
 

ৈদিনক পিতৰ্কা েথেক সংগৃহীত সাধারণ জ্ঞান  

(৩ মাচর্, ২০২১) 

 

বাংলােদশ িবষয়াবলী 

১. বাংলােদশ পররা�ম�ী এেক আ�ুল েমােমন। 
 

২. িময়ানমােরর সােথ বাংলােদশ সমুদৰ্সীমা জয় 

কের ?২০১২ সােল। 

✓✓২০১২ সােলর ১৪ মাচর্ জামর্ািনেত অবি�ত 

সমুদৰ্ আইন িবষয়ক আ�জর্ািতক টৰ্াইবুয্নাল 

International Tribunal for the Law of 

the Seas (ITLOS) এর রােয় িময়ানমােরর 

িবপেক্ষ বাংলােদেশর িবেরাধপূণর্ 

৮০ হাজার বগর্িকেলািমটােরর মেধয্ ৭০ হাজার 

বগর্িকেলািমটার বাংলােদশ লাভ কের। উপকূল 

েথেক 

২০০ নিটকয্াল মাইল পযর্� সমুদৰ্ স�েদর 

এক�তৰ্ সাবর্েভৗমেত্বর অিধকারী হয় বাংলােদশ। 

এছাড়াও মহীেসাপােন ১ লাখ ১১হাজার বগর্িক.িম 

লাভ কের। 
 

৩. ভারেতর সে� বাংলােদেশর সমুদৰ্সীমা িবেরাধ 

িন�ি� হয়? ২০১৪ সােল। 

✓✓ ৭জুলাই, ২০১৪ ভারেতর সে� সমুদৰ্সীমা 

িনধর্ারণী 

মামলার রােয় বাংলােদেশর িবপুল িবজয় হেয়েছ। 

েনদারলয্া�েসর েহেগ সািলিশ টৰ্াইবুয্নােলর 

রােয় িবেরাধপূণর্ আনুমািনক ২৫,৬০২ 

বগর্িকেলািমটার সমুদৰ্ এলাকার মেধয্ ১৯,৪৬৭ 

বগর্িকেলািমটার সমুদৰ্ এলাকা বাংলােদশেক পৰ্দান 

করা হেয়েছ। রােয় ভারত েপেয়েছ ৬ হাজার 

১৩৫ বগর্ িকেলািমটার। 
 

৪. উেড়াজাহাজ চলাচেলর েক্ষেতৰ্ এফআইআর 

হে� আকাশপেথর একিট িবেশষািয়ত এলাকা; 

যার মাধয্েম �াইট চলাচেলর তথয্ ও সতকর্বাতর্া 

েদওয়া হয়।  

✓✓েযমন ভারেতর কলকাতা ছাড়াও মুম্বাই, 

িদি�, েচ�াই—িতনিট এফআইআর আেছ। 

িময়ানমােরর আেছ দুিট। বাংলােদেশর একিট 

এফআইআর আেছ। 
 

৫. িবশ্ব বনয্পৰ্াণী িদবস ৩ মাচর্  

✓✓২০১৩ সােল জািতসংেঘর ৬৮ তম সাধারণ 

অিধেবশেন ৩ মাচর্েক িবশ্ব বনয্পৰ্াণী িদবস 

িহেসেব েঘাষণা করা হয়। 
 

৬. বণয্পৰ্াণী হতয্া ও পাচার ১৯৭৩ সােলর আইন 

সংেশাধন কের বনয্পৰ্াণী (সংরক্ষণ ও িনরাপদ) 

আইন ২০১২ পৰ্ণয়ন করা হয়। 
 

৭. শকুন রক্ষায় িকেটােপৰ্ােফন ওষুধ উৎপাদন 

বে�র উেদয্াগ েনওয়া হেয়েছ। 
 

৮. েমৗলভীবাজার েজলার কমলগ� উপেজলায় 

অবি�ত লাউয়াছড়া জাতীয় উদয্ান। 
 

৯. বা�রবান েজলা সদর েথেক আলীকদম হেয় 

থানিচ যাওয়ার পেথর ধাের নীলিগির পাহাড়৷ এই 

পাহােড়র কােছ িচমু্বক পাহাড়। 
 

১০. েদেশর েমাট েভাটার ১১ েকািট ১৭ লাখ ২০ 

হাজার ৬৬৯ জন  

✓✓পুরুষ েভাটার রেয়েছ ৫ েকািট ৬৫ লাখ ৯৮ 

হাজার ৫ জন।  

✓✓নারী েভাটার ৫ েকািট ৫১ লাখ ২২ হাজার 

২২৩ জন। 



 

✓✓তৃতীয় িলে�র েভাটার আেছন ৪৪১ জন। 
 

১১. বাইশরিশ জিমদার বািড় বাংলােদশ এর 

ফিরদপুর েজলার সদরপুর উপেজলার বাইশরিশ 

গৰ্ােম অবি�ত এক ঐিতহািসক জিমদার বািড়। 
 

আ�জর্ািতক িবষয়াবলী 

১. জািতসংেঘর খাদয্ ও কৃিষ সং�া Food and 

Agriculture Organization । 
✓✓গঠন : ১৬ অে�াবর, ১৯৪৫। 

✓✓�ান : কুইেবক, কানাডা। 

✓✓ধরন : িবেশষািয়ত সংগঠন। 

✓✓পৰ্ধান কাযর্ালয় : এফএও পৰ্ধান কাযর্ালয়, 

েরাম, ইতািল। 

✓✓সদসয্ ১৯৭ িট(১৯৪ িট েদশ, ১ িট সং�া, ২ 

সহেযাগী সদসয্ েদশ)। 
 

২. আ�জর্ািতক পৰ্কৃিত ও পৰ্াকৃিতক স�দ 

সংরক্ষণ সংঘ International Union for 

Conservation of Nature and Natural 

Resources (IUCN)) পৰ্াকৃিতক স�দ 

সংরক্ষেণর উে�েশয্ �ািপত একিট সংঘ। 

✓✓১৯৪৮ সােল পৰ্িতি�ত এই সংেঘর পৰ্ধান 

কাযর্ালয় সুইজারলয্া� রাে�র �াে�র েলক 

েজিনভা অ�েল। 
 

৩. চীেনর দুঃখ েহায়াংেহা নদী  

✓✓ অপর নাম পীত নদী।  

✓✓পৰ্াচীন চীেন পৰ্ায়ই হুয়াংেহা নদী ছািপেয় উেঠ 

সবিকছু বনয্ায় ভািসেয় িদত বেল এই নদীর নাম 

িছল "িচেনর দুঃখ"।  

✓✓ইিতহােস ছািব্বশবার এই নদীর গিতপথ 

বদল হেয়েছ অিত পৰ্চ�ভােব। এর ফেল 

পৰ্েতয্কবারই চীেনর জনগেণর জীবেন েনেম 

এেসেছ অবণর্নীয় দুঃখদুদশর্া। 

 

ৈদনি�ন িবজ্ঞান 

১. েকােল�েরল হাইেডৰ্াকাবর্ন েকােলে�ইন 

েথেক উৎপ� একিট েযৗগ। উ� েশৰ্ণীর পৰ্াণীজ 

েকােষর এিট একিট গুরুত্বপূণর্ উপাদান। 
 

২. ক�াস জাতীয় বয্াকেটিরয়ার আকৃিত েকমন? 

েগালাকার। 
 

৩. ভাইরাস শে�র অথর্ িক? িবষ। 
 

৪. বয্ািসলাস বয্াকেটিরয়া েকান আকােরর? লম্বা 

দ�াকার। 
 

৫. বয্ািসলাস বয্াকেটিরয়া েকান েরাগ সৃি� কের? 

র� আমাশয়। এ�েয়ড অয্াপ - জব সাকুর্লার 
 

৬. মানুেষর কেলরা েরাগ সৃি� কের েকান 

বয্াকেটিরয়া? কমা। 
 

বাংলা 

১. 'বেনয্রা বেন সু�র, িশশুরা মাতৃেকৰ্ােড়'—

স�ীবচ� চে�াপাধয্ােয়র িবখয্াত ভৰ্মণকািহিন 

পালােমৗ েথেক েনওয়া। 
 

২. একা�েরর ডােয়ির বইিটর েলখক সুিফয়া 

কামাল। 
 

✓✓একা�েরর িদনগুিল বাংলােদশী কথাসািহিতয্ক 

জাহানারা ইমাম রিচত । 
 

৩. দুেগর্শ নি�নী উপনয্াস িট কত সােল 

পৰ্কািশত হয়? ১৮৬৫। 
 

৪. েসিলনা েহােসেনর হা�র নদী েগৰ্েনড েকান 

ধরেনর উপনয্াস ?মুি�যু� িভি�ক। 

সংগৰ্হ: েসৗরভ েঘাষ- fb/sourov.ghos.7 
বাংলােদশ িবষয়াবলী 

http://www.prebd.com/


 

০১. বাংলােদেশর স্বাধীনতার ইশেতহার কেব পাঠ 

করা হয়? 

উ�রঃ ৩ মাচর্, ১৯৭১. 

## এই ইশেতহাের ব�ব�ুেক স্বাধীন সাবর্েভৗম 

বাংলােদেশর সবর্ািধনায়ক িহেসেব েঘাষণা করা 

হয়। 

## এই িদন ছাতৰ্লীেগর সাধারণ স�াদক 

শাজাহান িসরাজ ব�ব�ুর সামেন পাঠ কেরন 

বাংলােদেশর স্বাধীনতার ইশেতহার। 
 

০৩. ‘একা�েরর ডােয়ির’ েক িলেখেছন? 

উ�রঃ কিব সুিফয়া কামাল। 
 

০৪. বাংলােদেশর সে� ভারেতর সমুদৰ্সীমার 

িবেরােধর িন�ি� হয় কেব? 

উ�রঃ ২০১৪ সােল (িনয়�েণ আেস - ১৯,০০০ 

বগর্ িক.িম.)। 

## িময়ানমােরর সে� িন�ি� হয় - ২০১২ সােল 

(িনয়�েণ আেস - ৭০,০০০ বগর্ িক.িম.)। 

০৫. িনবর্াচন কিমশেনর সবর্েশষ পৰ্কািশত 

তািলকা অনুযায়ী, েদেশ বতর্মােন েমাট েভাটার 

সংখয্া কত? 

উ�রঃ ১১ েকািট ১৭ লাখ ২০ হাজার ৬৬৯ জন। 

## পুরুষ েভাটার - ৫ েকািট ৬৫ লাখ ৯৮ হাজার 

৫ জন, নারী েভাটার - ৫ েকািট ৫১ লাখ ২২ 

হাজার ২২৩ জন, তৃতীয় িল� - ৪৪১ জন। 
 

০৬. ২০২০-২১ অথর্বছেরর সংেশািধত এিডিপর 

অনুেমািদত আকার কত? 

উ�রঃ ১ লাখ ৯৭ হাজার ৬৪৩ েকািট টাকা। 

## স্বায়�শািসত সং�ার িনজস্ব অথর্ায়ন ১১ 

হাজার ৬২৮ েকািট টাকা সহ সংেশািধত এিডিপর 

েমাট আকার - ২ লাখ ৯ হাজার ২৭১ েকািট 

টাকা। 

## সংেশািধত এিডিপেত েমাট পৰ্ক� - ১ হাজার 

৮৮৬িট। 

## এিডিপর মূল আকার - ২ লাখ ৫ হাজার ১৪৪ 

েকািট ৭৯ লাখ (২ লাখ ৫ হাজার ১৪৫ েকািট) 

টাকা। 
 

০৭. আ�জর্ািতক ভােব বনয্পৰ্াণী পাচাের েকান 

েদশিট ‘টৰ্ানিজট রুট’ িহেসেব বয্বহৃত হয়? 

উ�রঃ বাংলােদশ। 

## বাংলােদেশ ৪১িট এলাকােক সংরিক্ষত েঘাষণা 

করা হেয়েছ। 
 

০৮. িবখয্াত ভৰ্মণকািহনী ‘পালােমৗ’ েক 

িলেখেছন? 

উ�রঃ স�ীবচ� চে�াপাধয্ায়। 

## এই ভৰ্মণকািহনীর উে�খেযাগয্ উি� - 

“বেনয্রা বেন সু�র, িশশুরা মাতৃেকৰ্ােড়”। 
 

০৯. েমৗলভীবাজােরর লাউয়াছড়ােক কত সােল 

জাতীয় উদয্ােনর মযর্াদা েদওয়া হয়? 

উ�রঃ ১৯৯৬ সােল। 
 

আ�জর্ািতক িবষয়াবলী 

০১. ‘মাউ� িসনাবুং আে�য়িগির’ েকাথায় 

অবি�ত? 

উ�রঃ কােরার কুতা রাকইয়াত গৰ্াম, সুমাতৰ্া, 

ইে�ােনিশয়া। 

## স�িত এই আে�য়িগিরেত আে�য় উি�রন 

শুরু হেয়েছ। 
 

০২. ‘িবশ্ব শৰ্বণ িদবস’ কেব পািলত হয়? 

উ�রঃ ৩ মাচর্। 

## িদবস পৰ্িতপাদয্ ২০২১ - “Hearing care 

for ALL! Screen. Rehabilitate. 

Communicate”. 

http://www.prebd.com


 

০৩. ডি�উএইচও -এর েকািভড-১৯ িবষয়ক 

িবভােগর বতর্মান পৰ্ধান েক? 

উ�রঃ মািরয়া ভন কারেখাভ, যু�রা�। 
 

০৪. দিক্ষণ-পূবর্ এিশয়ার ১০িট েদেশর েজােটর 

নাম কী?  

উ�রঃ Association of Southeast Asian 

Nations (ASEAN). www.prebd.com 

## পৰ্িতি�ত - ৮ আগ�, ১৯৬৭. 

## সদর দফতর - জাকাতর্া, ইে�ােনিশয়া। 

## েদশগুেলা হেলা - বৰ্ুনাই, কেম্বািডয়া, 

ইে�ােনিশয়া, লাওস, মালেয়িশয়া, িময়ানমার, 

িফিলপাইন, িস�াপুর, থাইলয্া� এবং িভেয়তনাম। 
 

০৫. তাইেগৰ্ েকান েদেশর েগালেযাগপূণর্ অ�ল? 

উ�রঃ ইিথওিপয়া। 

## তাইেগৰ্র রাজধানী - েমেকেল। 
 

০৬. ‘িবশ্ব বনয্পৰ্াণী িদবস’ কেব পািলত হয়? 

উ�রঃ ৩ মাচর্। 

## িদবস পৰ্িতপাদয্ ২০২১ - “বন ও জীিবকা : 

মানুষ ও গৰ্হেক বাঁচাই”। 

## ২০১৩ সােলর ২০ িডেসম্বর জািতসংেঘর 

৬৮তম সাধারণ অিধেবশেন ৩ মাচর্েক িবশ্ব বনয্ 

পৰ্াণী িদবস িহেসেব েঘাষণা করা হয়। 
 

০৭. International Union for 

Conservation of Nature (IUCN) বনয্ 

পৰ্াণীর জনয্ কতিট সু�র আবাস�লেক সবুজ 

তািলকায় অ�ভুর্� কেরেছ? 

উ�রঃ ৪৯িট অ�ল (১৫িট েদেশর, বাংলােদেশর 

একিট অ�লও েনই এই তািলকায়)। 
 

িবজ্ঞান ও পৰ্যুি� 

০১. উেড়াজাহাজ চলাচেলর েক্ষেতৰ্ এফআইআর 

কী? 

উ�রঃ আকাশপেথর একিট িবেশষািয়ত এলাকা। 

## FIR - Flight Information Region. 

## এসব এলাকার মাধয্েম �াইট চলাচেলর তথয্ 

ও সতকর্বাতর্া েদওয়া হয়। 

## বাংলােদেশর এফআইআর সংখয্া - ১িট, 

ভারেতর - ৪িট, িময়ানমােরর - ২িট। 

 

০২. ‘েরকেডর্ড িফউচার’ েকান েদশ িভি�ক 

সাইবার িনরাপ�া েদখভালকারী সং�া? 

উ�রঃ যু�রা�। 

## এই সং�া েগাটা পৃিথবীর সাইবার িনরাপ�া 

েদখাশুনা কের। 

০৩. ভাইরাস শে�র অথর্ কী? 

উ�রঃ িবষ। 

  

েখলাধুলা 

০১. ২০২১ সােল িট-েটােয়ি� িবশ্বকাপ েকাথায় 

অনুি�ত হেব? 

উ�রঃ ভারত। 

 

েসরা উি� 

“তুিম যিদ েতামার সমেয়র মূলয্ না দাও, তেব 

অনয্রাও েদেব না। িনেজর সময় ও পৰ্িতভােক 

বােজ িবষেয় ন� করা ব� কেরা। তাহেলই সফল 

হেব।” 

- িকম গৰ্া� (িবশ্বখয্াত মােকর্িটং এ�পাটর্)। 
সংগৰ্েহ: Smd Kabir Hossain- fb/ smdkhossain 
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