঞান  

(১ মাচর্, ২০২১) 

 

বাংলােদশ িবষয়াবলী 

১. জাতীয় বীমা িদবস? ১ মাচর্। 

✓✓পরীক্ষামূলকভােব েদেশ পৰ্থমবােরর মেতা 

চালু হে� ব�ব�ু িশক্ষা বীমা। 

✓✓‘মুিজব বেষর্র অ�ীকার, বীমা েহাক সবার’ 

এই পৰ্িতপাদয্েক সামেন েরেখ আজ েদশজুেড় 

যথাযথভােব জাতীয় বীমা িদবস-২০২১ পািলত 

হে�। 

✓✓স্বাধীনতার মহান রূপকার জািতর িপতা 

ব�ব�ু েশখ মুিজবুর রহমান বীমােক েপশা 

িহেসেব িনেয় ১৯৬০ সােলর ১ মাচর্ আলফা 

ই�ুয্ের� েকা�ািনেত েযাগ েদন। 

✓✓এই িদনিটর �রেণ সরকার পৰ্িতবছর ১ মাচর্ 

জাতীয় বীমা িদবস পালন করেছ। 

 

২. ১৯৭১ সােল পৰ্থম স্বে�া�ত েদেশর তািলকা 

করা হয়। 

 

৩. বতর্মান িবেশ্ব ৪৬ িট স্বে�া�ত েদশ রেয়েছ। 

 

৪. এ পযর্� েমাট ৬ িট েদশ এলিডিস তািলকা 

েথেক েবর হেয়েছ। 

✓✓মালদ্বীপ, বতেসায়ানা, ইকুেয়েটািরয়াল িগিন , 

সােমায়া, েকইপ ভােদর্ , ভানুয়াতু। 

 

৫. জািতসংেঘর অথর্ৈনিতক ও সামািজক পিরষদ 

(ইেকাসক) একিট সহেযাগী েফারাম হল কিমিট 

ফর েদেভেলাপেম� পিলিস (িসিডিপ)। 

✓✓এই কিমিট েকান েদশ স্বে�া�ত েদশ েথেক 

উ�রন হেব তা পৰ্াথিমকভােব িঠক কের থােক। 

✓✓পিরেবশ ও অথর্ৈনিতক ভ�ুরতা, মানব স�দ 

এবং মাথািপছু আয় এই িতনিট সূচেকর িভি�েত 

মূলয্ায়ন করা হয়। 

 

৬. িসিডিপর সদসয্ সংখয্া ২৪। 

 

৭. ১৯৭৫ সােল পৰ্থম স্বে�া�ত েদেশর তািলকায় 

যু� হয় বাংলােদশ। 

 

৮. জীবন বীমা 

✓✓েবসরকাির েদিশ েকা�ািন ৩০ িট। 

✓✓িবেদিশ েকা�ািন ২ িট। 

✓✓রা�ায়� জীবন বীমা কেপর্ােরশন ১ িট 

 

৯. সাধারণ বীমা 

✓✓েবসরকাির েকা�ািন ৪৫ িট। 

✓✓রা�ায়� সাধারণ বীমা কেপর্ােরশন ১ িট। 

 

১০. মাৎসয্নয্ায় শে�র অথর্ অরাজকতা। 

 

১১. পাল রাজারা পৰ্ায় ৪০০ বছর বাংলা শাসন 

কের। 

 

১২. বাংলায় স্বাধীন সুলতািন শাসেনর অবসান 

ঘেট? ১৫৩৮ সােল। 

 

১৩. সমৰ্াট জাহা�ীর ঢাকা অিধকার কেরন কত 

সােল?১৬১০ সােল। 

✓✓১৬১০ সােলর ১৬ জুলাই সুেবদার ইসলাম খাঁ 

বার ভূইয়ােদর েনতা মুসা খাঁ েক পরািজত কের 



 

বাংলা দখল কেরন এবং ঢকার নাম রােখন 

জাহা�ীর নগর। এই সময় বাংলার রাজধানী 

রাজমহল েথকা ঢাকায় �ানা�িরত করা হয় । 

✓✓১৬৩৯ সােল সাহ সুজা বাংলার সুেবদার হেল 

বাংলার রাজধানী ঢাকা েথেক রাজমহেল 

�ানা�িরত কেরন। 

✓✓১৬৬০ সােল মীর জুমলা বাংলার সুেবদার 

হেল ঢাকােক পুনরায় রাজধানী কেরন। 

✓✓১৯০৫ সােল বাংলা ও িবহার িনেয় পৰ্েদশ 

করা হেল তার রাজধানী হয় ঢাকা িক� ১৯১১ 

সােল ব�ভে�র ফেল ঢাকা রাজধানীর মযর্াদা 

হারায়। 

✓✓১৯৪৭ সােল েদশ ভাগ হেল পি�ম 

পািক�ােনর রাজধানীর নাম হয় করািচ এবং পূবর্ 

পািক�ােনর রাজধানীর নাম হয় ঢাকা। 

✓✓১৯৭১ সােল বাংলােদশ স্বাধীন হওয়ার পর 

ঢাকােক বাংলােদেশর রাজধানী করা হয়। 

 

বাংলা 

১. চাঁেদর অমাবসয্া ৈসয়দ ওয়ালীউ�াহর েকান 

ধরেনর গৰ্�? উপনয্াস।  

 

২. উপনয্ােসর পৰ্ধান িভি� িক? �ট। 

 

৩. উপনয্ােসর পৰ্ধান উপজীবয্ িবষয় িক? মানুেষর 

জীবন। 

 

৪. ওয়ার এ� িপস উপনয্াসিট েলখক? িলও 

তল�য়। 

 

৫. বাংলা সািহেতয্র পৰ্থম সাথর্ক উপনয্াস 

েলেখন? বি�মচ� চে�াপাধয্ায়। 

৬. বাংলা সািহেতয্র পৰ্থম সাথর্ক উপনয্াস? 

দুেগর্শনি�নী। 

 

৭. সূযর্ দীঘল বাড়ী উপনয্াসিট েলখক? আবু 

ইসহাক।  www.prebd.com 
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বাংলােদশ িবষয়াবলী 

০১. ব�ব�ু েশখ মুিজবুর রহমােনর িনেদর্েশ 

ছাতৰ্লীগ কেব ‘স্বাধীন বাংলা ছাতৰ্ সংগৰ্াম পিরষদ’ 

গঠন কের? 

উ�রঃ ১ মাচর্, ১৯৭১. 

 

০২. বাংলােদশ কেব জািতসংেঘর স্বে�া�ত 

েদেশর (এলিডিস) তািলকা েথেক েবর হওয়ার 

সুপািরশ েপেয়েছ? 

উ�রঃ ২৬ েফবৰ্ুয়াির, ২০২১. 

## এলিডিস তািলকাভু� হয় - ১৯৭৫ সােল। 

## এলিডিস তািলকা েথেক েবিরেয় যােব - 

২০২৬ সােল। 

 

০৩. রাজধানীেত যানবাহেনর চাপ কমােত 

শহেরর চারপাশ িদেয় বৃ�াকার েনৗপথ চালুর 

উেদয্াগ েনওয়া হয় কেব? 

উ�রঃ ২০০০ সােল। 

 

০৪. সরকাির িহেসেব েদেশ বতর্মােন েমাট কতিট 

েপৗরসভা রেয়েছ? 

উ�রঃ ৩২৯িট। 

 

০৫. ‘জাতীয় বীমা িদবস’ কেব পািলত হয়? 

উ�রঃ ১ মাচর্। 
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## িদবস পৰ্িতপাদয্ ২০২১ - “মুিজব বেষর্র 

অ�ীকার, বীমা েহাক সবার”। 

## ব�ব�ু েশখ মুিজবুর রহমান ১৯৬০ সােলর ১ 

মাচর্ তৎকালীন আলফা ই�ুয্ের� েকা�ািনেত 

বীমা েপশায় েযাগদান কেরন, এই িদনেক �রণ 

কের েদেশ ১ মাচর্ েক ‘জাতীয় বীমা িদবস’ 

িহেসেব পালন করা হয়। 

 

০৬. িবিবএেসর সবর্েশষ জিরপ অনুযায়ী েদেশ 

বতর্মােন কমর্ক্ষম েবকােরর সংখয্া কত? 

উ�রঃ ২৭ লাখ। 

## আইএলও এর পৰ্িতেবদন অনুযায়ী এই সংখয্া 

- ৩ েকািট। 

 

০৭. ‘একা�েরর িদনগুিল’ গৰ্�িট েক িলেখেছন? 

উ�রঃ শহীদ জননী জাহানারা ইমাম। 

 

০৮. বাংলােদেশর পনয্ র�ািনর সবেচেয় বড় 

বাজার েকানিট? এ�েয়ড অয্াপ - জব সাকুর্লার 

উ�রঃ ইউেরাপীয় ইউিনয়ন। 

## ২০১৯-২০ অথর্বছেরর ইউেরাপীয় ইউিনয়েন 

পনয্ র�ািনর পিরমান - ১ হাজার ৮৬৯ েকািট 

ডলার। 

 

০৯. েদেশ বতর্মােন কতিট বীমা েকা�ািন 

রেয়েছ? 

উ�রঃ ৭৯িট। 

## জীবনবীমা - ৩৩িট (েবসরকাির - ৩০িট, 

িবেদিশ - ২িট , রা�ায়� - ১িট); সাধারন বীমা - 

৪৬িট (েবসরকাির - ৪৫িট, রা�ায়� - ১িট)। 

## বাংলােদেশর বীমা িনয়�ণকারী সরকাির সং�া 

- Insurance Development and 

Regulatory Authority (IDRA). 

১০. পরীক্ষামূলকভােব েদেশ পৰ্থমবােরর মেতা 

কেব ‘ব�ব�ু িশক্ষাবীমা’ চালু হয়? 

উ�রঃ ১ মাচর্, ২০২১. 

 

আ�জর্ািতক িবষয়াবলী 

০১. স�িত যু�রা� কেব জনসন অয্া� 

জনসেনর কেরানা িটকার জরুরী বয্বহােরর 

অনুেমাদন িদেয়েছ? 

উ�রঃ ২৭ েফবৰ্ুয়াির, ২০২১. 

## এক েডােজর কেরানা িটকা িহেসেব পৰ্থম 

অনুেমাদন েদওয়া হয় (এ পযর্� অনুেমািদত সকল 

িটকাই দুই েডােজর)। 

 

০২. ‘রূপকু� েলক’ েকাথায় অবি�ত? 

উ�রঃ উ�রাখ�, ভারত। 

## ১৯৪২ সােল এই হৰ্েদ মানুেষর অসংখয্ ক�াল 

পাওয়া যায় বেল বতর্মােন এই হৰ্দিট ‘ক�াল হৰ্দ’ 

নােমই পিরিচত। 

 

০৩. এমআরিটিভ েকান েদেশর রা�ীয় েটিলিভশন 

চয্ােনল? 

উ�রঃ িময়ানমার। 

## িময়ানমােরর বৃহ�ম শহর - ইয়া�ুন; িদ্বতীয় 

বৃহ�ম শহর - মা�ালয়; রাজধানী - নাইিপেদা। 

০৪. ভারেত কেব গণিটকাদান কাযর্কৰ্ম শুরু হয়? 

উ�রঃ ১৬ জানুয়াির, ২০২১. 

## বাংলােদেশ গণিটকাদান কাযর্কৰ্ম শুরু - ৭ 

েফবৰ্ুয়াির, ২০২১. 

 

০৫. আেলািচত সাংবািদক জামাল খােসািগেক 

কেব হতয্া করা হয়? 

উ�রঃ ২ অে�াবর, ২০১৮. 
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০৬. কত সােল পৰ্থম স্বে�া�ত েদেশর 

(এলিডিস) তািলকা করা হয়? 

উ�রঃ ১৯৭১ সােল। 

## বতর্মােন স্বে�া�ত েদেশর সংখয্া - ৪৬িট; 

তািলকা েথেক েবর হেয় েগেছ - ৬িট েদশ 

(মালদ্বীপ, েবাতেসায়ানা, ইকুইেটািরয়াল িগিন, 

সােমায়া, েকইপ ভােদর্, ভানুয়াতু)। 

 

০৭. জািতসংেঘর েকান পৰ্িত�ান েকানও েদেশর 

স্বে�া�ত অব�া েথেক উ�রেণর জনয্ সুপািরশ 

কের? 

উ�রঃ কিমিট ফর েডেভলপেম� পিলিস 

(িসিডিপ)। 

## িসিডিপ এর সদসয্ সংখয্া - ২৪. 

 

িবজ্ঞান ও পৰ্যুি� 

০১. েকানও ব� সমেবেগ চলেত থাকেল এর 

ত্বরেণর মান েকানিট? 

উ�রঃ শূনয্। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

০২. পােটর আঁশ ছাড়ােত সাহাযয্ কের েকান 

অণুজীব? 

উ�রঃ বয্াকেটিরয়া। 

  

েখলাধুলা 

০১. সবর্েশষ আইিসিস েট� র য্াি�ংেয় শীষর্ 

বয্াটসময্ান েক? 

উ�রঃ েকন উইিলয়ামসন, িনউিজলয্া�। 

## শীষর্ েবালার - পয্াট কািম�, অে�িলয়া। 

 

েসরা উি� 

“জীবন বাই সাইেকল চালােনার মত একটা 

বয্াপার, পেড় েযেত না চাইেল েতামােক সামেন 

চলেত হেব।” 

- আইন�াইন।  
সংগৰ্েহ: Smd Kabir Hossain- fb/ smdkhossain 
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