
 

ৈদিনক পিতৰ্কা েথেক সংগৃহীত সাধারণ জ্ঞান  

(৮ মাচর্, ২০২১) 

 

বাংলােদশ িবষয়াবলী 

১. েদেশর সেবর্া� েবসামিরক স�ান স্বাধীনতা 

পুর�ার। 

 

২. স্বাধীনতা পুর�ার েপেয়েছন নয় বয্ি� ও 

একিট পৰ্িত�ান 

✓✓স্বাধীনতা ও মুি�যুে� অবদােনর জনয্ এবার 

পৰ্য়াত আহসানউ�াহ মা�ার ও পৰ্য়াত 

আখতারু�ামান বাবুর সে� স্বাধীনতা পুর�ার 

পাে�ন পৰ্য়াত আওয়ামী লীগ েনতা এ েক এম 

বজলুর রহমান, পৰ্য়াত বীর মুি�েযা�া িবৰ্েগিডয়ার 

েজনােরল খুরিশদ উি�ন আহেমদ। 

✓✓সািহেতয্ কিব মহােদব সাহার পাশাপািশ 

সং�ৃিতেত এবার পুর�ার পাে�ন চলি�তৰ্কার-

গীিতকার গাজী মাজহারুল আেনায়ার ও নাটয্জন 

আতাউর রহমান। 

✓✓িবজ্ঞান ও পৰ্যুি�েত পুর�ােরর জনয্ 

মেনানীত হেয়েছন ড. মৃ�য় গুহ িনেয়াগী, 

সমাজেসবা বা জনেসবায় পুর�ার পাে�ন 

অধয্াপক ডা. এম আমজাদ েহােসন 

✓✓গেবষণা ও পৰ্িশক্ষেণ পৰ্িত�ান িহেসেব এবার 

পুর�ার পাে� বাংলােদশ কৃিষ গেবষণা 

কাউি�ল। 

✓✓জাতীয় পযর্ােয় েগৗরেবা�ল ও কৃিতত্বপূণর্ 

অবদােনর স্বীকৃিত িহেসেব ১৯৭৭ সাল েথেক 

পৰ্িতবছর স্বাধীনতা পুর�ার িদে� সরকার। 

✓✓স্বাধীনতা পুর�ারপৰ্া� বয্ি� বা পৰ্িত�ানেক 

১৮ কয্ােরট মােনর প�াশ গৰ্াম স্বেণর্র পদক, 

পদেকর একিট েরি�কা, ৩ লাখ টাকা ও একিট 

স�াননাপতৰ্ েদওয়া হয়। 

২. ৈসয়দ মাহমুদ েহােসন বাংলােদেশর ২২ তম 

পৰ্ধান িবচারপিত। 

 

৩. জািতসংঘ শাি�রক্ষা িমশেন পৰ্থমবােরর মেতা 

চার বাংলােদিশ নারী িবচারক অংশ িনেত 

যাে�ন। 

✓✓তাঁেদর মেধয্ িতনজন দিক্ষণ সুদােন অবি�ত 

জািতসংঘ শাি�রক্ষা িমশেন 

(ইউএনএমআইএসএস) ✓✓অনয্জন েসামািলয়ায় 

অবি�ত জািতসংঘ শাি�রক্ষা িমশেন 

(ইউএনএসওএম) েযাগ িদেবন। 

 

৪. সরকােরর েরাগত�,িনয়�ণ ও গেবষণা 

পৰ্িত�ান? আইইিডিসআর  

✓✓েরাগত�, েরাগ িনয়�ণ ও গেবষণা পৰ্িত�ান 

(আইইিডিসআর)-এর পিরচালক অধয্াপক ডা. 

তাহিমনা িশরীন। 

✓✓গিঠত ১৯৭৬ সােল 

 

৫. ৮ ই মাচর্ আ�জর্ািতক নারী িদবস  

✓✓১৯৭৭ সােল জািতসংঘ ৮ মাসর্েক 

আ�জর্ািতক নারী িদবস িহেসেব পালেনর েঘাষণা 

েদয়। 

✓✓আ�জর্ািতক নারী িনযর্াতন পৰ্িতেরাধ িদবস 

২৫ এ নেভম্বর  

 

৬. বাংলােদেশর সবর্পৰ্থম কেরানার িটকা গৰ্হণ 

কেরেছ কুিমর্েটালা েজনােরল হাসপাতােলর 

িসিনয়র �াফ নাসর্ রুনু েভরিণকা ক�া (২৭ ই 

জানুয়াির) 

http://www.prebd.com


আ�জর্ািতক িবষয়াবলী 

১. জািতসংঘ জনসংখয্া তহিবল ( ইউ এন এফ 

িপ এ) 

✓✓The United Nations Population

Fund  www.prebd.com

✓✓পৰ্িত�া ১৯৬৯

✓✓িবশ্ব জনসংখয্া িদবস ১১ জুলাই

✓✓সদরদ�র িনউইয়কর্,যু�রা�

২. জািতসংেঘর অংশীদাির পৰ্িত�ােনর ই�ার 

পালর্ােম�াির ইউিনয়ন (আইিপইউ)হে� একিট 

ৈবিশ্বক আ�-সংসদীয় পৰ্িত�ান । 

৩. ১৮৯৩ সােল িনউিজলয্াে�র নারীরা পৰ্থম 

জাতীয় পযর্ােয় িনবর্াচেন েভাট িদেত পাের। 

৪. যু�রাে�র নারীরা েভাটািধকার পায় ১৯২০ 

সােল 

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