
 

ৈদিনক পিতৰ্কা েথেক সংগৃহীত সাধারণ জ্ঞান  

(৪ মাচর্, ২০২১) 

 

বাংলােদশ িবষয়াবলী 

১. িফৰ্ডম হাউস এর বািষর্ক পৰ্িতেবদেন 

বাংলােদেশর গণতাি�ক স্বাধীনতা এখন আংিশক 

মু� েদেশর কাতাের। 

✓✓১০০ পেয়ে�র মেধয্ এবার বাংলােদেশর 

ে�ার ৩৯। 

✓✓মু� িবভােগ ৮২ িট েদশ ও একিট অ�ল 

পেড়েছ। 

✓✓আংিশক মু� ৫৯ িতৰ্েদশীয় একিট অ�ল। 

✓✓এখেনা মু� হেত পাের নাই ৫৪ িট েদশ ও 

দশ িট অ�ল। 

 

২. দুনর্ীিত দমন কিমশন দুদেকর েচয়ারময্ান 

িহেসেব িনেয়াগ েপেয়েছন মঈনউ�ীন আ�ু�াহ। 

✓✓২০০৪ সােল দুনর্ীিত দমন কিমশন (দুদক) 

গিঠত হয়। 

✓✓মঈনউ�ীন আবদু�াহ্সহ ৬� েচয়ারময্ান। 

 

৩. পায়রা ব�র বাংলােদেশর পটুয়াখালী েজলায় 

অবি�ত বাংলােদেশর তৃতীয় সামুিদৰ্ক ব�র। 

✓✓২০১৬ সােল সমুদৰ্ ব�রিটর আনু�ািনক যাতৰ্া 

শুরু হয়৷ 

 

৪. কীতর্নেখালা নদী বাংলােদেশর দিক্ষণ 

পি�মা�েলর বিরশাল এবং ঝালকািঠ েজলার 

একিট নদী। 

✓✓এই নদীর তীের বিরশাল শহর অবি�ত। 

 

৫. িশশু উ�য়ন েক� িতনিট। দুিট বালক ও 

একিট বািলকােদর জনয্। 

✓✓গাজীপুর েজলার ট�ীেত বালক ও 

বািলকােদর জনয্ আলাদা দুিট এবং যেশার 

েজলার পুেলরহােট বালকেদর জনয্। 

 

৬. ইমপয্া� ফাউে�শন বাংলােদশ নােমর 

েবসরকাির সংগঠনিট জীবনতরী নােমর ভাসমান 

হাসপাতালিট চালু কের ১৯৯৯ সােল। 

✓✓ ১২ শযয্ার এই হাসপাতালিটেত িচিকৎসক 

আেছন িতনজন। 

 

৭. মধুমিত নদী বাংলােদেশর দিক্ষণ-পি�মা�েলর 

মাগুরা, ফিরদপুর, নড়াইল, েগাপালগ� এবং 

বােগরহাট েজলার একিট নদী। 

 

৮. িছয়া�েরর মন্ব�েরর দুিভর্েক্ষ বাংলায় কত 

েলাক মারা িগেয়িছল? এক-তৃতীয়াংশ। 

✓✓জনসংখয্ার এক-তৃতীয়াংশ, পৰ্ায় ১০ 

িমিলয়ন(১ েকািট) মানুষ দুিভর্েক্ষ মারা যায়। 

 

৯. ওয়ােরন েহি�ং কলকাতা মাদৰ্াসা পৰ্িত�া 

কেরন কত সােল?১৭৮১। 

✓✓কলকাতা মাদৰ্াসা পৰ্িত�া কেরন ওয়ােরন 

েহি�ংস (িবৰ্িটশ গভনর্র ১৭৭২-৮৫)। পৰ্িত�াকাল 

১৭৮১; মতা�ের, ১৭৮০। 

 

১০. ২০২০-২১ অথর্বছেরর পৰ্থম আট মােস 

(জুলাই েফবৰ্ুয়াির) পণয্ র�ািন হেয়েছ ২ হাজার 

৫৮৬ েকািট ডলার এর। 

✓✓েমাট র�ািন আয় এর ৮১ শতাংশ ৈতির 

েপাশাক খাত েথেক এেসেছ । 



 

৩. েসনরা বাংলায় এেসিছল েকাথা েথেক? দিক্ষণ 

ভারত েথেক। 

✓✓পালেদর পর এেসেছ েসেনরা। েসনেদর 

সময় সং�ৃত ভাষা রা�ীয় পৃ�েপাষকতা লাভ 

কের। 

 

৪. বাংলায় িসপাহী িবেদৰ্ােহ েক েনতৃত্ব েদন? 

ম�ল পাে�। 

✓✓ম�ল পাে� ১৮৫৭ সােলর িসপাহী িবেদৰ্ােহ 

অংশগৰ্হণ কেরিছেলন। িতিন সাধারণ িসপাই হেয় 

িসপাহী আে�ালেন েনতৃত্ব িদেয়িছেলন। গরু ও 

শূকেরর চিবর্ বয্বহার কের েয কাতুর্জ ৈতির 

করেতা ইংেরজরা, িহ�ু-মুসলমান উভয় ধেমর্র 

িসপাহীেদর ধমর্ীয় অনুভূিতেত আঘাত হােন েসটা। 

িহ�ু ধেমর্ গরু ও মুসলমান ধেমর্ শূকর িনিষ�। 

অথচ ব�ুক চালােত িগেয় পৰ্িতবারই গরু-

শূকেরর চিবর্ িমিশৰ্ত কাতুর্েজ কামড় বসােত হে� 

এেদশীয় ৈসনয্েদর। এ িনেয় ৈসনয্েদর মেধয্ তীবৰ্ 

েক্ষােভর স�ার হয়। পুি�ভূত েসই েক্ষােভর 

িবে�ারণ ঘেট ম�ল পাে�র েনতৃেত্ব িসপাহী 

িবেদৰ্ােহর মধয্ িদেয়। 

 

৫. িচর�ায়ী বে�াব� চালু হয় কত সােল? ১৭৯৩ 

সােল। 

✓✓িচর�ায়ী বে�াব� ১৭৯৩ সােল কনর্ওয়ািলস 

পৰ্শাসন কতৃর্ক ই� ইি�য়া েকা�ািন সরকার ও 

বাংলার ভূিম মািলকেদর (সকল েশৰ্িণর জিমদার 

ও স্বত� তালুকদারেদর) মেধয্ স�ািদত একিট 

�ায়ী চুি�। এর পৰ্ব�া লডর্ কনর্ওয়ািলস। 

 

আ�জর্ািতক িবষয়াবলী 

১. যু�রা�িভি�ক গেবষণা ও পরামশর্ক পৰ্িত�ান 

িফৰ্ডম হাউস। 

✓✓ওয়ািশংটনিভি�ক পযর্েবক্ষক পৰ্িত�ান িফৰ্ডম 

হাউস। 

✓✓১৯৪১ সােল িফৰ্ডম হাউস পৰ্িতি�ত হয়। 

 

২. ভাে�া-দা-গামা েকান েদেশর নািবক িছেলন? 

পতুর্িগজ। এ�েয়ড অয্াপ - জব সাকুর্লার 

✓✓ভাে�া দা গামা (১৪৬৯ - িডেসম্বর ২৪, 

১৫২৪, েকািচ, ভারত) একজন পতুর্গীজ 

অনুস�ানকারী এবং পযর্টক িযিন পৰ্থম প�দশ 

শতা�ীেত সমুদৰ্পেথ ইউেরাপ েথেক ভারেত 

আেসন। 

 

৬. বািনর্েয়র েকান েদেশর পযর্টক িছেলন? ফৰ্া�। 

✓✓মুঘল আমেল আগত ইউেরাপীয় পযর্টকেদর 

মেধয্ অনয্তম িবখয্াত িছেলন ফরািস পযর্টক 

ফৰ্াঁেসায়া বািনর্েয়র(১৬২০-১৬৮৮)। 

 

৭. িময়ানমােরর সবর্েশষ েসনা অভুয্�ান ঘেট ১ 

েফবৰ্ুয়াির ২০২১ এ। 

 

৮. ফাকর্ িবেদৰ্াহী েগা�ী এর অব�ান ?কলিম্বয়ায়। 

✓✓েরেভালুয্শনাির আমর্ড েফােসর্স অব কলিম্বয়া 

(�য্ািনশ- ফুেয়রখাস আরমাদাস 

েরেভয্ালুিশওনািরয়াস েদ কলিম্বয়া) বা ফাকর্। 

✓✓২০১৭ সােলর ২৭ জুন, দীঘর্ িত�া� বছেরর 

র�ক্ষয়ী ইিতহােসর যিত েটেন ফাকর্ েগিরলারা 

অ� সমপর্ণ কের। 

 

ৈদনি�ন িবজ্ঞান 

১. উি�েদর েদেহ শতকরা পৰ্ায় কত ভাগ পািন? 

৯০ ভাগ। 

 

http://www.prebd.com/


 

২. মানবেদেহ শতকরা পৰ্ায় কত ভাগ পািন? ৬০-

৭০ ভাগ। 

 

৩. ফেটাগৰ্ািফক কাগেজর ওপর আেলার িকৰ্য়ার 

ফেল আেলাক রি� েকান শি�েত রূপা�িরত হয় 

? রাসায়িনক শি�। 

 

৪. জলিবদুয্ৎ উৎপাদেনর জনয্ পািনর েকান 

শি�েক কােজ লাগােনা হয়? িবভব শি�। 

 

বাংলা 

১. েসিলনা েহােসন কত সােল জ�গৰ্হণ কেরন? 

১৯৪৭ সােল। 

✓✓বাংলা সািহেতয্র আিদ িনদশর্ন চযর্াপদ 

অবলম্বেন িতিন রচনা কেরেছন নীল ময়ূেরর 

েযৗবন, মনসাম�ল কাবয্ েভেঙ নতুন কের 

গেড়েছন চাঁদেবেন, আর চ�ীম�েলর ছায়ায় িনমর্াণ 

কেরেছন কালেকতু ও ফু�রা। 

 

২. পেথর পাঁচালী উপনয্ােসর রচিয়তা েক? 

িবভূিতভূষণ বে�য্াপাধয্ায়। 
সংগৰ্হ: েসৗরভ েঘাষ- fb/sourov.ghos.7 

 

বাংলােদশ িবষয়াবলী 

০১. চলিত ২০২০-২১ অথর্বছেরর পৰ্থম আট 

মােস (জুলাই-েফবৰ্ুয়াির) েমাট র�ািন আেয়র 

পিরমাণ কত? 

উ�রঃ ২ হাজার ৫৮৬ েকািট ডলার। 

## সেবর্া� র�ািনখাত - ৈতির েপাশাক 

(২,১০৩.৩০ েকািট ডলার; পৰ্বৃি� - ঋণা�ক 

৩.৩৭%); িদ্বতীয় সেবর্া� র�ািন খাত - পাট ও 

পাটজাত পণয্ (৮৬.২৭ েকািট ডলার; পৰ্বৃি� - 

২৩.৬৭%) 

## জানুয়াির মােস র�ািন - ৩৪৪ েকািট ডলার; 

েফবৰ্ুয়ািরেত র�ািন - ৩১৯ েকািট ডলার। 

 

০২. বাংলােদশ ও ভারেতর দুই েদেশর পৰ্ধানম�ী 

সবর্েশষ কেব ভারচুয্য়ািল ৈবঠক কেরন? 

উ�রঃ ১৭ িডেসম্বর, ২০২০. 

 

০৩. ভারেতর পররা�ম�ী এস জয়শ�র 

িদ্বতীয়বােরর মেতা কেব ঢাকা সফের আেসন? 

উ�রঃ ৪ মাচর্, ২০২১. 

## পৰ্থমবােরর মেতা আেসন - ২০১৯ সােলর 

আগে�। www.prebd.com 

 

০৪. বাংলােদেশ সদয্িনযু� অে�িলয়ার 

হাইকিমশনােরর নাম কী? 

উ�রঃ েজেরিম বৰ্ুয়ার। 

 

০৫. েরািহ�ােদর পৰ্থম দল কেব ভাসানচের 

�ানা�িরত হয়? 

উ�রঃ ৪ িডেসম্বর, ২০২০. 

 

০৬. দুনর্ীিত দমন কিমশন (দুদক) -এর নতুন 

েচয়ারময্ান িহেসেব কােক িনেয়াগ েদওয়া হেয়েছ? 

উ�রঃ েমাহা�দ মঈনু�ীন আবদু�াহ। 

## দুদেকর বতর্মান েচয়ারময্ান ইকবাল মাহমুেদর 

েময়াদ েশষ হেব - ১৩ মাচর্, ২০২১. 

 

০৭. অপরােধ জিড়েয় পড়া িশশুেক কারাগাের না 

েরেখ সংেশাধেনর লেক্ষয্ সরকার কতিট ‘িশশু 

উ�য়ন েক�’ পৰ্িত�া কের? 

উ�রঃ ৩িট (গাজীপুর, ট�ী, যেশার)। 
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০৮. ‘ভারত ভােগ বাংলার িবেয়াগা�ক ইিতহাস’ 

গেবষণাধমর্ী এই বইিট েক িলেখেছন? 

উ�রঃ আবু ইউসুফ েমা. আ�ু�াহ। 

## গত ৩ মাচর্ এই বইেয়র েমাড়ক উে�াচন করা 

হয়। 

 

০৯. ‘ভাওয়াল জাতীয় উদয্ান’ েকাথায় অবি�ত? 

উ�রঃ রােজ�পুর, গাজীপুর। 

## পৰ্িতি�ত - ১৯৮২ সাল। 

## আয়তন - ৫ হাজার েহ�র। 

## উদয্ােনর ধরন - এিট একিট কৰ্া�ীয় আদৰ্র্ 

পণর্েমাচী বৃেক্ষর বন; মূল বৃক্ষ - শাল। 

 

১০. মাননীয় পৰ্ধানম�ী েশখ হািসনার রাজৈনিতক 

িবষয়ক উপেদ�া েহােসন েতৗিফক ইমাম (এইচ 

িট ইমাম) কেব মারা যান? 

উ�রঃ ৩ মাচর্, ২০২১. 

## েদেশর পৰ্থম ম�ীপিরষদ সিচব িছেলন িতিন। 

 

আ�জর্ািতক িবষয়াবলী 

০১. আইভির েকাে�র রাজধানীর নাম কী? 

উ�রঃ আিবদজান। 

## আগািম ৬ মাচর্ আইভির েকাে�র সংসদ 

িনবর্াচন অনুি�ত হেব। 

 

০২. মসুল েকান েদেশর আেলািচত শহর? 

উ�রঃ ইরাক। 

 

০৩. ভারেত পৰ্থমবােরর মেতা কেব জরুরী 

অব�া েঘাষণা করা হয়? 

উ�রঃ ১৯৭৫ সােলর জুেন। 

 

০৪. কলিম্বয়ার রাজধানীর নাম কী? 

উ�রঃ েবােগাতা। 

## বিলিভয়ার রাজধানী - লাপাজ। 

 

০৫. সংখয্ালঘু মুসিলম স�দায় ‘উইঘুর’ েকান 

অ�েল বাস কের? 

উ�রঃ িজনিজয়াং, চীন। 

 

িবজ্ঞান ও পৰ্যুি� 

০১. েকানও ব� েমাট েয পিরমাণ কাজ করেত 

পাের তােক কী বেল? 

উ�রঃ শি�। 

 

০২. জলিবদুয্ৎ উৎপাদেনর জনয্ পািনর েকান 

শি�েক কােজ লাগােনা হয়? 

উ�রঃ িবভব শি�। 

  

েখলাধুলা 

০১. আ�জর্ািতক িট-েটােয়ি�েত একািধকবার ছয় 

উইেকট েনওয়া একমাতৰ্ েবালার েক? 

উ�রঃ অজ�া েমি�স, শৰ্ীল�া (২ বার)। 

 

েসরা উি� 

“কখেনা হাল ছাড়েবনা। িনেজর শি�র পুেরাটা 

েদয়ার পরও আরও েদয়ার েচ�া কেরা।” 

- েডিব েরেনা�স, আেমিরকান অিভেনতৰ্ী ও 

উেদয্া�া। 
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