
 

ৈদিনক পিতৰ্কা েথেক সংগৃহীত সাধারণ জ্ঞান  

(৭ মাচর্, ২০২১) 

 

বাংলােদশ িবষয়াবলী 

১. ব�ব�ুর ৭ ই মােচর্র ভাষণ িছল ১৯ িমিনেটর। 

 

২. কমনওেয়লেথর িতনজন অনুেপৰ্রণাদায়ী 

েনতৰ্ীর একজন পৰ্ধানম�ী েশখ হািসনা  

✓✓অনয্ দুজন হে� িনউিজলয্াে�র পৰ্ধানম�ী 

েজিস�া আরডানর্,বাবর্ােডােজর পৰ্ধানম�ীর িময়া 

আেমার েমােটল । 

 

৩. ২০১৭ সােলর ৩০ অে�াবর িবশ্ব ঐিতহয্ 

স�দ িহেসেব ৭ ই মােচর্র ভাষণেক স্বীকৃিত 

িদেয়" দয্া ই�ারনয্াশনাল েমেমাির অফ ওয়া�র্ 

েরিজ�ার" অ�ভুর্� কেরেছ জািতসংেঘর সং�া 

ইউেনে�া। 

✓✓সং�ািট িবেশ্বর ৭৮ িটৰ্ ঐিতহািসক ও 

গুরুত্বপূণর্ দিলল, নিথ ও ব�ৃতায় মেধয্ ব�ব�ু 

৭ই মাচর্ ভাসন েক অ�ভুর্� কের। 

✓✓জািতসংেঘর িশক্ষা ,িবজ্ঞান ও সং�ৃিত সং�া 

ইউেনে�া 

 

৪. ৭ ই মাচর্ ব�ব�ু মে� আেসন েবলা িতনটা 

কুিড় িমিনেট । 

 

৫. গত একমােস বাংলােদিশ কেরানার িটকা 

েপেয়েছ ২.২৩ শতাংশ মানুষ। 

 

৬. সবেচেয় েবিশ িটকা েদয়া হেয়েছ যু�রাে�। 

 

৭. বাংলােদেশর গণ িটকাদান শুরু হয় ৭ 

েফবৰ্ুয়াির। 

৮. বাইশরিশ জিমদার বািড় বাংলােদশ এর 

ফিরদপুর েজলার সদরপুর উপেজলার বাইশরিশ 

গৰ্ােম অবি�ত এক ঐিতহািসক জিমদার বািড়। 

 

৯. ১৯৯৯ সােলর ৬ মাচর্ রােত যেশাের উদীচীর 

সে�লেন েবামা হামলা হয়। 

 

১০. ১৯৭১ সােলর ৭ মাচর্ িক বার িছল ? রিববার 

 

১১. ১৯৭১ সােলর ২ মাচর্ েথেক ব�ব�ুর 

আহবােন সারা বাংলায় পািক�ািন শাসেনর 

িবরুে� সবর্া�ক অসহেযাগ চলিছল। 

 

আ�জর্ািতক িবষয়াবলী 

১. িবশ্ব খাদয্ সং�া (FAO) 

✓✓১৯৪৫ সােলর ১৬ ই অে�াবর কুইেবক 

,কানাডায় পৰ্িতি�ত হয়। 

✓✓১৯৭৩ সােল বাংলােদশ সদসয্পদ লাভ কের 

✓✓১৬ অে�াবর িবশ্ব খাদয্ িদবস 

✓✓সদসয্ ১৯৭ িট(১৯৪ িট েদশ ,একিট সং�া 

,দুইিট সহেযাগী সদসয্ েদশ) 

✓✓সদর দ�র েরাম ,ইতািল 

 

২. কমনওেয়লথ এর মহাসিচব ?পয্ািটৰ্িসয়া 

জয্ােনট �টলয্া� (িবৰ্েটন) prebd.com 

✓✓কমনওেয়লথ এর সদসয্ ৫৪ িট 

✓✓বাংলােদশ সদসয্পদ লাভ কের ১৯৭২ সােল 

✓✓মাচর্ মােসর িদ্বতীয় েসামবােরর িদবস 
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ৈদনি�ন িবজ্ঞান 

১. শুকৰ্ গৰ্হ 

✓✓েভারেবলায় পূবর্ আকােশ শুকতারা নােম েয 

উ�ল তারাটা েদখা যায় েসই তারািটই স�য্ার 

পি�ম আকােশ েদখা যায় । এ তারািট েকান 

নক্ষতৰ্ নয় এিট আসেল শুকৰ্ গৰ্হ। 

✓✓েভারেবলা ও স�য্ায় সূেযর্র আেলা শুকৰ্ 

গৰ্েহর অপর পেড় বেল এটােক উ�ল নক্ষেতৰ্র 

মেতা েদখায়। 

 

২. মানুেষর শরীের এখন পযর্� কত ধরেনর 

অয্ামাইেনা এিসড পাওয়া েগেছ? ২০ িট 

 

৩. পৰ্াণীেদেহর শু� ওজেনর শতকরা কত ভাগ 

েপৰ্ািটন? ৫০ ভাগ 

 

৪. িকেসর অভােব িশশুেদর িরেকটস েরাগ হেত 

পাের? িভটািমন িড।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৫. িক কেম েগেল র�শূনয্তা েরাগ হয়? 

িহেমাে�ািবন 

 

৬. একজন মানুেষর পৰ্িতিদন কত গৰ্াম আঁশযু� 

খাবার গৰ্হণ করা উিচত? ২০-৩০ গৰ্াম। 

 

েখলাধুলা 

১. িবশ্ব েট� চয্াি�য়নিশেপর ফাইনােল মুেখামুিখ 

হেব ভারত ও িনউিজলয্া� 

✓✓আগামী জুেন লডর্েস ফাইনাল অনুি�ত হেব। 
সংগৰ্হ: েসৗরভ েঘাষ- fb/sourov.ghos.7 
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