
 

ৈদিনক পিতৰ্কা েথেক সংগৃহীত সাধারণ জ্ঞান  

(৫ মাচর্, ২০২১) 

 

বাংলােদশ িবষয়াবলী 

০১. মাননীয় পৰ্ধানম�ী েশখ হািসনা কেব 

েকািভড িটকার পৰ্থম েডাজ িনেয়েছন? 

উ�রঃ ৪ মাচর্, ২০২১. 

## েদেশ কেরানা িটকাদােনর উেদ্বাধন করা হয় - 

২৭ জানুয়াির, ২০২১. 

## গণ িটকাদান কাযর্কৰ্ম শুরু হয় - ৭ 

েফবৰ্ুয়াির, ২০২১. 

 

০২. বাংলােদশ সরকােরর স্বায়�শািসত পিরবহণ 

সং�ার নাম কী? 

উ�রঃ Bangladesh Road Transport 

Corporation (BRTC). 

## বহের বতর্মােন বাস আেছ - ১,৮০২িট (এর 

মেধয্ অচল বাস - ৫৪০িট)। 

## বতর্মান েচয়ারময্ান - তাজুল ইসলাম। 

 

০৩. বাংলােদেশর রা�ীয় অিতিথ ভবেনর নাম 

কী? 

উ�রঃ প�া। 

 

০৪. কত সাল েথেক বাংলােদেশ ঋণচুি�র 

আওতায় ভারত আিথর্ক সহায়তা িদে�? 

উ�রঃ ২০১০ সাল। 

 

০৫. বতর্মান িবজ্ঞান ও পৰ্যুি�ম�ী েক? 

উ�রঃ ইয়ােফস ওসমান। 

 

০৬. ত�াবধায়ক সরকােরর অধীেন েদেশ পৰ্থম 

কেব জাতীয় িনবর্াচন অনুি�ত হয়? 

উ�রঃ ১৯৯১ সােল। 

 

আ�জর্ািতক িবষয়াবলী 

০১. আ�জর্ািতক অপরাধ আদালত (আইিসিস) 

স�িত কেব িফিলি�েনর এলাকায় সংঘিটত 

যু�াপরােধর অিভেযােগর আনু�ািনক তদ� শুরু 

কেরেছ? 

উ�রঃ ৩ মাচর্, ২০২১. 

## ২০১৪ সােলর পর েথেক এ পযর্� ২ হাজার 

২৫০ জন িফিলি�িন এবং ৭৪ ইসরােয়িল 

নাগিরক িনহত হেয়েছন। 

## আইিসিস -এর বতর্মান পৰ্ধান েকৗঁসুিল - ফাতু 

েবনসুদা। 

 

০২. ভলেভা েকান েদেশর গািড় িনমর্াতা 

েকা�ািন? 

উ�রঃ সুইেডন। 

 

০৩. ভারত মহাসাগরীয় অ�েল যু�রাে�র 

েকৗশলগত উেদয্ােগর নাম কী? 

উ�রঃ Indo-Pacific Strategy. 

www.prebd.com 

০৪. ‘িবশ্ব জ্বালািন দক্ষতা িদবস’ কেব পািলত 

হয়? 

উ�রঃ ৫ মাচর্। 

 

০৫. িবৰ্িটশ রাজপৰ্াসােদর নাম কী? 

উ�রঃ বািকংহাম পয্ােলস। 

 

http://www.prebd.com/


০৬. িনউিজলয্াে�র মসিজেদ কেব আেলািচত 

ব�ুক হামলার ঘটনা ঘেট? 

উ�রঃ ১৫ মাচর্, ২০১৯. 

## েশ্বতা� বণর্বাদী েবৰ্�ন টয্ারাে�র এই হামলায় 

৫১ জন মারা যান। 

০৭. যু�রােজয্র বতর্মান অথর্ম�ীর নাম কী? 

উ�রঃ ঋিষ সুনাক। 

০৮. ‘েলটার’ উপনয্াসিট েক িলেখেছন? 

উ�রঃ হরর মা�ারখয্াত ে�িফন িকং। 

০৯. ‘টাওয়ার অব কুতুিবয়া ম�’ িচতৰ্িট েক 

এঁেকেছন? 

উ�রঃ সােবক িবৰ্িটশ পৰ্ধানম�ী উইন�ন চািচর্ল। 

িবজ্ঞান ও পৰ্যুি� 

০১. বাংলােদেশর েকান েমাবাইল অয্াি�েকশন 

�য্াটফমর্েক জাতীয় অয্াপ ে�ার িহেসেব েঘাষণা 

েদওয়া হেয়েছ? 

উ�রঃ িবিড অয্াপস। 

## গত ৪ মাচর্ তথয্পৰ্যুি� পৰ্িতম�ী জুনাইদ 

আহেমদ এই েঘাষণা েদন। 

০২. কাবর্ন, হাইেডৰ্ােজন, অি�েজন এবং 

নাইেটৰ্ােজন এই চারিট েমৗেলর সমন্বেয় কী ৈতির 

হয়? 

উ�রঃ আিমষ। 

েখলাধুলা 

০১. স�িত েকান বয্াটসময্ান এক ওভােরর 

পৰ্িতিট বেল ছ�া েমেরেছন? 

উ�রঃ কাইরন েপালাডর্, ওেয়� ইি�জ। 

েসরা উি� 

“বয্থর্তােক ভয় করার বদেল, েচ�া না কের বেস 

থাকােক ভয় কেরা।” 

- রয় িট. েবেনট, েলখক ও ব�া।
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