
 

ৈদিনক পিতৰ্কা েথেক সংগৃহীত সাধারণ জ্ঞান  

(২ মাচর্, ২০২১) 

 

বাংলােদশ িবষয়াবলী 

১." মুিজব বেষর্র অ�ীকার বীমা েহাক সবার"এই 

পৰ্িতপাদয্ িবষয় সামেন েরেখ ১ মাচর্ জাতীয় বীমা 

িদবস ২০২১ উদযািপত। 

 

২. ১৯৬০ সােলর ১ মাচর্ িবমােক েপশা িহেসেব 

িনেয় আলফা ইনসুেল� নােমর একিট পৰ্িত�ােন 

েযাগ িদেয়িছেলন জািতর িপতা ব�ব�ু েশখ 

মুিজবুর রহমান। িদনিটর �রেণ সরকার 

পৰ্িতবছর ১ মাচর্ জাতীয় বীমা িদবস পালন কের। 

 

৩. ২ মাচর্ জাতীয় েভাটার িদবস।  

✓✓েদেশ তৃতীয়বােরর মেতা পািলত হেলা এ 

িদবস। 

✓✓িদবসিটর এবােরর পৰ্িতপাদয্ ‘বয়স যিদ 

আঠােরা হয়, েভাটার হেত েদির নয়’। 

 

৪. ইিলেশর অভয়াশৰ্ম কয়িট? ৬ িট। 

✓✓ইিলেশর ষ� অভয়াশৰ্ম েমঘনার ৮২ 

িকেলািমটার এলাকা। 

 

৫. ১৯৭১ সােলর ১৭ ই এিপৰ্ল মুিজবনগর 

সরকােরর শপথ বাকয্ পাঠ করান েক? অধয্াপক 

ইউসুফ আলী। 

✓✓১৭ই এিপৰ্ল ১৯৭১ - েমেহরপুেরর 

ৈবদয্নাথতলায় এক আমবাগােন শপথ েনয় সদয্ 

স্বাধীন বাংলােদেশর অ�ায়ী সরকার। 

 

৬. মুি�বািহনী গঠন করা হয়? ১৯৭১ সােলর ১১ 

জুলাই। 

৭. েযৗথবািহনী গঠন করা হয়? ১৯৭১ সােলর ২১ 

নেভম্বর। 

 

৮. পািক�ান িবমান বািহনী ভারেতর কেয়কিট 

িবমান ঘাঁিটেত েবামা হামলা চালায়? ১৯৭১ 

সােলর ৩ এিপৰ্ল। 

 

৯. ময়নামিত বাংলােদেশর কুিম�ায় অবি�ত 

একিট ঐিতহািসক �ান। 

✓✓অ�ম দশেকর রাজা মািনক চে�র �ী িছেলন 

ময়নামিত। 

 

১০. মুিজব বেষর্র েসরা করদাতা স�াননা 

পাে�ন? জদর্া বয্বসায়ী কাউছ িময়া। 

✓✓২০১৬ সাল েথেক িবিভ� েশৰ্ণীেত সেবর্া� 

করদাতার স�াননা েদওয়া শুরু কের জাতীয় 

রাজস্ব েবাডর্ (এনিবআর)। 

✓✓পৰ্থম বছর েথেকই বয্বসায়ী েশৰ্ণীেত সেবর্া� 

করদাতা হেয় আসেছন িতিন। 

 

১১. েপাশাক খােত তরুণ উেদয্া�ােদর নতুন 

সংগঠন (বায়লা)। 

 

১২. নারী ও িশশু িনযর্াতন পৰ্িতেরােধ েহ�লাইন 

১০৯। 

 

আ�জর্ািতক িবষয়াবলী 

১. আফগািন�ােনর রাজধানী? কাবুল। 

 



 

২. ২০০৭ েথেক ২০১২ সাল পযর্� ফৰ্াে�র 

েপৰ্িসেড� িছেলন সারেকািজ। 

✓✓দুনর্ীিতর দােয় স�িত তার িতন বছেরর 

কারাদ� হেয়েছ। 

 

৩. িশে�া�ত েদশগুেলার েজাট িজ-৭ েগা�ীভু� 

েদশগুেলা হল িবৰ্েটন, কানাডা, ফৰ্া�, জামর্ািন, 

ইতািল, জাপান, মািকর্ন যু�রা� ও ইউেরাপীয় 

ইউিনয়ন। 

✓✓িজ-৭ সািমট হেত চেলেছ জুন মােস িবৰ্েটেনর 

কণর্ওেয়ল িরিজয়। 

 

৪. ভারেতর জাতীয় পিরসংখয্ান দ�র (এন এস 

ও) 

 

ৈদনি�ন িবজ্ঞান 

১. েকান িবজ্ঞানী পড়� ব�র সূতৰ্ আিব�ার 

কেরন? গয্ািলিলও। 

✓✓ইতািলর িবখয্াত িবজ্ঞানী গয্ািলিলও পড়� ব� 

েদেখ িতনিট সূতৰ্ েবর কেরন। 

 

২. হরেমান পৰ্ভািহত হয় িকভােব? রে�র 

মাধয্েম। এ�েয়ড অয্াপ - জব সাকুর্লার 

 

৩. িবিভ� ধরেনর র� কিণকা ৈতির কের েকান 

িটসুয্? তরল কােনকিটভ িটসুয্। 

 

বাংলা 

১. "একা�েরর িদনগুিল" বই েলখক জাহানারা 

ইমাম। 

✓✓একা�েরর িচিঠ ১৯৭১ সােল বাংলােদেশর 

মুি�যু� চলাকালীন সমেয় েলখা ৮৬িট িচিঠর 

একিট সংকলন।ৈদিনক পৰ্থম আেলা ও 

গৰ্ামীণেফােনর উেদয্ােগ িচিঠগুেলা সংগৰ্হ করা 

হয়। সংকলনিট পৰ্থম পৰ্কািশত হয় ৈচতৰ্ ১৪১৫, 

মাচর্ ২০০৯ এ। 

✓✓একা�েরর ডােয়রী , বাংলা সািহেতয্র 

অনয্তম কিব েবগম সুিফয়া কামাল এর রিচত। 

✓✓একা�েরর েগিরলা – জিহরুল ইসলাম 

 

২. অথর্নীিতিবদ েরহমান েসাবহােনর আ�জীবনী 

উতল েরাম�ন: পূণর্তার েসই বছরগুেলা। 

 

৩. আহেমদ ছফার উপনয্াস অবলম্বেন িনিমর্ত 

সরকাির অনুদানপৰ্া� চলি�তৰ্ এর 

নাম?'অলাতচকৰ্ 

✓✓পিরচালক হািববুর রহমান 

✓✓অিভনয় কেরেছন জয়া আহসান, আহেমদ 

রুেবল, আজাদ আবুল কালাম পৰ্মূখ । 

 

৪. জািতর িপতা েশখ মুিজবুর রহমােনর 

জ�বািষর্কী এবং স্বাধীনতার ৫০ বছর ও কনসাটর্ 

ফর বাংলােদেশর সুবণর্ জয়�ী উপলেক্ষ পি�ত 

রিবশংকেরর কনয্া েসতার িশ�ী আনুশকা শ�র 

৩০ িনেচর েসতার বাদন েফসবুক-ইউিটউেব 

িদেয়েছন। 

 

৫. চ�াবতী কথা (The Tales of 

Chandrabati) েষাড়শ শতেকর েপৰ্ক্ষাপেট 

িনিমর্ত আ�জীবনীমূলক বাংলােদিশ পূণর্ৈদঘর্য্ 

চলি�তৰ্।ৈময়মনিসংহ গীিতকার কিব নয়ানচাঁদ 

েঘােষর চ�াবতী পালা অবলম্বেন বাংলা সািহেতয্র 

পৰ্থম বাঙািল মিহলা কিব চ�াবতী'র জীবনােলখয্ 

িনেয় চলি�তৰ্িট িনিমর্ত হেয়েছ। 
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✓✓বাংলা সািহেতয্র পৰ্থম নারীবাদী কিব 

চ�াবতী’র েলখক হেয় ওঠার েবদনািবধুর জীবন 

কািহিন অবলম্বেন িনিমর্ত ‘চ�াবতী কথা’। 

সংগৰ্হ: েসৗরভ েঘাষ- fb/sourov.ghos.7 

 

বাংলােদশ িবষয়াবলী 

০১. ২০২০-২১ অথর্বছেরর সংেশািধত এিডিপর 

আকার কত করার পৰ্�াব েদওয়া হেয়েছ? 

উ�রঃ ১ লাখ ৯৭ হাজার ৬৪৩ েকািট টাকা। 

## এিডিপর মূল আকার - ২ লাখ ৫ হাজার ১৪৫ 

েকািট টাকা। 

 

০২. েদেশ কেব ‘জাতীয় েভাটার িদবস’ পািলত 

হয়? 

উ�রঃ ২ মাচর্। 

## িদবস পৰ্িতপাদয্ ২০২১ - “বয়স যিদ আঠােরা 

হয়, েভাটার হেত েদির নয়”। 

## েদেশ পৰ্থমবােরর মেতা িদবসিট পািলত হয় 

২০১৯ সােল, েস বছর িদবস পৰ্িতপাদয্ িছল 

“েভাটার হব, েভাট িদব”। 

## িদবস পৰ্িতপাদয্ ২০২০ - “েভাটার হেয় েভাট 

েদব, েদশ গড়ায় অংশ েনব”। 

 

০৩. সাংবািদক, কলাম েলখক ও সমাজকমর্ী 

ৈসয়দ আবুল মকসুদ কেব পরেলাকগমন কেরন? 

উ�রঃ ২৩ েফবৰ্ুয়াির, ২০২১. 

 

০৪. েক মুিজব বেষর্র েসরা করদাতা িনবর্ািচত 

হেয়েছন? 

উ�রঃ বয্বসায়ী কাউছ িময়া। 

## জািতর জনক ব�ব�ু েশখ মুিজবুর রহমােনর 

জ�শতবািষর্কী উপলেক্ষয্ জাতীয় রাজস্ব েবাডর্ 

(এনিবআর) ৫ মাচর্ পুরান ঢাকার এই জদর্া 

বয্বসায়ীেক েদশ েসরা করদাতার পুর�ার িদেব। 

 

০৫. বাংলােদেশর েক�ীয় বয্াংেকর বতর্মান 

ৈবেদিশক মুদৰ্ার িরজাভর্ কত? 

উ�রঃ ৪ হাজার ৪০২ েকািট ডলার (৪৪.০২ 

িবিলয়ন ডলার)। 

## গত ২৪ েফবৰ্ুয়াির িদন েশেষ বাংলােদেশর 

িরজাভর্ নতুন এই মাইলফলক অিতকৰ্ম কেরেছ। 

০৬. চলিত ২০২০-২১ অথর্বছেরর ৮ মােস 

(জুলাই-েফবৰ্ুয়াির) েদেশ আসা পৰ্বাসী আেয়র 

পিরমাণ কত? 

উ�রঃ ১ হাজার ৬৬৮ েকািট ডলার। 

## জানুয়াির মােস এেসেছ - ১৯৬ েকািট ডলার; 

েফবৰ্ুয়াির মােস এেসেছ - ১৭৮ েকািট ডলার। 

 

০৭. নারী ও িশশু িনযর্াতন পৰ্িতেরােধ জাতীয় 

জরুরী নম্বর েকানিট? 

উ�রঃ ১০৯. 

 

আ�জর্ািতক িবষয়াবলী 

০১. দুনর্ীিতর দােয় েদাষী সাবয্� হওয়ায় স�িত 

ফৰ্াে�র সােবক েপৰ্িসেড� (২০০৭-২০১২ সাল) 

িনেকালা সারেকািজেক কত বছেরর কারাদ� 

েদওয়া হয়? 

উ�রঃ িতন বছর। 

 

০২. জািতসংেঘর মানবািধকার-সংকৰ্া� বতর্মান 

হাইকিমশনার েক? 

উ�রঃ িমেশল বয্াশুেল, িচিল। 

 

০৩. যু�রাে�র বতর্মান পররা�ম�ীর নাম কী? 

উ�রঃ অয্া�িন ি�ে�ন। 
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০৪. যু�রাে�র পরবতর্ী মধয্বতর্ী িনবর্াচন কেব 

অনুি�ত হেব? 

উ�রঃ ২০২২ সােল। 

## পরবতর্ী েপৰ্িসেড� িনবর্াচন অনুি�ত হেব - 

২০২৪ সােল। 

 

০৫. ভারেত �ানীয়ভােব ৈতির কেরানা িটকার 

নাম কী? 

উ�রঃ েকাভয্াি�ন। 

## ভারত বােয়ােটক ও ইি�য়ান কাউি�ল অব 

েমিডেকল িরসাচর্ (আইিসএমআর) েযৗথভােব এই 

িটকা ৈতির কেরেছ। 

 

০৬. তােলবান-আফগািন�ােনর শাি� আেলাচনায় 

মািকর্ন দূেতর নাম কী? 

উ�রঃ জালেম খিললজাদ। 

 

০৭. ‘Director of National Intelligence 

(DNI)’ েকান েদেশর েগােয়�া সং�া? 

উ�রঃ যু�রা�। 

 

০৮. ২০২১ সােল অনুি�ত ৪৭তম িজ-৭ 

সে�লেনর আেয়াজক েদশ েকানিট? 

উ�রঃ যু�রাজয্। 

## আেয়ািজত হেব - ১১-১৩ জুন, ২০২১. 

 

০৯. ৭৮তম েগাে�ন ে�াব বা েগাে�ন ে�াব 

২০২১ িজেতেছ েকান িসেনমা? 

উ�রঃ েনাময্াডলয্া� (ডৰ্ামা কয্াটাগির); েবারাট 

সাবেসকুেয়� মুিভিফ� (িমউিজকয্াল অথবা 

কেমিড কয্াটাগির)। 

 

 

িবজ্ঞান ও পৰ্যুি� 

০১. েদেহর বাইেরর িদেক েয আ�াদনকারী 

আবরণ থােক তােক কী বেল? 

উ�রঃ ত্বক। 

 

০২. েকান িবজ্ঞািন পড়� ব�র সূতৰ্ আিব�ার 

কেরন? 

উ�রঃ গয্ািলিলও গয্ািলিল। 

 

০৩. মি�ে�র িটউমার শনা�করেণ সবর্ািধক 

বয্বহৃত হয় েকানিট? www.prebd.com  

উ�রঃ Magnetic Resonance Imaging 

(MRI). 

  

েখলাধুলা 

০১. পুরুষ েটিনেস বতর্মােন এক নম্বর েখেলায়াড় 

েক? 

উ�রঃ েনাভাক েজােকািভচ, সািবর্য়া। 

## ৩১০ স�াহ ধের শীেষর্ আেছন িতিন (এর 

আেগ ৩১০ স�াহ ধের শীেষর্ িছেলন সুইস রজার 

েফেদরার)। 

#েসরা_উি� 

“আেগর অধয্ায় বার বার পড়েত থাকেল পেরর 

অধয্ােয় এিগেয় যাওয়ার েকানও স�াবনাই েনই।” 

- ইংিলশ পৰ্বাদ। 
সংগৰ্েহ: Smd Kabir Hossain- fb/ smdkhossain 
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