
##আজ�কর_�থম_আ�লা_�থ�ক
২ এি�ল ২০১৮

১৯ �চ� ১৪২৪

১৪ রজব ১৪৩৯

##�দশ#
১) িব� অিটজম স�চতনতা িদবস - ২ এি�ল

##স�াদকীয়##
২) খান ইউনসু সীমা�িট - ইসরা�য়ল িফিলি��নর ম�ধ�

৩) ২য় ইি�ফাদা �� হ�য়িছল - ২০০০ সা�ল

৪) দীঘ�দন গাজা অব�রাধ ক�র �র�খিছল - ইসরা�য়ল ও িমসর

৫) পি�ম তীর এলাকািট - িফিলি��ন

৬) হামা�সর অব�ান - গাজায়

৭) ১৫ এি�ল পািলত হ�ব - নাকবা �ড বা িবপয�য় িদব�সর ৭০তম বািষ�কী, িফিলি��ন

৮) ইসরা�য়ল িফিলি�ন দখল ক�র " �াধীনতা িদবস " �ঘাষণা ক�র - ১৯৪৮ সা�লর ১৪ �ম

৯) আর ১৫ �ম " িবপয�য় িদবস " িদবস পালন ক�র - িফিলি�িনরা

১০) �লবান�নর সব�চ�য় বড় রাজ�নিতক ও সামিরক শি�র নাম - িহজব�ুাহ

১১) ইসরা�য়�লর আজ� শ� - িহজব�ুাহ

১২) ইসরা�য়�লর িচরশ� - ইরান

১৩) ইরা�নর ঘিন� িম� - িহজব�ুাহ

১৪) ইসরা�য়ল সব�চ�য় �বিশ ভয় পায় - িহজব�ুাহ�ক ( ১ লাখ ৩০ হাজার দরূপা�ার ��পনা� ও

৫০ হাজার দ� �যা�া র�য়�ছ)
১৫) ইসরা�য়ল িহজব�ুাহর উপর হামলা চািল�য়িছল - ২০০৬ সা�ল

১৬) এবা�রর ইসরা�য়ল িফিলি�ন সংঘা�ত িফিলি��নর প�� লড়�ব - িহজব�ুাহ, আর
িহজব�ুাহ�ক সামিরক সহায়তা কর�ব ইরান

১৭) ইসরা�য়�লরর �ধানম�ী - �বিনয়ািমন �নতািনয়া�

১৮) ইরা�নর সা�থ করা ২০১৫ সা�লর য�ুরা��র পরমাণ চু�ি� �থ�ক �া� �বর হ��ন - ১২ �ম
২০১৮

১৯) িময়ানমার ি�িটশ�দর কাছ �থ�ক �াধীনতা লাভ ক�র - ১৯৪৮ সা�ল

##আ�জ�ািতক#
২০) ���নর কাতা�লািনয়ার �াধীনতাকামী �নতা কা�ল�াস প�ুজমন ব�ী আ�ছন - জাম�ািনর
কারাগা�র

২১) আফগািন�া�নর আইনসভার িনব�াচন হ�ব - ২০ অ��াবর, ২৪৯ আসন

২২) কা�ী�রর রাজধানী - �ীনগর

২৩) িসিরয়ার রাজধানী - দা�ম�

২৪) দমুা শহরিট - িসিরয়ায়

২৫) পবূ��গৗতা এলাকািট - িসিরয়ায়

২৬) ভ�পািতত হ�ত যা�� চী�নর িনয়�নহীন মহাকাশ ��শন - িতয়ানগং ১

২৭) িতয়ানগং ১ এর সা�থ চী�নর �যাগা�যাগ িবি�� হয় - ২০১৬ সা�ল

২৮) ইইউ এর পররা�িবষয়ক �ধান - ���দিরকা �মা�ঘিরিন

২৯) �সলিফ জাদঘুর চাল কুরা হ�য়�ছ - য�ুরা��র লস অ�া��ল�স, ১ এি�ল ২০১৮,
৩০) এই �সলিফ জাদঘুর চাল কু�রন য�ুরা��র - টিম হনটন ও �টয়ার মা�ম�দভ নামক ২ ব�ি�

৩১) �সলিফ �তালা�ত প�ুষ�দর �চ�য় এিগ�য় আ�ছন - নারীরা

৩১) সব��থম �সলিফ জাদঘুর চাল হু�য়িছল - ২০১৫ সা�ল, িফিলপাই�ন ( এখন �সিট ব�)
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##১এি�ল_২০১৮
##�দশ#
১) ১ িদ�ন ২ বার বাংলা চ�া�নল পািড় িদ�য় �রকড�গড়�লন - ভার�তর ১৭ বছ�রর িক�শার সা
পা�া র�মশ

২) ২বার বাংলা চ�া�নল পািড় িদ�ত তার সময় �ল�গ�ছ - ৯ ঘ�া ১০ িমিনট

##স�াদকীয়#
৩) �াধীনতার অধ�শতবািষ�কী পািলত হ�ব - ২০২১ সা�ল

৪) বাংলা�দ�শ ���া�ত �দ�শর তািলকা �থ�ক �বর হ�ব - ২০২৪ সা�ল

৫) বাংলা�দশ মধ�ম আ�য়র �দশ হয় - ২০১৫ সা�ল

৬) বাংলা�দশ ���া�ত �দ�শর তািলকায় ��বশ ক�র - ১৯৭৫ সা�ল

৬) বাংলা�দশ উ� আ�য়র �দশ হওয়ার কথা - ২০৪১ সা�ল

৭) উ� আ�য়র জন� মাথািপছ�আয় দরকার - ১২ হাজার ডলার

৮) য�ুরা��র সা�থ রািশয়ার �গা�য়�া িবিনময় হয় - ২০১০ সা�ল

৯) MI 6 হ�লা - য�ুরা�জ�র একিট �গা�য়�া সং�া

১০) CIA হ�লা - য�ুরা��র �গা�য়�া সং�া

##আ�জ�ািতক##
১১) জািতসংঘ উ. �কািরয়ার - ২৭ িট জাহাজ ও ২১ জাহাজ �কাং: �ক কা�লা তািলকা ভ��
ক�র�ছ

১২) রািশয়ার নত�ন আ�মহা�দশীয় ��পনা��র নাম - " সারমাত "
১৩) িব��র সব�চ�য় ভারী আ�মহা�দশীয় ��পনা��র নাম - " �ভা�য়�ভাদা"
১৪) জািতসং�ঘর িনরাপ�া পিরষ�দর সদস� সংখ�া - ১৫

১৫) গাজা য�ু হ�য়িছল - ২০১৪ সা�ল

১৬) য�ুরা��র িভসা �প�ত এখন �থ�ক - সামািজক �যাগাগা�যা�গ মাধ��মর তথ� িদ�ত হ�ব

১৭) মালালা�ক তা�লবানরা �িল ক�রিছল - ২০১২ সা�ল

১৮) মালালা শাি��ত �না�বল পরু�ার পান - ২০১৪ সা�ল, ১৭ বছর বয়�স

১৯) মালালার বািড় পািক�া�নর �ত�� �সায়াত উপত�াকার - িম��ারায়

##সালমান_�চৗধরুী_িপয়াস##
##আজ�কর_�থম_আ�লা_�থ�ক
৩ এি�ল ২০১৮

২০ �চ� ১৪২৪

১৫ রজব ১৪৩৯

##�দশ#
১) চলিত বছ�রর মাচ�মা�স প�া �সত�র কাজ - ৫৩% স�� হ�য়�ছ

২) মহান মিু�য�ু�র ৩০ লাখ শহী�দর �র�ণ বন ও পির�বশ ম�ণালয় লাগা�ব - ৩০ লাখ গাছ,
িবিভ� িশ�া �িত�া�ন

##স�াদকীয়#
৩) বা�ািল �থম �ভাটািধকার ��য়াগ ক�রিছল - ১৯৩৭ সা�ল

৪) বা�ািলর �ভাটািধকার ��য়া�গর বয়স - ৮০ বছর পণূ�হ�য়�ছ ২০১৭ সা�ল

৫) ভারত শাসন আইন �ণীত হয় - ১৯৩৫ সা�ল

৬) ১৯৩৭ সা�লর িনব�াচ�ন আসন িছল - ২৫০ িট

৭) বা�ািলরা তা�দর ২য় �ভাটািধকার ��য়াগ ক�রন - ১৯৪৬ সা�লর িনব�াচ�ন

৮) ৩য় �ভাটািধকার ��য়াগ ক�রন - ১৯৫৪ সা�ল

৯) ৪থ��ভাটািধকার ��য়াগ ক�রন- ১৯৭০ সা�ল
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১০) িব�� সংসদীয় গণত�� িনব�াচন হয় - পাল�া�ম� �ভ�� িদ�য়

১১) িব�জিপ - ভারতীয় জনতা পািট�

১২) ভার�তর পরবত� িনব�াচন - ২০১৯ সা�ল

১৩) ভারত পািক�া�ন সা�দািয়ক দা�ার কার�ন িবিভ� সময় মানষু ম�রিছল - ১০ লাখ

১৪) মহা�া গা�ীর হত�াকারীর নাম - নাথরুাম গড�স

১৫) " আবদ�ুাহ " উপন�া�সর �লখক - কাজী ইমদাদলু হক

১৬) �নপা�লর ৪১ তম �ধানম�ী - �কিপ ওিল

১৭) িবমস�টক এর সদস� সংখ�া - ৭ িট

১৮) িবমস�টক গিঠত হয় - ১৯৯৭ সা�ল

১৯) িব�মস�ট�কর �িত�াতা সদস� - বাংলা�দশ,ভারত, িময়ানমার, �ীল�া, থাইল�া�
২০) বাংলা�দ�শ আ�য় �নয়া �রািহ�ার সংখ�া - �ায় ১০ লাখ

২১) িময়ানমা�র বসবাসকারী �রািহ�া জন�গা�� ছাড়া বািক �ু� জন�গা�� - িদয়াগ�নট, ��া , �থট,
মারামািগ

২২) জািতসং�ঘ �রািহ�া সমস�া সমাধা�ন �ধানম�ীর �দয়া সপুািরশ - ৫ িট

##আ�জ�ািতক##
২৩) �সামািলয়ার রাজধানী - �মাগািদসু

২৪) বলুামা�র শহরিট - �সামািলয়ায়

২৫) য�ুরা�� বসবাসকারী ত�র��র ধম�য় �নতা - �ফত��া ��লন

২৬) ত�র��র পি�কা - হা�বরত�ক�

২৭) পিৃথবী�ত িফ�র এ�স�ছ চী�নর মহাকাশ ��শন - িতয়ানগং ১

২৮) এিট পিৃথবী�ত িফ�র আ�স ২ এি�ল ২০১৮ সা�ল ি�িনচ সময় - রাত ১২ টা ১৫ িমিন�ট

২৯) তািহিত �ীপিট অবি�ত - দ. �শা� মহাসাগ�র

৩০) এই িতয়ানগং শ��র অথ�- �গীয় �াসাদ

৩১) চীন িতয়ানগং মহাকা�শ িন��প ক�রিছল - ২০১১ সা�ল

৩২) চ�ল �গ�ল �নলসন ম�া��লার সা�বক �ী - উইিন ম�া��লা

৩৩) তাঁ�ক এক সময় দ. আি�কায় বলা হ�তা - " নত�ন দ. আি�কার মা"
৩৪) ম�া��লা কারাগার �থ�ক ম�ু হ�য়িছ�লন - ১৯৯০ সা�লর ১১ �ফ�য়াির, ২৭ বছর পর

৩৫) িতিন �য কারাগার �থ�ক ম�ু হ�য়িছ�লন -" �কপ টাউ�নর িভ�র �ভ��র কারাগার

৩৬) দ. আি�কায় বণ�বাদী শাসন িছল - ১৯৪৮ �থ�ক ১৯৯৪ সাল পয��

##অথ�নীিত##
৩৭) ২০১৭-১৮ অথ�বছ�রর �থম ৯ মা�স �রিমট�া� বা �বাসী আয় আ�স - ১০৭৬ �কািট ডলার

৩৮) মাচ�২০১৮ সা�ল �রিমট�া� আ�স - ১৩০.০৫ �কািট ডলার

৩৯) চীন �� বসা�� - ১২৮ িট মািক�ন প�ণ�র উপর

৪০) বািণজ�য�ু চল�ছ - চীন য�ুরা��র ম�ধ�

##আজ�কর_�থম_আ�লা_�থ�ক
৪ এি�ল ২০১৮

২১ �চ� ১৪২৪

১৬ রজব ১৪৩৯

##স�াদকীয়#
১) বত�মা�ন পিৃথবীর জনসংখ�া - ৭৫০ �কািট

২) অতীশ দীপ��রর বািড় - মিু�গ��

৩) বত�মা�ন �দ�শর -৪৭% ��াজ�ুয়ট চাকুির পা�� না

৪) �দ�শ বত�মা�ন �বকা�রর সংখ�া - �ায় ২৭ লাখ ( ILO)
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৫) সা�িতক িহ�স�ব �দ�শ কম�হীন �লা�কর সংখ�া -�ায় ৫ �কািট

৬) বাংলা�দ�শর নারীরা পািরবািরক সিহংসতার িশকার �হান - ৮৭% ( বাংলা�দশ মিহলা পিরষদ)
৭) গণপিরবহ�ন নারীরা িনয�াতন ও হয়রািনর িশকার হ��ন - ৯২% (ঐ)
৮) �দ�শ এখন বাল� িববা�হর হার -৫০% এর উপ�র

##আ�জ�ািতক##
৯) পািক�া�নর �বলিুচ�ান ��দ�শর রাজধানী - �কা�য়টা

১০) পািক�া�নর রাজ�নিতক দল "িমিল মসুিলম িলগ" �ক িব�দিশ স�াসী সংগঠ�নর তািলকাভ��

করল - য�ুরা�

১১) ভার�তর ম�ুাই�য় �বামা হামলা হ�য়িছল -২০০৮ সা�ল

১২) ল�র ই তা�য়বা পািক�া�নর একিট - জি� সংগঠন

১৩) আফগািন�া�নর তা�লবান িনয়ি�ত ��দশ - কু�জু

১৪) দ. আি�কার ��িস�ড� - িসিরল রামা�ফাসা

১৫) দ. আি�কার "জািতর মাতা" না�ম পিরিচত িছ�লন সদ� �য়াত - উইিন ম�া��লা

১৬) �নলসন ও উইিন ম�া��লা আলাদা হ�য় যান - ১৯৯৫ সা�ল

১৭) কাতা�লািনয়ার �াধীনতামী �নতা - কা�ল�াস প�ুজমন

১৮) "দ� আটলাি�ক " হ�লা একিট - মািক�ন সামিয়কী

১৯) উ�প�ী মসুিলম �াদার�ড �য �দ�শর সংগঠন - িমশর

২০) �সৗিদ আরব ও ইসরা�য়�লর সব�চ�য় বড় �মিক - ইরান

২১) আর�বর শাি� উ�দ�া�গর �ধান প�ৃ�পাষক - �সৗিদ আরব, ২০০২ সাল �থ�ক

##অথ�নীিত##
২৩) ২০১৭-১৮ অথ�বছ�র �মাট �দশজ উৎপাদ�নর �বিৃ� হ�ব - ৭.৬৫ % ( িবিবএস), ত�ব ল��

িছল ৭.৪%
২৪) বত�মা�ন �দ�শর জনগ�ণর মাথািপছ�আয় - ১৭৫২ মািক�ন ডলার বা ১ লাখ ৪২ হাজার ৮৬২

টাকা ( িবিবএস)
২৫) চলিত অথ�বছ�র িজিডিপর আকার ি�রম�ূল� দাঁিড়�য়�ছ - ১০ লাখ ২০ হাজার ৪২৯ �কািট

টাকা ( িবিবএস)
২৬) িবগত অথ�বছ�র এই িজিডিপর আকার িছল - ৯ লাখ ৪৭ হাজার ৮৯৭ �কািট টাকা

২৭) চলিত অথ�বছ�র িজিডিপর আকার চলিত ম�ূল� দাঁিড়�য়�ছ - ২২ লাখ ৩৮ হাজার ৪৯৮ �কািট
টাকা

২৮) চলিত অথ�বছ�রর কৃিষ খা�ত �বিৃ� হ�ব - ৩.০৬% ( িবিবএস)
২৯) আর িশ�খা�ত হ�ব - ১১.৯৯% ( িবিবএস)
৩০) �সবা খা�তর �বিৃ� হ�ব - ৬.৩৩% ( িবিবএস)
৩১) চলিত অথ�বছ�রর �থম ৯মা�স বাংলা�দশ �পাশাক র�ািন ক�র�ছ - ২ হাজার ২৮৩ �কািট
ডলা�রর

৩২) চলিত অথ�বছ�রর �থম ৯ মা�স পণ�র�ািন�ত �বিৃ� হ�য়�ছ - ৬.৩৩%
৩৩) চলিত অথ�বছ�রর �থম ৯ মা�স চামড়া ও চামড়াজাত পন� র�ািন হ�য়�ছ - ৮৪ �কািট ৮৭
লাখ ডলা�রর

৩৪) গত ৯ মা�সর �মাট র�ািন আ�য়র -৮৩% এ�স�ছ �তির �পাশাক �থ�ক

৩৫) চলিত অথ�বছ�রর �থম ৯ মা�স পাট ও পাটজাত �ব� র�ািন হ�য়�ছ - ৮১ �কািট ৮০ লাখ
ডলা�রর

৩৬) িহমািয়ত খাদ� র�ািন হ�য়�ছ - ৪০ �কািট ডলার

##আজ�কর_�থম_আ�লা_�থ�ক
৫ এি�ল ২০১৮

২২ �চ� ১৪২৪
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১৭ রজব ১৪৩৯

##�দশ#
১) বাংলা�দ�শর দনু�িতর ব�াপক িব�া�র উ��গ �কাশ ক�র�ছ জািত সং�ঘর - সামািজক,
অথ��নিতক ও সাং��িতক অিধকার িবষয়ক কিমিট

২) �দ�শর মান�ুষর বত�মান গড় আয় -ু ৭১ বছর

৩) ব�াংক খা�ত অদ�তার জন� বছ�র িজিডিপর -১% পিরমাণ �িত হয় ( সা�নম)
৪) ব�াং�কর দনু�িত�ত ১ বছ�র �িতর পিরমাণ - ১০ হাজার �কািট টাকা ( সা�নম)
৫) ২০২৭ সা�লর পর বাংলা�দ�শর �মাট র�ািন আয় কম�ত পা�র - ১১% ( সা�নম)
৬) বত�মা�ন �দ�শ �কৃত �মাবাইল �ফান ব�বহারকারীর সংখ�া - ৮.৫ �কািট ( GSMA)
৭) �দ�শ �কৃত ই�ার�নট ব�বহারকারীর সংখ�া - ৩.৫ �কািট ( ঐ)
৮) �দ�শ �াট��ফান ব�বহারকারীর সংখ�া - ৪.৫ �কািট (ঐ)
৯) বত�মা�ন �দ�শ সি�য় িস�মর সং�যাগ র�য়�ছ - ১৪.৫ �কািট (ঐ)
১০) GSMA হ�লা �মাবাইল �ফান অপা�রটর�দর - �বি�ক সংগঠন

১১) সরকাির িহসাব ম�ত �দ�শ ই�ার�নট ব�বহারকারীর সংখ�া - ৮ �কািট ৮ লাখ

১২) বাংলা�দ�শ ই�ার�নট ব�বহারকারীর সংখ�া �মাট জনসংখ�ার - ২০% এর �বিশ নয়

১৩) �দ�শর সব�চ�য় কম আয় করা ২০% মান�ুষর ১ িগহাবাইট ই�ার�নট �ডটা িকন�ত খরচ হ�য়

যায় তাঁ�দর মািসক আ�য়র - ১১%
১৪) �দ�শ ১০০ টাকার ই�ার�নট ব�বহার কর�ল কর িদ�ত হয় - �ায় ২২ টাকা

১৫) আদমজী পাটকল �িত�া হয় - ১৯৫১ সা�ল

১৬) বত�মা�ন �দ�শ পাটকল র�য়�ছ - ৭৬ িট

১৭) বা�ঘরহা�টর ষাড়গ�জু মসিজ�দর গ��ুজর সংখ�া -৮১ িট

১৮) বা�ঘরহা�টর �াচীন নাম - খিলফাতাবাদ

১৯) ইউ�নস�কা ষাড়গ�জু মসিজদ�ক িব� ঐিত�হ�র তািলকায় �ান �দয় - ১৯৮৫ সা�ল

২০) ষাড়গ�জু মসিজ�দর িনম�াতা - খানজাহান আলী

২১) তাঁর উপািধ িছল - খান উল আজম

২২) তাঁ�ক এই উপািধ িদ�য়িছ�লন - িদি�র শাসক িফ�রাজ শাহ ত�ঘলক

২৩) খানজাহান আলীর �কৃত নাম - উলঘু খান

##আ�জ�ািতক##
২৪) িসিরয়ায় শাি� �িত�া ও �দশিট�ত িন�জ�দর �ভাব বজায় রাখ�ত �বঠক ক�র�ছ -
রািশয়া,ইরান, ত�র�
২৫) কৃ� সাগর র�য়�ছ - রািশয়ায়

২৬) �মি��কা সীমা�� �সনা িন�য়াগ ক�র�ছ - য�ুরা�

২৭) য�ুরা��র নাগিরক অিধকা�রর �নতা িছ�লন - মািট�ন লথুার িকং জিুনয়র

২৮) য�ুরা�জ� রািশয়ার সা�বক ��চর �স�গ�ই ি�পল�ক হত�ার জন� ��য়াগ করা রাসায়িনকিটর

নাম -" �নািভচক"
২৯) য�ুরা�জ�র সামিরক গ�বষণাগা�র �মািণত হ�য়�ছ �নািভচক - রািশয়ার �তির নয়

৩০) জািতসং�ঘর িনরাপ�া পিরষ�দর সব��শষ �য স�াসী তািলকা �তির ক�র তার ম�ধ� পািক�া�নর

- ১৩৯ জন ব�ি� ও �িত�া�নর নাম

৩১) ইউিটউ�বর �ধান কায�ালয় - য�ুরা��র ক�ািল�ফািন�য়ায়

৩২) ইউিটউ�বর �ধান কায�াল�য় আ�ঘাতী হামলা ক�র�ছ - নািসম আঘদাম না�মর এক নারী, ৩
এি�ল

৩৩) ইউিটউ�বর মািলকানা - �গ�লর

##স�াদকীয়##
৩৪) �া��র �ষাড়শ লইু �মতাচ��ত হন - ১৭৯৩ সা�ল
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৩৫) �সািভ�য়ত ইউিনয়ন �ভ�� যায় - ১৯৯১ সা�ল

৩৬) �সৗিদ রাজত��র প�ন হয় - ১৯৩২ সা�ল

৩৭) �সৗিদ রাজত��র �িত�াতা - আবদলু আিজজ ইব�ন �সৗদ

৩৮) �লবান�নর �ধানম�ী - সাদ হািরির

##সালমান_�চৗধরুী_িপয়াস##
##আজ�কর_�থম_আ�লা_�থ�ক#
৭ এি�ল ২০১৮

২৪ �চ� ১৪২৪

১৯ রজব ১৪৩৯

##�দশ#
১) পাট �থ�ক পচনশীল পিলমার ব�াগ �তিরর প�িত উ�াবন ক�রন বাংলা�দশ পাটকল

ক�প�া�রশ�নর �ধান �ব�ািনক উপ�দ�া - অধ�াপক �মাবারক আহ�মদ খান

২) এই প�িত উ�াব�নর জন� িতিন বাংলা�দশ িব�ান একা�ডিম �থ�ক �ন�পদক পান - ২০১৫
সা�ল

৩) সরকার সারা�দ�শ শতভাগ িবদ�ুতায়ন করার পিরক�না ক�র - ২০২০ সা�লর ম�ধ�

৪) িক� শতভাগ িবদ�ুৎতায়ন করা যা�ব না -২৮৪০ টা �া�মর কার�ন, কারন এই �াম ��লা�ত
িবদ�ুৎ �পৗ�ছা�ত অ�নক সময় লাগ�ব ও ব�য়ব�ল

৫) িব� �া�� িদবস - ৭ এি�ল

৬) �া�� ব�য় �মটা�ত িগ�য় বাংলা�দ�শ �িতবছর দির� হ�য় পড়�ছ - সা�ড় ৫২ লাখ মানষু বা

৩.৩% ( িব� �া�� সং�া)
৭) পািরবািরক ব��য়র ১০% এর �বিশ ব�য় হ�� - �া�� ব��য় ( ঐ)
৮) এই ব��য়র ম�ুখামিুখ হয় বাংলা�দ�শর - ১৪.১% বা ২ �কািট ২৪ লাখ মানষু �িতবছর ( ঐ)
৯) িব� �া�� সং��া �িতি�ত হয় ৭০ বছর আ�গ - ১৯৪৮ সা�লর ৭ এি�ল

১০) জাতীয় চলি�� পরু�ার ২০১৬ এর ��� ছিব িনব�ািচত হ�য়�ছ - " অ�াতনামা " ছিবিট

১১) ��� পিরচালক - অিমতাভ �রজা ( আয়নাবািজ)
১২) ��� অিভ�নতা - চ�ল �চৗধরুী ( আয়নাবািজ)
১৩) ��� অিভ�ন�ী - িতশা ( অি��) ও কুসমু িশকদার ( শ�িচল)
১৪) ��� গায়ক - ওয়ািকল আহ�মদ ( দপ�ন িবসজ�ন,)
১৫) ��� গািয়কা - �ম�হর আফ�রাজ শাওন ( কৃ�প�, গান : যিদ মন কাঁ�দ ত�িম চ�ল এ�সা)
১৬) �ফসবকু �থ�ক তথ� �বহা�তর শ�ায় - ২০ লাখ বাংলা�দিশর

১৭) বাংলা�দ�শ �ফসবকু ব�বহা�রর সংখ�া ২০১৭ সা�লর িড�স�র পয�� - ২ �কািট ৮০ লাখ

( ই�ার�নট ওয়া��ির�পাট�)
১৮) ২০১৬ সা�লর মািক�ন ��িস�ড� িনব�াচ�ন �া��র প�� ব�ি��কি�ক রাজ�নিতক বাত�া �চার

ক�রিছল - ি�িটশ �কা�ািন �কমি�জ অ�ানািলিটকা ( ৫ �কািট মান�ুষর তথ� চ�ির ক�র�ছ)
১৯) ত�ব �ফসবকু কতৃ�প� �ীকার ক�র�ছ এই তথ�চ�িরর সংখ�া - ৮ �কািট ৩০ লা�খর �বিশ

##আ�জ�ািতক#
২০) িময়ানমা�রর রাখাই�ন সিহংসতা ছিড়�য়িছল - �ফসব�ুকর মাধ��ম ( �মা �চ�য়�ছ �ফসবকু

কতৃ�প�)
২১) সা�িতক সম�য় �ফসব�ুক তথ� চ�িরর ম�ুখ �ফসবকু কতৃ�প� �য পিরবত�ন এ�ন�ছ তার একিট

হ�লা - কল বা কথাবাত�ার �রকড�১ বছ�রর �বিশ সংরি�ত থাক�ব না

২২) �সৗিদর পর এবার কাতা�র সরকাির চাকুির�ত িন�য়াগ পা�ব - নারীরা,
২৩) �সৗিদ�ত চাল হু�� - িস�নমা হল

২৪) হ�ান িহল ও মাইল এ� শহরিট - ল��ন

fb.com/ziggasa page 6

www.mathsuggestion.com www.ziggasa.com



২৫) জািমন �প�য়�ছন ���নর কাতা�লা�নর �াধীনতাকামী �নতা - কা�ল�াস প�ুজমন

২৬) �ািজ�লর সা�বক ��িস�ড� ললুার না�ম �য দনুীিত�র মামলা হ�য়�ছ তার নামম -" কার ওয়াশ"
২৭) কুিরিতবার শহরিট - �ািজ�ল

২৮) ১৯৯০ সা�লর অ� �কনা সং�া� দনুীিত মামলায় আদাল�ত দ. আি�কার সা�বকক ��িস�ড�

- জ�াকব জমুা

২৯) দনু�িতর মামলায় ২৪ বছ�রর কারাদ� �দয়া হ�লা দ. �কািরয়ার �থম ও �মতাচ��ত নারী

��িস�ড� - পাূক িগউন�ক, ১ �কািট ৭০ লাখ ডলার জিরমানা

৩০) তাঁর িব��� আিনত অিভ�যাগ - ১৮ িট, ১৬ িট �মািণত

৩১) দ. �কািরয়ার ��িস�ড��র বাসভব�নর নাম - ��হাউস

৩২) পাক�িগউন ��িস�ড� িনব�ািচত হ�য়িছ�লন - ২০১৩ সা�ল

৩৩) িতিন অিভশংিসত হ�য়িছ�লন - ২০১৭ সা�লর ১০ মাচ�

৩৪) দনু�িতর অিভ�যা�গ দ. �কািরয়ার আ�রা ২ সা�বক ��িস�ড� দি�ত হ�য়িছ�লন - চ��ডা

হওয়ান, �রা তা�য় ও

৩৫) ২০০৯ সা�ল দনু�িতর তদ� চলাকা�ল দ. �কাির�য়া আ�রক সা�বক ��িস�ড� - �রাহ ম িুহউন
আ�হত�া ক�রন

৩৬) ২০১৫ সাল �থ�ক দনু�িতর অিভ�যাগ উ�ঠ�ছ মা�লিশয়ার বত�মান �ধানম�ী - নািজব রাজাক

৩৭) িনব�ন বািতল করা হ�লা মা�লিশয়ার ২২ বছ�রর �মতায় থাকা সা�বক �ধানম�ী মাহািথর

�মাহা�দ এর রাজ�নিতক দল - " বারসাত�র "
৩৮) মাহািথর মা�লিশয়ার �মতায় িছ�লন - ১৯৮১ �থকর ২০০৩ সাল পয��

৩৯) প�ন�া তারকা �িম�ডািন�য়লস�ক মখু ব� রাখ�ত ��িস�ড� �া� ২০১৬ সা�লর িনব�াচ�নর

আ�গ িদ�য়িছ�লন - ১ লাখ ৩০ হাজার ডলার

৪০) �িম�র সা�থ �া��র শারীিরক স�ক�হ�য়িছল - ২০০৬ সা�ল

৪১) �হবরন শহরিট - িফিলি��নর পি�মতী�র

৪২) রািশয়ার সা�থ য�ুরা�জ�র এখন চল�ছ - কূট�নিতক বিহ�া�রর য�ু

##অথ�নীিত##
৪৩) এিশয়ান হাইও�য় ধ�র একিট এশীয় ই�ার�নট মহাসড়ক �তিরর ��াব িদ�য়�ছ - বাংলা�দশ

( ২০১৭ সা�লর িড�স��র ব�াংক�ক অনিু�ত জািতসং�ঘর ইউএনএসকাপ ি�য়ািরং কিমিটর �বঠ�ক)
৪৪) এই ই�ার�নট মহাসড়�কর নাম -" এিশয়া প�ািসিফক ইনফর�মশন সপুার হাইও�য়"
৪৫) এই ই�ার�নট মহাসড়ক য�ু কর�ব এশীয়া মহা�দ�শর - ৩২ িট �দশ�ক

৪৬) এই ই�ার�নট সড়�কর �দঘ�� হ�ব - ১ লাখ ৪৫ হাজার িক. িম

৪৭) বাংলা�দ�শ এই মহাসড়�কর �দঘ�� হ�ব - ১ হাজার ৭৬৮ িক.িম
৪৮) এিট বা�বািয়ত হ�ল এই ই�ার�নট মহাসড়কিট হ�ব - িব��র সব�চ�য় বড় আ�মহা�দশীয়
�লপথিভি�ক ই�া�রনট সরবরাহ ব�ব�া

৪৯) এিশয়া �শা� মহাসাগরীয় অ��লর মা� ৮% জন�গা�� ব�বহার কর�ত পা�র - �তগিতর

�ডব�া� ই�ার�নট ( ITU)
৫০) ITU - Internastional Telecommunication Union
৫১) সরকাির িহ�স�ব বাংলা�দ�শ ই�ার�নট ব�বহারকারীর সংখ�া এখন - ৮ �কািট ৮ লাখ

৫২) আর ই�া�রনট ব�া�উইথ ব�বহা�রর পিরমাণ - ৫০০ �থ�ক ৫৫০ gbps
৫২) ই�ার�নট মহাসড়ক �তির হ�ল বাংলা�দ�শর অং�শর দািয়�� থাক�ব - সড়ক ও জনপথ

অিধদ�র (সওজ)
৫৩) এই ই�ার�নট মহাসড়ক �তির হ�ল �দ�শর সব জাতীয়, আ�িলক ও �জলা মহাসড়ক -
উ�গিতর ফাইবার �নটওয়া�ক�র আওতায় চ�ল আস�ব

৫৪) বাংলা�দ�শর প�ুরা মহাসড়ক �নটওয়াক�- �াট�হাইও�য়�ত পিরণত হ�ব

৫৫) �াট�হাইও�য় হ�� ফাইবার অপিটক �নটওয়া�ক�র মাধ��ম �ক�ীয়ভা�ব িনয়ি�ত - একিট
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মহাসড়ক ব�ব�া

৫৬) �াট�হাইও�য়র মাধ��ম জানা যা�ব �িতমহু��ত� - িবিভ� সড়�কর �টাল �থ�ক সরকাির

�কাষাগা�র কত জমা প�ড়, যানবাহ�নর গিত সব

##আজ�কর_�থম_আ�লা_�থ�ক
৮ এি�ল ২০১৮

২৫ �চ� ১৪২৪

২০ রজব ১৪৩৯

##�দশ#
১) �টকসই শাি� �িত�ায় ���পণূ�অবদা�নর জন� য�ুরা��র পররা� দ��রর উদীয়মান ত�ন

�নতার পরু�ার �প�য়�ছন বাংলা�দিশ ত�ণ - তানিজল �ফর�দৗস

##আ�জ�ািতক##
২) �যৗন হয়রািনর অিভ�যা�গ পদত�াগ ক�র�ছন য�ুরা��র িরপাবিলকান আইন ��ণতা - ��ক
ফা�র��হা�

৩) �জাওজজান ��দশিট - আফগািন�া�ন

৪) দমুা শহরিট - িসিরয়ায়

৫) ভারতীয় িবমান বািহনীর জন� �সই �দ�শর সরকার িকন�ছ নত�ন - ১১০ িট য�ুিবমান

৬) বত�মা�ন ভার�তর ��ায়া�ন িবমান র�য়�ছ - ৩১ িট য�ুিবমান

৭) িফিলি��নর �াধীনতাকামী দল - হামাস

৮) ২য় িব�য�ু�র পর এই �থম �মিরন ইউিনট চাল কুরল - জাপান

৯) চ� �ী�পর অব�ান - জাপা�নর দ. পি��ম

১০) এই �মিরন ইউিনউ�টর সদস� সংখ�া - ২১০০ জন

১১) এ�দর কাজ হ�লা পবূ চীন সাগ�র থাকা �ীপ��লা�ত - চী�নন আ�সন �ঠকা�না

১২) ২০১৮ সা�ল সশ�বািহনী�ত চীন িবিন�য়াগ কর�ব - ১৭,৬৫৬ �কািট মািক�ন ডলার, যা জাপা�নর
িবিন�য়া�গর ৩ �ণ �বিশ

১৩) গাজা শাসন কর�ছ বত�মা�ন - হামাস

১৪) িফিলি�িন�দর ভ�িম িদবস - ৩০ মাচ�

১৫) গাজা উপত�াকার অব�ান - ভ�মধ�সাগ�রর তীর বরাবর

১৬) গাজা উপত�াকা ১৯১৭ সা�লর আ�গ িছল - অ�টামান সা�া�জ�র অধীন

১৭)গত শত�ক এর শাসক িছল �মা��য় - িবি�শ�দর কাছ �থ�ক িমসর, িমস�রর কাছ �থ�ক
ইসরা�য়ল

১৮) গাজায় বত�মা�ন বাস ক�র - �ায় ২০ লাখ িফিলি�িন

১৯) গাজার আয়তন - ১৪০ বগ�িক.িম
২০) িফিলি��ন ি�িটশ শাস�নর অবসান হয় - ১৯৪০ এর দশ�ক

২১) আরব ইসরা�য়ল য�ু হ�য়িছল - ১৯৪৮-৪৯ সা�ল

২২) ছয় িদ�নর য�ু হ�য়িছল - ১৯৬৭ সা�ল

২৩) ৬ িদ�নর য�ু হয় - িমসর ইসরা�য়ল এর ম�ধ�

২৪) ইসরা�য়ল গাজা �থ�ক দীঘ�৩৮ বছর পর অিধবাসী ও �সনা �ত�াহার ক�র �নয় - ২০০৫
সা�লর ১২ �স���র

২৫) রাফাহ সীমা� - গাজায় অবি�ত

২৬) িমস�রর সা�বক ��িস�ড� মরুিস উৎখাত হন - ২০১৩ সা�ল

২৭) গাজার ��বশ�ার রাফাহ সীমা� িমসর ব� ক�র �দয় - ২০১৩ সা�লর পর

২৮) ইসরা�য়ল ২০০৮ সা�লর ২৭ মাচ��য অপা�রশন চালায় তার নাম - " হট উই�ার", িনহত ১২০

িফিল.
২৯) ২০০৮ সা�লর ২৭ িড�স�র পিরচািলত অিভযা�নর নাম -" অপা�রশন �া� িলড " িনহত
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১৪০০ িফিল.
৩০) ২০১২ সা�লর ১৪ িড�স�র পিরচালনা ক�র - " অপা�রশন িপলার অব িড�ফ� '" িনহত ১৭৭

িফিল.
৩১) ২০১৪ সা�লর ৮ জলুাই পিরচািলত অিভযা�নর নামম - "অপা�রশন ��টকিটভ এজ " িনহত

২২৫০ িফিল.
৩২) িফিলি�ন ও হামা�সর ম�ধ� চ�ি� হ�য়িছল - ২০১৭ সা�লর অ��াব�র

##স�াদকীয়$#
৩৩) "গণত��র ল�াব�রটির ' বলা হ�তা - য�ুরা��ক

৩৪) সাধারণত গণত��র মতৃ�� হয় - সামিরক শাস�নর ম�ধ� িদ�য়

৩৫) বাংলা�দ�শ �থম গণত��র মতৃ�� হ�য়িছল - িজয়া ও এরশা�দর সামিরক শাস�নর সময়

৩৬) িচিল�ত গণত��র মতৃ�� হ�য়িছল - িপ�না�শর হা�ত

৩৭) বত�মা�ন গণত��র মতৃ�� হয় - িনব�ািচত জন�নতা�দর হা�ত

৩৮) �ভ�নজ�ুয়লায় গণত��ক হত�া ক�রন - ��গা চা�ভজ

৩৯) �ভ�নজ�ুয়লার বত�মান অব�া - ১/৩% মানষু �বকার

৪০) '৯০ এর দশ�ক �য সব �দ�শর �জনা�রল�দর হা�ত গণত��র মতৃ�� হ�য়িছল - জিজ�য়া, রািশয়া,
�পাল�া�, �ীল�া, তর� ও ইউ���ন

৪১) বত�মা�ন �য সব �দ�শর রা�নায়কগন �ডমাগ�গ পিরণত হ�য়�ছন - য�ুরা��র �া�, ত�র��র

এ�রা�দায়ান, িমস�রর িসিস ও গা��িরর িভ�র অরবান

৪২) �া� চী�নর - ৬ হাজার �কািট ডলা�রর ১৩০০ ধর�নর প�ন�র উপর �� �ঘাষণা ক�রন

৪৩) চীন য�ুরা��র - ১২৮ িট র�ািন প�ণ� �� আ�রাপ ক�র

৪৪) ২০০৯ সা�লর প�া�রড ম�াগািজ�ন িব��র সব�চ�য় খারাপ ��রশাসক�দর তািলকায় িময়ানমা�রর

সা�বক �সনা শাসক থান শ�য়র অব�ান - ৪থ�, ১ম িছল িজ�াব�ুয়র -মগুা�ব, ২য় িছল সদুা�নর -
ওমর আল বিশর, ৩য় িছল উ.�কািরয়ার - িকম জং ইল

৪৫) িময়ানমা�রর পাল�া�ম�� সামিরব কম�কত�া�দর জন� সংরি�ত আসন -২৫%
৪৬) িময়ানমা�রর সামিরক শাস�নর বয়স - ৬০ বছর

৪৭) িময়ানমা�রর �সনাবািহনী গিঠত হ�য়িছল - ১৯৪১ সা�ল, থাইল�া�� �জনা�রল অং সা�নর

�নতৃ��,নাম িছল - বম�া ইনিড�পন�ড� আিম�

৪৮) িময়ানমা�রর �সন উথান ঘ�ট - ১৯৬২ সা�ল, �ন উই�নর হাত ধ�র

##অথ�নীিত##
৪৯)বাংলাবা�া �লব�র - প�গ�ড়

৫০) বাংলা�দ�শর সব�উ��রর উপ�জলা - �তঁত�িলয়া

৫১) এই �লব�র চাল হু�য়িছল - ১৯৯৭ সা�লর ১ �স���র

৫২) �দ�শ বত�মা�ন �লব�র র�য়�ছ - ২৩ িট

৫৩) বাংলাবা�ার িবপরী�ত ভার�তর �থব�র - " ফুলবাড়ী "
৫৪) কাঁকরিভটা, ধলূাবািড় সীমা� অবি�ত - ভারত �নপা�ল

৫৫) িসিক�মর রাজধানী - গ�াংটক

##সালমান_�চৗধরুী_িপয়াস##

##আজ�কর_�থম_আ�লা_�থ�ক
১০ এি�ল ২০১৮

২৭ �চ� ১৪২৪

২২ রজব ১৪৩৯

##�দশ#
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১) চাপাইনবাবগ��র �ছাট �সানা মসিজ�দর বয়স - ৫০০ বছর

২) এই মসিজদ এলাকায় র�য়�ছ - বীর��� ক�া��ন মিহউি�ন জাহা�ীর ও ৭ নং �স��রর
অিধনায়ক মিু��যা�া �মজর নাজমলু হ�কর কবর

৩) এই মসিজদিট�ক বলা হ�তা - �গৗ�ড়র র�

৪) এিট িনিম�ত হ�য়িছল - সলুতান আলা উি�ন �হা�সন শা�হর রাজ�কা�ল

৫) এর িনম�াতা িহ�স�ব নাম র�য়�ছ - ওয়ালী মহুা��দর

##আ�জ�ািতক##
৬) �া� সফ�র আ�ছন �সৗিদ যবুরাজ - সালমান

৭) �া��র ��িস�ড� - এমান�ুয়ল মা�খাঁ

৮) লভুর জাদঘুরিট - �া��

৯) �া��র �ধানম�ী - এদয়ুাদ�িফিলপ

১০) �া��র �িতর�াম�ী - ��া�র� পািল�

১১) নাই�জিরয়ার জি��গা�� - �বা�কা হারাম

১২) নাই�জিরয়ার উ�র পবূ�া��লর একিট রাজ� - �বার�না

১৩) িব��র বহৃৎ মসুিলম �দশ - ই��া�নিশয়া

১৪) বহৃৎ মসুিলম �দশ হ�লওও বড় বড় শহ�র মদ পা�ন �কান িবিধিন�ষধ �নই - ই��া�নিশয়ায়

১৫) �কারীয় উপ�ী�প পরমাণ িুনর�ীকর�ন আ�লাচনায় বস�ব - �া� ও িকম জং উন

১৬) দ. �কািরয়ার ��িস�ড��র বাসভব�নর নাম - ��হাউস

১৭) িসিরয়ার রাজধানী - দা�ম�

১৮) িসিরয়ার �য িবমান ঘাঁিট�ত ইসরা�য়ল হামলা ক�র�ছ তার নাম - িটয়াস িবমানঘাঁিট

১৯) �হামস শহরিট - িসিরয়ায়

২০) পবূ��গৗতা ও দমুা শহরিট - িসিরয়ায়

২১) িসিরয়া য�ু� সমথ��ন আ�ছ - রািশয়া, ইরান ও ত�র�

২২) িসিরয়ার িব��াহী �গা�� - জইশ আল ইসলাম

২৩) িসিরয়ার রা��য় সংবাদ সং�া - সানা

২৪) �লবান�নর জি� �গা�� - িহজব�ুাহ

২৫) মািক�ন �িতর�া দ��রর নাম - �প�াগন

২৬) য�ুরা�জ� �নািভচক নামক রাসায়িনক িদ�য় হত�া কর�ত �চ�য়িছল - রািশয়ার সা�বক ��চর
�স�গ�ই ি�পাল

২৭) রািশয়া তাঁ�ক িনজ �দ�শর তথ� য�ুরা�জ�র কা�ছ িবি�র দা�য় কারাদ� িদ�য়িছল - ২০০৬
সা�ল

##অথ�নীিত#
২৮) িবিবএস এর সামিয়ক িহসা�ব চলিত অথ�বছ�র িজিডিপর �বিৃ� হ�ব - ৭.৬৫%
২৯) সরকাির বা�জট ম�ত ল��মা�া িঠক করা হ�য়িছল - ৭.৪০%
৩০) িক� িব� ব�াং�কর ম�ত এই �বিৃ� হ�ত পা�র - ৬.৫-৬.৬%
৩১) উৎপাদন খা�ত এবার �বিৃ� - ১৩.২% ( িবিবএস)
৩২) ২০০৫ �থ�ক ২০১০ সাল পয�� �দ�শ দাির���র হার ক�ম�ছ বছ�র - ১.৭% ক�র ( WB)

##সালামান_�চৗধরুী_িপয়াস##
##কা�র�_অ�া�ফয়াস�_এি�ল_১৮

##হাই�ভা��জ#
১) ব�ব�ু �চয়ার " �াপন করা হয় - এিশয়ান ইনি�িটউট অব �টক�নালিজ�ত, থাইল�া�

২) �দ�শর �থম নারী ��া�ামার - শা�হদা ম�ুািফজ
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৩) মাচ�২০১৮ �ত চাল হুওয়া �দ�শর ২ িট �বসরকাির িটিভ চ�া�ন�লর নাম - নাগিরক ও আন�
িটিভ

৪) জতুা উৎপাদ�ন বাংলা�দশ িব�� -৭ম
৫) সরকাির চাকুির�ত �কাটা প�িত চাল হু�য়িছল - ৫ ন�ভ�র ১৯৭২ সা�ল

৬) িব��র দীঘ�তম �সাজা মহাসড়�কর নাম ও অব�ান - Highway 10, �সৗিদ�ত
৭) পািক�া�নর পাল�া�ম��র উ� ক�� �থম িহ� দুিলত নারী িস�নটর - কৃ�া কুমাির �কাহিল

৮) Avangard ও Kinzhal হ�লা রািশয়ার �তির - ��পনা��র নাম

৯) ২০১৮ সা�লর UNICEF এর �িত�বদন অনযুায়ী বাল� িববা�হ শীষ��দশ - ভারত, ২য় বাংলা�দশ

১০) ওয়ান�ড ি��ক�টর সব�কিন� অিধনায়ক - রিশদ খান, আফগািন�ান

১১) চা র�ািন িব�� বাংলা�দশ - ৭৭ তম,
১২) পাট উৎপাদ�ন িব�� বাংলা�দশ - ২য়, ১ম ভারত

১৩) চা উৎপাদ�ন শীষ��দশ - চীন

১৪) চা র�ািন�ত শীষ��দশ - চীন, আমদািন�ত -রািশয়া
১৫) IRENAএর বত�মান সদস� সংখ�া - ১৫৫ িট

১৬) AIIB এর বত�মান সদস� �দশ - ৬৩ িট ( সব��শষ -ভানয়ুাত�)
১৭) বত�মা�ন িব�� �চিলত ভাষার সংখ�া - ৭০৯৭ িট

১৮) সব�ািধক ভাষার �দশ - পাপয়ুা িনউিগিন ( ৮৪১ িট)
১৯) িব�� শীষ�ব�ব�ত ভাষা - �চিনক

২০) ব�বহারকারীর িদক �থ�ক িব�� বাংলার অব�ান - ৬�

২১) অ� আমদািন�ত শীষ��দশ - ভারত ( বাংলা�দশ ১৯তম)
২২) অ� র�ািন�ত শীষ��দশ - য�ুরা�

২৩) িব��র শীষ�সখুী �দশ - িফনল�া� ( বাংলা�দশ ১১৫তম)
২৪) �কািশতব� �মণকািহনী " নয়াচীন" এর রচিয়তা - ব�ব�ু �শখ মিুজবরু রহমান

২৫) ৯০ তম �সরা অ�ার�রর চলি�� - " The Shape of water"
২৬) বত�মা�ন ওয়ান�ড ি��কট দ�লর ময�াদা�া� �দ�শর সংখ�া - ১৬ িট

২৭) ২০১৯ সা�লর িব�কাপ ি��ক�ট অংশ�হন কর�ব - ১০ িট �দশ

২৮) বীর �তীক �খতাব �া� নারী মিু��যা�া কাকন িবিবর আসল নাম - কাঁকাত �হিননিচতা

( খািসয়া স�দায়)
২৯) �দ�শর �থম বজ� িবদ�ুৎ �ক� �ািপত হ�ব - নারায়ণগ��

৩০) িবিজিবর বত�মান মহাপিরচালক - �মজর �জনা�রল �মা.সািফনলু ইসলাম

৩১) যানজ�ট িব�� ঢাকার অব�ান - ২য়

৩২) ঠা�া পািন�ত রা�ার উপ�যাগী চাল উ�াবন ক�র�ছন - ভার�তর িব�ানীরা

৩৩) ব�ব�ুর সব�বহৃৎ ভা�য��ািপত হ�য়�ছ - চ��া�ম

৩৪) বাংলা�দশ ���া�ত �দ�শর তািলকা �থ�ক �বর হওয়ার �ীকৃিত পায় - ১৬ মাচ�২০১৮ সা�ল

৩৫) পয�টন �ট "নীল িদগ�" গ�ড় �তালা হ�� - বা�রবা�ন

৩৬) �দ�শর �থম পতাকা ভা�য�" পতাকা ৭১ " অবি�ত - ম�ুীগ��

৩৭) �দ�শর বহৃ�ম �তল �শাধনাগার �তির হ�� - সীতাকু��

৩৮) ি��ফন হিকং মারা যান - ১৪ মাচ�২০১৮

৩৯) সংিবধান �থ�ক ��িস�ড��র �ময়াদ ত��ল িদ�য় আজীবন �ময়াদ �দয়া হয় - চী�ন

৪০) কূট�নিতক বিহ�া�রর লড়াই�য় জিড়�য় প�ড়�ছ - রািশয়া ি��টন

৪১) বািণজ� য�ু� জিড়�য় প�ড়�ছ - চীন য�ুরা�

৪২) ভার�তর �করালা রা�জ�র �ধান ফল �ঘাষণা করা হ�য়�ছ - কাঁঠাল�ক

৪৩) ���ামতৃ��র অনমুিত িদ�য়�ছ - ভার�তর আদালত

৪৪) আফগািন�া�ন �ধ নুারী�দর জন� পিরিচত চ�া�ন�লর নাম - জান িটিভ ( সবাই নারী কম�)
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৪৫) ফসল র�ায় �রাবট �নক�ড় ব�বহার কর�ছ - জাপান

৪৬) উ�ত সড়ক ব�ব�ায় এিশয়ার �সরা �দশ - িস�াপরু

৪৭) আই�নর শাসন �িত�ায় এিশয়ার �সরা �দশ - িস�াপরু

৪৮) সব �চ�য় িবপ�নক এয়ারলাই� হ�লা - চায়না এয়ার

৪৯) সব�চ�য় ব�য়ব�ল শহর - িস�াপরু

৫০) বত�মান িব��র শীষ�ধনী + আমাজ�নর �জফ �ব�জাস

৫১) সব��শষ ওয়ান�ড ��াটাস পাওয়া �দশ - �নপাল

৫২) িব��র উ�তম ভা�য�" ��াচ�অব ইউিনিট " �তির হ�� - ভার�তর �জরা�ট

৫৩) লব�ণর দানার �চ�য়ও �ছাট আকা�রর কি�উটার �তির ক�র�ছ - IBM
৫৪) িব��র �সরা এয়ার�পাট�িস�াপ�ুরর - চাি� এয়ার�পাট�

৫৫) VVIP ও VIP �দর সড়ক প�থ িনরাপ�ার জন� গিঠত হ�� পিুল�শর িব�শষ ইউিনট -" গাড�

অ�া� ��টকশন "
৫৬) ৭ মা�চ�র ভাষ�ণর �চতনা�ক জা�ত ক�র�র রাখার জন� �তির করা ভা�য�- " অ�ীকার,
নরিসংদী�ত

৫৭) ব�রন� বা�ািল'র ম�ুরাল �তির করা হ�য়�ছ চ��া�মর জামালখা�নর - �স� �মির'স ���লর
�দয়া�ল

৫৮) বাংলা�দশ ভারত সীমা��র ৮.৩ িক.িম এলাকা�ক �ঘাষণা করা হ�য়�ছ - " ি� �াইম �জান "
৫৯) ি�ন �াই�মট ফা� �থ�ক বাংলা�দশ অনদুান পা�� - ৪ �কািট ডলার বা ৩২০ �কািট টাকা

৬০) সামিরক বািহনী�ত �যাগদান কর�ত পার�বন - �সৗিদ নারীরা

৬১) য�ুরা��র �ক�ীয় �গা�য়�া সং�ার �ধান হ�ত যা��ন - িগনা হ�াসপাল

৬২) �থমবা�রর ম�তা য�ুজাহা�জ নারী কমা�ার িন�য়াগ িদ�লা - জাপান

৬৩) �থমবা�রর ম�তা ম�ারাথ�ন - �সৗিদ নারীরা

৬৪) িব��র শীষ�নারী ধনী - অ�ািলস ওয়ালটন (৪৬ িবিলয়ন)
৬৫) িব��র �সরা �ধানম�ী - ভার�তর ন�র� �মািদ, ২য় বাংলা�দ�শর �ধানম�ী �শখ হািসনা

৬৬) বাংলা�দ�শ উ�ািবত উ�ফলনশীল পা�টর জাত - ৪৯ িট

৬৭) ভার�ত শনা� করা হ�য়�ছ - ৪০০০ হাজার বাংলা�দশী মিু��যা�ার কবর

৬৮) �সৗিদ আর�বর ইিতহা�স িন�য়াগ পাওয়া �থম নারী ম�ীর নাম - তামাদরু িবন�ত ইউ�সফ আল
রামাহ

৬৯) �কািরয়া �াধীনতা লাভ ক�র - ১৫ আগ� ১৯৪৫ সা�ল, জাপা�নর কাছ �থ�ক

৭০) দইু �কািরয়া িবভ� হয় - ৯ �স���র ১৯৪৮ সা�ল

##সালমান_�চৗধরুী_িপয়াস#
##আজ�কর_�থম_আ�লা_�থ�ক
১২ ও ১৩ এি�ল ২০১৮

২৯ ও ৩০ �চ� ১৪২৪

২৪ ও ২৫ রজব ১৪৩৯

##�দশ#
১) বত�মা�ন বাংলা�দ�শ অব�ানরত িনবি�ত �রািহ�ার সংখ�া - ১১ লাখ ১ হাজার ২০০ জন

২) ভারত �থ�ক ২০১৮-১৯ সা�ল বাংলা�দ�শর চাল আমদািন কম�ত পা�র - ৬৬%
৩) ভার�তর আসা�ম বাংলা�দশ সীমা�� ভারত �তির কর�ছ - �থম �াট��বড়া

৪) জল�কিল - রাখাইন�দর উৎসব

৫) বাংলা বষ�বরণ ও িবদা�য়র চাকমা�দর উৎস�বর নাম - িবজু

৬) ি�পরুা�দর কা�ছ এিট - �বসকু না�ম পিরিচত

৭) মারমা�দর কা�ছ এিট - সাং�াই উৎসব
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৮) ত���া�দর কা�ছ এিট - িবষ উুৎসব

৯) অহিময়া�দর কা�ছ এিট - িব� উৎসব

১০) চাক, বম ও খিুম�দর কা�ছ এিট - চাং�ান উৎসব

১১) বাংলা�দ�শর �থম স�া�টলাইট ব�ব�ু ১ মহাকা�শ যা�� - ৫ �ম ২০১৮ তাির�খ

১২) এিট উৎ��পন কর�ব য�ুরা��র ��ািরডার �কপ ক�ানা�ভরা�লর উৎ��পনকারী �িত�ান -
��সএ��র ল� প�াড �থ�ক

১৩) এই স�া�টলাই�টর মলূ অবকাঠা�মা �তির ক�র�ছ �া��র - থ�া�লস অ�া�লিনয়া ��স

১৪) এিট য�ুরা�� পাঠা�না হয় - ৩০ মাচ�২০১৮ সা�ল

১৫) এিট মহাকা�শ পাঠা�না হ�ব - ফ�ালকন ৯ র�ক�ট ক�র

১৬) এিটর বাংলা�দ�শর ক��াল �ম - গাজীপ�ুরর জয়�দবপ�ুর

১৭) এিট �তির�ত �মাট খরচ হ�য়�ছ - ২ হাজার ৯০২ �কািট টাকা

১৮) এই স�া�টলাই�ট �মাট �া�প�ার - ৪০ িট ( ২০ �দ�শর ব�বহা�রর জন�, ২০ িবি�র করা

হ�ব)
১৯) এিট মহাকা�শ পাঠা�না সফল হ�ল বাংলা�দশ হ�ব িনজ� স�া�টলাই�টর - ৫৭ তম �দশ

২০) এিট মহাকা�শ অব�ান কর�ব - ১১৯.১ িডি� পবূ��ািঘমাং�শ

##আ�জ�ািতক##
২১) গাজা উপত�াকা - িফিলি��ন

২২) রাফাহ সীমা� - িফিলি�ন ও িমসর সীমা��

২৩) দমুা শহর - িসিরয়ায়

২৪) িসিরয়ার রাসায়িনক হামলার �িতবা�দ �সখা�ন য�ু জাহাজ, সাব�মিরন ও জি� িবমান

পািঠ�য় হামলা কর�দ ��ত - য�ুরা�

২৫) িসিরয়ার িম� �দশ - রািশয়া

২৬) য�ুরা��র �িতর�া দ�র - �প�াগন

২৭) য�ুরা��র এই হামলা সমথ�ন কর�ব - �া� ও য�ুরাজ�

২৮) িসিরয়ার দমুা শহর - এখন দখল ম�ু

২৯) ২০১৭ সা�ল িব��র িবিভ� �দ�শ ফাঁিস কায�কর হ�য়�ছ - �ায় ১হাজার মান�ুষর ( অ�াম�নি�

ই�ারন�াশনাল)
৩০) সব�চ�য় �বিশ ফাঁিস কায�কর হ�য়�ছ - ইরান, ইরাক ও �সৗিদ আর�ব

৩১) পািক�া�ন ২০১৭ সা�ল ফাঁিস কায�কর হয় - ৬০ জ�নর,
৩২) িব��র �মাট ফাঁিস কায�ক�রর ৮৪% ঘ�ট - পািক�া�ন

৩৩) মািক�ন কং���সর িরপাবিলকান ি�কার - পল রায়ান

৩৪) য�ুরা�� �মতার িদক �থ�ক ৩য় �া�ন - ি�কার

৩৫) �সৗিদ আর�ব �থমবা�রর ম�তা অনিু�ত হ�য়�ছ - নারী�দর বাইসাই�কল �দৗড় �িত�যািগতা

৩৬) �ািজ�লর উ�রা��লর একিট রাজ� - পারা

৩৭) আমাজন বনা��লর িনকটতম শহর - ব�া�লম

৩৮) আল�জিরয়ার রাজধানী - আলিজয়াস�

৩৯) মর��ার শাসন �থ�ক ও�য়�ান�সাহার অ�ল�ক �াধীন কর�ত লড়�ছ - আল�জিরয়ার
সমথ�নপ�ু ও�য়�ান�সাহারা �পািলসািরর সদস�রা

৪০) আল�জিরয়ার রা��য় �বতার - আল�জির

৪১) িময়ানমা�রর বািণিজ�ক রাজধানী - ইয়া�নু

৪২) বাত�া সং�া রয়টা�স�র ��িস�ড� - ি��ফন �জ এড�ল

৪৩) ২০১১ সা�ল জাপা�ন উ��ত সনুািমর উ�তা িছল - ১৩৩ ফুট

৪৪) ১৯৬০ সা�ল ৯.৫ মা�ার ভ�িমক�� স�ৃ িচিলয়ান সনুািমর ব�াি� িছল - ১ হাজার মাই�লর
�বিশ
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৪৫) পিৃথবীর ৮০ ভা�গর �বিশ সনুািম সংগিঠত হয় - �শা�মহাসাগরীয় আ��য় �মখলা না�ম
পিরিচত অ��ল

৪৬) ২০০৪ সা�লর ২৬ িড�স��রর সমুা�া �থ�ক স�ৃ সনুািম�ত িব��র - �ায় ২ লা�খর �বিশ মানষু
মারা যায়

##স�াদকীয়

৪৭) িসিরয়ার সহ�যািগ �দশ - ইরান, ত�র� ও রািশয়া

৪৮) �ািজ�লর সা�বক ��িস�ড� ললুা�ক দনু�িতর দা�য় �সই �দশিটর আদালত সাজা �দয় - ১২
বছর ১ মা�সর কারাদ�

৪৯) �ািজল ��রত� �থ�ক মিু� �প�য়িছল - ১৯৮৫ সা�ল

##অথ�নীিত##
৫০) বত�মা�ন �দ�শ করদাতার সংখ�া - ৩০ লাখ

৫১) চলিত অথ�বছ�র িজিডিপর �বিৃ� হ�ত পা�র - ৭% ( এিডিব)
৫২) আগামী বছর িজিডিপ �বিৃ� হ�ত পা�র - ৭.২% ( এিডিব)
৫৩) চলিত অথ�বছ�রর সামিয়ক িহসা�ব িজিডিপর �বিৃ� হ�য়�ছ - ৭.৬৫% ( িবিবএস)
৫৪) চলিত অথ�বছ�রর �থম ৬ মা�স সরকা�রর রাজ� আদায় �ব�ড়�ছ - ১৬.৯%
৫৫) চলিত অথ�বছ�র মলূ��ীিত �ব�ড় হ�য়�ছ - ৫.৭%
৫৬) চলিত অথ�বছ�র রাজ� আহর�ণর ল��মা�া - ২ লাখ ৮৭ হাজার ৯৯০ �কািট টাকা

##সালমান_�চৗধরুী_িপয়াস##
##আজ�কর_�থম_আ�লা_�থ�ক#
১৬ এি�ল ২০১৮

৩ �বশাখ ১৪২৫

২৮ রজব ১৪৩৯

##�দশ#
১) স�ুরব�নর হাতবািড়য়া এলাকায় প�র চ�া�ন�ল ১৪ এি�ল রা�ত ড��ব যাওয়া কয়লা �বাঝাই

করা জাহা�জর নাম - " এমিভ িবলাস"
২) ১৮ মাচ��থ�ক ২৩ িট �দ�শর অংশ�হ�ন �সৗিদ আর�ব চলা �যৗথ সামিরক মহড়ার নাম - "
গালফ িশ� ১ " ( বাংলা�দশও আ�ছ)
৩) �ফারাম অব ই�লকশন ম�া�নজ�ম� বিডস অব সাউথ এিশয়ার স��লন অনিু�ত হ�ব ঢাকায় -
৫-৭ �স���র, ২০১৮

৪) এই FEMBOSA গিঠত হ�য়িছল ২০১০ সা�ল - বাংলা�দশ িনব�াচন কিমশ�নর উ�দ�া�গ

##আ�জ�ািতক##
৫) আজ �থ�ক ল��ন �� হ�� কমনও�য়ল শীষ�স��লন ২০১৮ এর - িবিভ� আন�ুািনকতা

৬) এবার ি�িটশ সরকার�ক কমনও�য়লথ এর সদস� �দশ ��লা অতী�তর কম�কা��র জন� - �মা
চাই�ত �জারা�লা দািব কর�ব

৭) য�ুরা��র পররা�ম�ী - বিরস জনসন

৮) কমনও�য়লথ এর সদস� �দশ - ৫৩ িট

৯) এবা�রর স��ল�ন সদস� �দশ ��লার সামিু�ক স��দর অিধকার ও ব�ব�াপনার সশুাসন

িবষ�য় একিট সদন অন�ুমািদত হ�ত পা�র যার নাম -" ��চাট�ার অব ওশান গভন��া� "
১০) কমনও�য়লথ শীষ�স��ল�ন সরকার ও রা��ধানরা �যাগদান কর�বন - ১৯ ও ২০ এি�ল

১১) িহথ�রা িবমানব�র - ল��ন

১২) ও�য়� িমিন�ার- ল��ন

১৩) কমনও�য়লথ এর মহাসিচব - প�াি�িসয়া �টল�া� িকউিস

১৪) িসিরয়ার সরকার �দশিটর দমুায় রাসায়িনক হামলা ক�রিছল - ৭ এি�ল
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১৫) এই হামলার �িতবা�দ য�ুরা�,য�ুরাজ� ও �া� �যৗথভা�ব িসিরয়ায় হামলা ক�র - ১৩ এি�ল
রা�ত

১৬) এই ��পনা� হামলায় িসিরয়ার - ৩ িট সরকাির �াপনা �ংস হয়

১৭) ইদিলব ��দশ - িসিরয়ায়

১৮) খান �শখইুন শহর - িসিরয়ায়

১৯) িসিরয়ার রাজধানী - দা�ম�

২০) �হামস ��দশিট - িসিরয়ায়

২১) জািতসং�ঘ রািশয়ার দতূ - ভ�ািসিল �ন�বনিজয়া

২২) জািতসং�ঘ য�ুরা��র দতূ - িনিক হ�ািল

২৩) রাসায়িনক অ��র ব�বহার �িত�রা�ধ গিঠত আ�জ�ািতক সং�ার নাম - OPCW
২৪) এর সদর দ�র - �নদারল�া��সর দ� �হগ শহ�র

২৫) উ. �কািরয়ার রাজধানী - িপয়ংইয়ং

২৬) ভার�তর �ক�ীয় তদ� সং�ার নাম - �স�াল ব�ু�রা অব ইন�ভি��গশন

২৭) �ভ�নজ�ুয়লায় ��িস�ড� িনব�াচন হ�ব - ২০ �ম ২০১৮

২৮) সািমট অব দ� আ�মিরকাস অনিু�ত হ�য়�ছ - �প��ত

২৯) জলবায়ুপিরবত��নর িব��� �িতবাদ জািন�য় িন�জর শরী�র আ�ন লািগ�য় আ�হত�া

ক�র�ছন য�ুরা��র �খ�াত আইনজীবী - �ডিভড বা�কল

৩০) ২০১৬ সা�লর ৮ ন�ভ�র অনিু�ত হওয়া মািক�ন ��িস�ড� িনব�াচ�ন িনব�ািচত হ�তন িহলাির

ি�নটন - �জমস �কািম

৩১) ইসরা�য়�লর �ধানম�ী - �বিনয়ািমন �নতািনহা�

৩২) ইউ�রাপীয় কাউি��লর ��িস�ড� -�ডানা� টা�

৩৩) আল�জিরয়ার পররা�ম�ী - আহ�মদ ওয়ািহয়া

৩৪) িসিরয়ায় ৩ িম� �দ�শর ��পনা� হামল�ক �াগত জািন�য়�ছ - ন�া�টা, ইইউ, জাম�ািন,
�চক�জাত�, �নদারল�া�স,পত��গাল, �রামািনয়া, ��া�ভিনয়া ও ��ন

৩৫) ইরা�নর স�ব�া� �নতা - আয়াত��াহ আলী খা�মনী

৩৬) আ�ল�া শহরিট - িসিরয়ায়

৩৭) রাকা শহরিট - িসিরয়ায়

৩৮) িসিরয়ার ��রশাসক - বাশার আল আসাদ

৩৯) িসিরয়ায় বাশা�রর িব��� গণ অভ��থান হ�য়িছল - ২০১১ সা�ল

##স�াদকীয়##
৪০) মিু��যা�ার স�ান�দর জন� �কাটা বলবৎ ক�র পিরপ� �দয়া হ�য়িছল - ১৯৯৭ সা�ল

৪১) ৬৪ �জলার �কাটার শতকরা হার সং�শাধন করা হয় - ২০০৯ সা�ল

৪২) মিু��যা�ার স�ান�দর জন� িনধ�ািরত �কাটা পরূণ না হ�ল তা খািল রাখার িন�দ�শ �দয়া হয় -
২০১০ সা�ল

৪৩) মিু��যা�া�দর নািত পিুত �কাটার িন�দ�শ �দয়া হয় - ২০১১ সা�ল

৪৪) মিু��যা�া �কাটায় �াথ� পাওয়া না �গ�ল �মধাতািলকায় িন�য়া�গর িন�দ�শ �দয়া হয় - ২০১৮
সা�ল

৪৫) সব��শষ �কাটা বািত�ল �ধানম�ীর িন�দ�শ �দয়া হয় - ১১ এি�ল ২০১৮

##সালমান_�চৗধরুী_িপয়াস##
##আজ�কর_�থম_আ�লা_�থ�ক#
১৭ এি�ল ২০১৮

৪ �বশাখ ১৪২৫

২৯ রজব ১৪৩৯
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#�দশ#
১) বাংলা�দ�শ কম�রত িব�দিশ নাগির�করা �বধ প�থ বছ�র বাংলা�দশ �থ�ক িন�য় যায় - �ায় ২০০
�কািট ডলার �রিমট�া� বা সা�ড় ১৬ হাজার �কািট

২) ঐিতহািসক মিুজবনগর িদবস - ১৭ এি�ল

৩) এবা�রর হালখাতা উৎস�ব জাতীয় রাজ� �বাড�আদায় ক�র - ৪০৩ �কািট ১৬ লাখ টাকা

৪) �রািহ�া পিরি�িত পিরদশ��ন বাংলা�দ�শ আস�ব - জািতসং�ঘর পিরষ�দর সদস�ব�ৃ, ২৬ এি�ল
২ �ম

৫) বাংলা�দশ, ভারত ও �নপা�লর ম�ধ� সরাসির বাস �যাগা�যাগ �াপ�নর উ���শ� পরী�ামলূক

বাস চল�ব - ২৩ এি�ল ২০১৮

৬) �ালািন সহ�যািগতা বাড়া�নার ল��� বাংলা�দ�শর সা�থ সম�ঝাতা �ারক হ�ত যা�� -
�নপা�লর সা�থ

৭) বাংলা�দশ ভারত িবদ�ুৎ বািণজ� চ�ি� হ�য়িছল - ২০১৪ সা�ল

##স�াদকীয়##
৮) মিুজব নগর সরকার গিঠত হ�য়িছল - ১০ এি�ল ১৯৭১ সা�ল, শপথ �হন ১৭ এি�ল

৯) মিুজব নগর সরকার গিঠত হ�য়িছল - �ম�হরপ�ুরর ভ�বরপাড়া �া�মর �বদ�নাথতলার আমবাগা�ন

১০) মিুজব নগর সরকা�রর রা�পিত িছ�লন - জািতর িপতা ব�ব�ু �শখ মিুজবরু রহমান

১১) এই সরকা�রর �ধানম�ী িছ�লন - তাজউি�ন আহ�মদ

১২) ভ�বরপাড়া �বদ�নাথ তলার নাম "মিুজব নগর " রা�খন - তাজউি�ন আহ�মদ, ১৭ এি�ল
১৯৭১ সা�ল

১৩) সব�চ�য় বড় রক�মর য�ু�র ম�ুখামিুখ হ�ত যা�� - ইরান ইসরা�য়ল

১৪)ইরান ইসরা�য়�ল হামলার জন� িবমানঘাঁিট �াপন কর�ছ - িসিরয়ায়

১৫) িসিরয়া �থ�ক ইরান ইসরা�য়�ল হামলা কর�ব - িজিপএস িনয়ি�ত ��পনা��র মাধ��ম

১৬) �শ�র বাংলা নগ�রর পবূ�নাম িছল - আইয়বু নগর

১৭) �সাহরাওয়াদ� উদ�া�নর নাম িছল - �রস�কাস�ময়দান

১৮) এই নাম ২ িট পিরবত��নর জন� ১৯৭০ সা�লর ৭ জনু �রস�ক�াস ময়দা�ন আহবান

জািন�য়িছ�লন - �শখ মিুজবরু রহমান

১৯) মিু�য�ু�র সময় বাংলা�দ�শর রাজধানীর নাম িছল - মিুজব নগর

২০) ব�ব�ু অ�ািভিনউ এর পবূ�নাম - িজ�াহ অ�ািভিনউ ( পিরবত�ন ক�রন এ�দ�শর জনগণ)
২১) মিু�য�ু�র সময় ব�ব�ুর না�ম একিট সামিরক বািহনী গিঠত হ�য়িছল যার নাম - মিুজব
ব�াটাির

২২) ব�ব�ু আজীবন �কান িদন িন�জর না�ম এ�দ�শর �কান �াপনার - নাম ক�রন ক�রনিন, �কউ
চাই�লও িতিন রািজ হনিন

২৩) জনগ�ণর টাকায় �দ�শর সরকাির �াপনার নাম িন�জ�দর না�ম নাম করণ �� ক�র �থম -
��সইন মহু�দ এরশাদ

২৪) বাংলা�দ�শ এখ�না �কান �সনািনবা�সর নামকরণ করা হয় িন -৭ বীর ����র একজ�নর না�মও

২৫) ১৯৭৫ সা�ল ঢাকা িব�িবদ�ালয় ব�ব�ু�ক স�ানসচূক ড��রট িদ�ত চাই�ল - িতিন তা

�ত�াখান ক�রন ( িতিন ব�লিছ�লন " আিম চ�া��লার, আিম এটা িন�ত পাির না)
২৬)ব�ব�ু িছ�লন বড় মা�পর �নতা, িযিন এই �দশটার কতৃ��মতায় �থ�কও �কান িদন - িন�জর

না�ম �কান �াপনার নাম করন ক�রন িন, কর�ত �দনিন

##আ�জ�ািতক#
২৭) �বলিুচ�া�নর ��দ�শর রাজধানী - �কা�য়টা

২৮) ২০০৭ সা�লর ১৮ �ম হায়দারাবা�দর ম�া সসিজ�দ িব��ার�ণর ঘটনা�ক বলা হয় - " �গ�য়া

স�াস "
২৯) িসিরয়া�ক �ক� ক�র য�ু�র িদ�ক আগা�� -য�ুরা� রািশয়া
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##বািণজ�#
৩০) মাতারবাড়ী সম�ুব�র িনম�ানকাজ �শষ হ�ব - ২০২৩ সা�ল

##সালমান_�চৗধরুী_িপয়াস##
##আজ�কর_�থম_আ�লা_�থ�ক#
১৮ এি�ল ২০১৮

৫ �বশাখ ১৪২৫

১ শাবান ১৪৩৯

##�দশ#
১) ২০২১ সা�ল নাগাদ �দ�শ ১৫ বছ�রর কম বয়সী �ম�য়�দর িব�য় অবসা�ন দঢ়ৃ �ত�য় ব�� -
�ধানম�ীর কমনও�য়লথ নারী �ফারা�ম

২) ২০১৫ সা�ল ১৮ বছ�রর কম বয়সী �ম�য়�দর িব�য়র হার িছল - ৬২%
৩) ২০১৭ সা�ল এই হার দাঁিড়�য়�ছ - ৪৭% এ

৪) ১৫ বছ�রর কম বয়সী �ম�য়�দর িব�য়র হার ২ বছ�র ক�ম - ২৩.৮% �থ�ক ১০.৭% হ�য়�ছ

৫) িল��বষম� দরূীকর�ণ বাংলা�দ�শ ১৪৪ িট �দ�শর ম�ধ� - ৪৭ তম ও দ. এিশয়ায় ১ম

৬) নারীর রাজ�নিতক �মতায়�ন ১৫৫ িট �দ�শর ম�ধ� বাংলা�দ�শর অব�ান - ৭ম

৭) িব��র ম�ধ� বাংলা�দ�শর পাল�া�ম�ই একমা� পাল�া�ম� �যখা�ন ি�কার, সংসদ �নতা, সংসদ

উপ�নতা ও িব�রাধীদলীয় �নতা - নারী

৮) বাংলা�দ�শর র�ািন আ�য়র - ৮২% আ�স �তির �পাশাক �থ�ক

৯) বত�মা�ন �তির �পাশাক িশ�� নারী �িমক র�য়�ছন - �ায় ৪৫ লাখ বা ৮০%
১০) বায় দুষূ�ণ বত�মা�ন ঢাকা শহ�রর �চ�য়ও খারাপ অব�া�ন আ�ছ - নারায়নগ� ও রাজশাহী
শহর

১১) বায় দুষূ�ণর কার�ন বাংলা�দ�শ �িতবছর মারা যায় - ১ লাখ ২২ হাজার ৪০০ মানষু

##আ�জ�ািতক##
১২) িবরাটনগর শহরিট - �নপা�ল

১৩) িময়ানমা�রর নত�ন ��িস�ড� - উইন িম�

১৪) িব� জ�ুড় লা�খা �কািট িডভাইস হ�াক করার �চ�া কর�ছন - রািশয়ার হ�াকাররা

১৫) ি�িটশ �গা�য়� সং�া - NCSC
১৬) িকউবায় কা��া য�ুগর অবসান ঘট�ব - ১৯ এি�ল ২০১৮ সা�ল

১৭) �রািহ�া�দর ছিব ত��ল এবার পিুলৎজার পরু�ার �প�য়�ছ - রয়টাস�( ছিব ত��লিছ�লন

বাংলা�দ�শর �মাহা�দ পিনর �হা�সন)
১৮) রয়াটাস�এ বছর �প�য়�ছ ২ িট - পিুলৎজার পরু�ার

১৯) পিুলৎজার পরু�ার �দয়া হয় - সাংবািদকতায়

২০) এই পরু�ার �দয়া হয় - ১৯১৭ সাল �থ�ক, ১৪ িট ক�াটাগির�ত

২১) এ বছর সংগী�ত পিুলৎজার �প�য়�ছন - �কনি�ক লামার

##বািণজ�#
২২) জীবনধার�ণর উপ�যাগী মজিুরর মা� -১৪% �প�য় থা�কন �পাশাক িশ��র �িকমরা ( অ�াকশন

এইড)
২৩) �মাবাইল ই�ার�ন�টর স�ব�া� ও সব�িন� দাম ও কল�র�টর দাম িনধ�ারণ ক�র িদ�ব - সরকার

২৪) বত�মা�ন বাংলা�দ�শ সি�য় �মাবাই�ল সং�যা�গর সংখ�া - সা�ড় ১৪ �কািট ( িবিটআরিস)
২৫) আর ই�ার�নট সং�যা�গর সংখ�া - ৮ �কািট ৮ লাখ ( িবিটআরিস)

##সালমান_�চৗধরুী_িপয়াস##
##আজ�কর_�থম_আ�লা_�থ�ক#
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২০ এি�ল ২০১৮

৭ �বশাখ ১৪২৫

৩ শাবান ১৪৩৯

##আ�জ�ািতক#
১) ৩৫ বছর পর �সৗিদ�ত চলি�� �দশ�নী �� হয় - ১৮ এি�ল ২০১৮

২) �থম �দিশ�ত এই চলি���র নাম - ��াক প�া�ার

৩) শাি��ত �না�বলজয়ী পািক�া�নর নারীিশ�াকম� মালালার না�ম - �দশিটর রাওয়ালিপি� �জলার
একিট �া�মর নামকরন করা হয়

৪) আ�জ�ািতক রাসায়িনক অ� িন�রাধ সং�া - OPCW
৫) OPCW এর বত�মান �ধান - আহ�মত উজমুকু

৬) িকউবার নত�ন ��িস�ড� - িম��য়ল ডায়াজ কা�নল ( ৫৭)
৭) িকউবার নত�ন ফা��ভাইস ��িস�ড� - স�ালভাদর ভ�াল�ডস �মসা

৮) মািক�ন ��িস�ড� �া� এর অবকাশযাপন �ক� - মার আ লা�গা

৯) উ. �কািরয়ার র�য়�ছ ১৯৭০ �থ�ক ১৯৮০ সাল পয�� - অপ�ত মািক�ন নাগিরক

১০) য�ুরা��র নত�ন পররা�ম�ী - মাইক প��ও

১১) দ.�কািরয়ার ��িস�ড� - মনু �জ ইন

১২) দ. �কািরয়ার রাজধানী - িসউল

১৩) কমনও�য়লথ গিঠত হ�য়িছল - ১৯৪৯ সা�ল ৮ িট �দশ িন�য়

১৪) কমনও�য়লথ এর বত�মান সদস��দশ - ৫৩ িট

১৫) কমনও�য়লথ এর বত�মান �ধান - ইংল�া��র রািন ২য় এিলজা�বথ

১৬) কমনও�য়লথ গঠ�নর সময় �ধান িছ�লন - রাজা ষ� জজ�

১৭) কমনও�য়লথ এর বত�মান মহাসিচব - প�াি�িসয়া �টল�া�

১৮) এ বছর অনিু�ত হয় কমনও�য়লথ সরকার �ধান�দর - ২৫ তম �বঠক

##স�াদকীয়##
১৯) �দ�শ কম�হীন মান�ুষর সংখ�া - ৪ �কািট ৮২ লাখ

২০) �দ�শ �বকার সংখ�া - ২৬ লাখ ৮০ হাজার

২১) িকউবার পাল�া�ম��র নাম - ন�াশনাল অ�া�স�িল অব িপপলস পাওয়ার

২২) িকউবায় কা��া পিরবা�রর শাসন চ�ল - ৬০ বছর

২৩) িকউবার িভলা �ারা ��দ�শর রাজধানীর নাম - সা�া �ারা

##সালমান_�চৗধরুী_িপয়াস##
##আজ�কর_�থম_আ�লা_�থ�ক#
২১ এি�ল ২০১৮

৮ �বশাখ ১৪২৫

৪ শাবান ১৪৩৯

##�দশ#
১) বাংলা�দ�শর �য �জলা�ক "হাওরকন�া" বলা হয় - সনুামগ��ক

২) টা�য়ুার হাওয়ার - সনুামগ��

৩) টা�য়ুার হাওর�ক " বাংলা�দ�শর ি�তীয় রামসার সাইট" �ঘাষণা করা হয় - ২০০০ সা�লর ২০
জানয়ুাির

৪) বাংলা�দ�শর �থম রামসার সাইট �ঘাষণা করা হয় - স�ুরবন�ক

৫) এই হাও�র িবল র�য়�ছ - ১০৯ িট

৬) টা�য়ুার হাওয়া�র িম�শ�ছ �মঘালয় পাহা�ড়র - ৩৮ িট ঝরণা

৭) রামসার কন�ভনশন হ�য়িছল - ১৯৭১ সা�ল, ইরা�নর রামসার নগ�র
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৮) রামসার কন�ভনশ�ন " কন�ভনশন অন ও�য়টল�া�স " চ�ি��ত সই ক�রিছল িব��র - ১৫৮ িট
�দশ

৯) বাংলা�দ�শ এই চ�ি��ত সই ক�রিছল - ১৯৯২ সা�লর ২০ এি�ল

১০) বাংলা�দশ সরকার টা�য়ুার হাওর�ক �িত�বশগত সংকটাপ� এলাকা �ঘাষণা ক�রন - ১৯৯৯
সা�ল

##আ�জ�ািতক##
১১) জাম�ািনর রাজধানী - বািল�ন শহর

১২) এই বািল�ন শহ�র মািটর িন�চ পাওয়া �গ�ছ ৭৩ বছর আ�গর ১৯৪৫ সা�লর ২য় িব� য�ু�র -
একিট অিব��ািরত �বামা

১৩) দ. আি�কার ��িস�ড� - িসিরল রামা�ফাসা

১৪) িজ�াব�ুয়র সা�বক ��িস�ড� রবাট�মগুা�ব�কর িব��� - হীরা দনু�িতর মামলা

১৫) মগুা�ব িজ�াব�ুয় শাসন ক�রিছ�লন - ৩৭ বছর

১৬) ২ �কািরয়ার ম�ধ� চাল হু�য়�ছ - হটলাইন, ২০ এি�ল ২০১৮

১৭) দ. �কািরয়ার ��িস�ড��র বাসভব�নর - ��হাউস

১৮) ২ �কািরয়ার ম�ধ� য�ু হ�য়িছল - ১৯৫৯-৫৩ পয��

১৯) ২ �কািরয়ার ম�ধ� বত�মা�ন চল�ছ - য�ু িবরিত, �কান শাি� চ�ি� এখ�না হয়িন

২০) ভার�তর �ধান িবচারপিত দীপক িম��র িব��� অপসার�নর জন� - ৭ িব�রাধী দ�লর �মাট
৭১ জন সাংসদ �নািটশ �দন

২১) এই িবচারপিতর িবর�� - ৫ িট অিভ�যাগ

২২) ভার�তর �ধানিবচারপিত�ক অপসারন কর�ত হ�ল ইমিপচ�ম� ��া�ব অন� - ৫০ জন
সাংস�দর সই লা�গ

২৩) আি�কার �দশ �সায়ািজল�া��র নাম পিরবত�ন রাখা হ�য়�ছ - এসওয়ািতিন

২৪) �াধীনতার ৫০ বছর পিূত��ত �দশিটর নামম পিরবত��নর �ঘাষণা �দন - বত�মান রাজা ৩য়
এম�সায়ািত

২৫) এসওয়ািত�নর অথ�- �সায়ািজ�দর ভ�িম

##স�াদকীয়##
২৬) রংপরু িবভা�গ �মাট নদী র�য়�ছ - ১৬০ এর অিধক

২৭) বাংলা�দশ ভারত িময়ানমার আ�সীমা� নদী - ৫৭ িট

২৮) এই ৫৭ িট নদীর ম�ধ� রংপরু িবভা�গ র�য়�ছ - ১৮ িট

২৯) িদনাজপরু শহর �য নদীর তী�র - পনুভ�বা

৩০) রংপরু শহর �য নদীর তী�র গ�ড় উ�ঠিছল - ইছামতী

৩১) নীলফামাির শহ�র গ�ড় উ�ঠিছল - বামনডা�া নদীর তী�র

৩২) িচকিল নদী - রংপ�ুর

##বািণজ�#
৩৩) �দ�শ �িতবছর �সানার চািহদা - ২০ �থ�ক ৪০ টন

##সালমান_�চৗধরুী_িপয়াস##
##আজ�কর_�থম_আ�লা_�থ�ক#
২৩ এি�ল ২০১৮

১০ �বশাখ ১৪২৫

৬ শাবান ১৪৩৯

#আ�জ�ািতক#
১) িজ ৭ ভ�� �দশ সম�ূহর পররা�ম�ী�দর �বঠক অনিু�ত হয় - কানাডার ট�র��া�ত, ২২ এি�ল

২) িজ ৭ ভ�� �দশ ��লা - য�ুরা�, য�ুরাজ�, কানাডা, �া�, জাম�ানা, ইতািল, জাপান
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৩) িব��র �বীনতম ব�াি� নািব তািজমা ১১৭ বছর বয়�স মারা �গ�ছন - ২১ এি�ল ২০১৮,
জাপা�ন

৪) য�ুরা� পরমাণ চু�ি� �থ�ক �বির�য় �গ�ল আবার পরমাণ কুম�সিূচ �� করার �মিক িদল -
ইরান

৫) ইরা�নর পররা�ম�ী - �মাহা�দ জা�ভদ জািরফ

৬) ৬ িট �দ�শর সা�থ ইরা�নর পরমাণ চু�ি� হ�য়িছল - ২০১৫ সা�ল

৭) আইএস পিরচািলত সংবাদ মাধ��মর নাম - আমাক

৮) িব�নাদ�নর জন� ব�ব�ত মনষু�িবহীন ��ান ব�বহা�রর অনমুিত িদল - �সৗিদ আরব

৯) হিলউড অিভ�ন�ী নাটািল �পাট�ম�ান "��াক �সায়ান " ছিবর জন� অ�ার �প�য়িছ�লন - ২০১০
সা�ল

১০) ইসরা�য়�লর �ধানম�ীর রাজ�নিতক দ�লর নাম - িলকুদ পািট�

১১) ইসরা�য়�লর জ� হ�য়িছল - ৭০ বছর আ�গ

১২) পিৃথবীর অন�তম স�ুর ও আকষ�নীয় িহ�রর নাম - �কািহনরু

১৩) বত�মা�ন তা �শাভা পা�� ি��ট�নর রািনর - রাজমকুু�টর সাম�নর অং�শ, ২১.১২ �াম

১৪) এই হীরা ভার�তর বাইজাপ�ুরর এক খিন�ত পাওয়া িগ�য়িছল - ১৬৫৬ সা�ল

##স�াদকীয়##
১৫) কমনও�য়লথ িজ�াব�ুয়র সদস�পদ �িগত ক�র - ২০০২ সা�ল

১৬) িজ�াব�ুয় কমনও�য়লথ �থ�ক �বির�য় যায় - ২০০৩ সা�ল

১৭) ২০১৮ সা�লর কমনও�য়লথ এর ২৫ তম �বঠ�ক রা��ধান�দর এবা�রর �ঘািষত ইশ�তহার - ৫৪
দফার

১৮) কমনও�য়লথ ভ�� �দশ��লার �মাট জনসংখ�া - ২৪০ �কািট

১৯) ঘানার ��িস�ড��র নাম - নানা আকুফু আ�দা

২০) �ফসব�ুকর ব�বহারকারীর সংখ�া এখন - ২০০ �কািটর �বিশ

২১) " মনুাফার �লাভ বড় ভয়ংকর, �স �কবলই �ঠ�ল িবপ�দর িদ�ক " - কাল�মা�

২২) চ�া�নল �ফার �য �দ�শর সংবাদমাধ�ম - ি��টন

২৩) ভার�তর সা�বক �ধানম�ী ইি�রা গা�ী �মতায় থাকাকালীন তাঁ�ক অ�যাগ� �ঘাষণা ক�রিছল

- এলাহাবাদ হাই�কাট�

২৪) িময়ানমা�রর জনগ�নর �ভা�ট সরকার গিঠত হয় - ৫০ বছর পর ২০১৫ সা�ল

২৫) স িুচর রাজ�নিতক দ�লর নাম - এনএলিড

২৬) িময়ানমা�রর �ধান িব�রাধী রাজ�নিতক দ�লর নাম - ইউএসিডিপ

২৭) সব��শষ িনব�াচ�ন স িুচর দল গ�ড় আসন �প�য়িছল - ৫৯%
২৮) িময়ানমা�রর ১৯৮৮ সা�লর সাড়া জাগা�না ছা� গণ অভ��থান �য না�ম পিরিচত - "৮৮৮৮"
�জ�

##বািণজ�#
২৯) িবদ�ুৎ উৎপাদ�নর �ধান�ক� বা এনািজ�হাব " িহ�স�ব গ�ড় �তালার �ঘাষণা �দয়া হ�য়�ছ -
ম�হশখালী �ীপ ও পট�য়াখালীর কলাপাড়া�ক

৩০) বাংলা�দ�শর ইিল�শর �ধান িবচরন �ক� - কলাপাড়া কুয়াকাটা

৩১) কাতার �থ�ক আমদািনকৃত তরল গ�াস ম�হশখািল�ত আস�ব - ২৫ এি�ল ২০১৮, িবতরন হ�ব
১০ �থ�ক ১২ �ম এর ম�ধ�

৩২) এখান �থ�ক �িতিদন জাতীয় �ী�ড য�ু হ�ব - ৫০ �কািট ঘনফুট গ�াস

৩৩) সদু পির�শা�ধ চলিত অথ�বছ�র সরকা�রর খরচ হ�ব - ৩৭ হাজার ৯২০ �কািট টাকা

##সালমান_�চৗধরুী_িপয়াস##
##আজ�কর_�থম_আ�লা_�থ�ক#
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২৪ এি�ল ২০১৮

১১ �বশাখ ১৪২৫

৭ শাবান ১৪৩৯

##�দশ#
১) বাংলা�দ�শ িশিপং কর�পা�রশ�নর বহর চলিত বছ�রর জলুাই�য় য�ু হ�ব নত�ন জাহাজ - "
এমিভ বাংলার জয়যা�া "
##আ�জ�ািতক#
২) " �য়াংহাই " ��দশিট - উ. �কািরয়ায়

৩) িনকারা�য়ার ��িস�ড� - ড�ািন�য়ল ও�ত�গা

৪) দনু�িতর দা�য় পদচ��ত পািক�া�নর সা�বক �ধানম�ী নওয়াজ শরীফ�ক রা��য় কা�জর জন�

আজীবন অ�যাগ� �ঘাষণা ক�র �দশিটর সিু�ম �কাট�- ১৩ এি�ল ২০১৮

৫) পািক�া�নর �ধানম�ী প�দ তাঁ�ক ২০১৭ সা�লর জলুাই�য় অ�যাগ� �ঘাষনা ক�র �দশিটর সিু�ম

�কাট�সংিবধা�নর - ৬২(১)(এফ) ধারা ম�ত

৬) পািক�া�নর বত�মান �ধান িবচারপিত - সািকব িনসার

৭) ভার�তর �ধান িবচারপিত - দীপক িম�

৮) ভার�তর �ধান িবচারপিতর িব��� আনা " ইমিপচ�ম� " �নািটশ খািরজ ক�র িদ�য়িছ �দশিট

উপরা�পিত ও সংস�দর উ�ক� রাজ� সভার �চয়ারম�ান - �ভ�াইয়া নাইড�

৯) ভার�তর �াধীনতার ইিতহা�স এই �কান �ধান িবচারপিত�ক ইমিপচ করার উ�দ�াগ িন�য়িছল -
৭১ জন সাংসদ

১০) দ. �কািরয়া সীমা�� বড় ধর�নর লাউড ি�কার িদ�য় উ. �কািরয়ার িব��� চালা�না

অপ�চারণা - ব� ক�র িদল

১১) দ. �কািরয়া ও উ. �কািরয়ার ম�ধ� আ�লাচনা �� হ�ব - ২৭ এি�ল ২০১৮ তাির�খ

১২) িব��া�ভর ম�ুখ পদত�াগ কর�লন আ�ম�িনয়ার �ধানম�ী - সাজ�সাগ�িসয়ান, ২৩ এি�ল

১৩) আ�ম�িনয়ার রাজধানীর নাম - ই�য়�রভা�ন

১৪) আ�ম�িনয়া হ�লা - ইউ�রিশয়ার একিট �দশ

১৫) ইরা�নর সা�থ ২০১৫ সা�লর জলুাই�য় ৬ িব� শি�র স�ািদত পারমাণিবক চ�ি� কায�কর

থাক�ব - ২০৩১ সাল পয��

১৬) এই চ�ি� �থ�ক �বির�য় �য�ত চায় - য�ুরা�

##স�াদকীয়##
১৭) িডিজটাল িনরাপ�া আইন ২০১৮ জাতীয় সংস�দ উথািপত হয় - ৯ এি�ল ২০১৮

১৮) বাংলা�দ�শর তথ� �যিু� আইন হ�য়িছল - ২০০৬ সা�ল

১৯) ICT আই�নর �য ধারািট সমা�লাচনার ম�ুখ িছল - ৫৭ ধারা

২০) বত�মান িডিজটাল িনরাপ�া আইন ২০১৮ �ত জিটল ধারািটর নাম - ৩২ ধারা

২১) শীতল য�ু �� হ�য়�ছ - য�ুরা�, য�ুরাজ� ও �া��র সা�থ রািশয়ার ( িসিরয়া�ক �ক�)
২২) রািশয়ার সা�থ �া� এর িব�রাধ �� হয় - ২০১৭ সা�লর �া��র ��িস�ড� িনব�াচ�ন
রািশয়ার হ����পর কার�ন

২৩) ২য় িব�য�ু�র জাম�ািন�ক ২ ভা�গ িবভ� ক�র - রািশয়া ও য�ুরা�

২৪) বাংলা�দশ সংিবধা�ন িনব�াচন কিমশ�নর পণূ��াধীনতা �দয়া হ�য়�ছ - ১১৮ �থ�ক ১২৬ ধারায়

২৫) এ পয�� বাংলা�দ�শ িনব�াচন কিমশন গিঠত হ�য়�ছ - ১২ িট

##বািনজ�##
২৬) দ. এিশয়ায় ই�ার�নট গিত�ত সব�চ�য় িপিছ�য় আ�ছ - বাংলা�দশ, ৫.৮০ mbps
২৭) দ. এিশয়ায় সবার �শ�ষ 4G চাল কু�র - বাংলা�দশ, ২০১৮ সা�লর ��বয়ুাির�ত

২৮)দ. এিশয়ার �দশ��লার গড় ই�ার�নট গিত - 10 mbps (বাংলা�দশ ছাড়া)
২৯) বাংলা�দ�শ �কৃত ই�ার�নট ব�বহারকারীর সংখ�া - সা�ড় ৩ �কািট ( GSMAএর িহসা�ব)
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৩০) এ িহসা�ব বাংলা�দ�শ �িত ৫ জ�ন ই�ার�নট ব�বহার ক�র - ১ জন

৩১) সরকাির িহসা�ব বাংলা�দ�শ বত�মা�ন ই�ার�নট ব�বহারকারীর সংখ�া - ৮ �কািট ৮ লাখ

##সালমান_�চৗধরুী_িপয়াস##
##আজ�কর_�থম_আ�লা_�থ�ক#
২৫ এি�ল ২০১৮

১২ �বশাখ ১৪২৫

৮ শাবান ১৪৩৯

##�দশ#
১) রা�পিত প�দ ২য় �ময়া�দ শপথ িন�য়�ছন - �মা. আবদলু হািমদ, ২৪ এি�ল ২০১৮

২) সংিবধান অনযুায়ী রা�পিত�ক শপথ বাক� পাঠ করান - জাতীয় সংস�দর �ীকার

৩) বাংলা�দ�শর ইিতহা�স �মা. আবদলু হািমদ - ২ �ময়া�দ রা�পিত িনব�ািচত হ�য়�ছন

৪) বাংলা�দশ সংিবধান অনযুায়ী এক ব�ি� স�ব�া� - ২ �ময়া�দ রা�পিত হ�ত পার�বন

৫) �দ�শর বত�মান �ধান িবচারপিত - �সয়দ মাহমদু �হা�সন, ২২ তম

৬) ��াবাল উই�মনস িলডারিশপ অ�াওয়াড�পা��ন - �ধানম�ী �শখ হািসনা

৭) বাংলা�দশ এবং এিশয়া ও এশীয় �শা� মহাসাগরীয় অ��ল তাঁর �নতৃ�� নারী িশ�া ও নারী

উ�দ�া�ার �সা�র অনন� �ীকৃিত িহ�স�ব - �ধানম�ী এই পরু�া�রর ভ�িষত হ��ন

৮) এই পরু�ার �দান কর�ব য�ুরা� িভি�ক �বসরকাির সংগঠন - ��াবাল সািমট অব উই�মন

৯) কমনও�য়লথ হাউস অবি�ত - অ��িলয়ার িসডিন�ত

১০) ১৯৭০ সা�লর িনব�াচ�ন পািক�ান জাতীয় পিরষ�দর সব�কিন� সদস� িনব�ািচত হ�য়িছ�লন -
�মা.আবদলু হািমদ

##আ�জ�ািতক##
১১) �া��র জাদঘুর �থ�ক একিট �সানার বা� উ�ার করা হ�য়�ছ যা�ত র�য়�ছ - �ষা�লা শত�ক
ফরিস রািন ডা�চস অ�া�নর �দয�

১২) �য়াংডং ��দশ - চী�ন

১৩) মহারা� ও ছি�শগড় রাজ� ২ িট - ভার�ত

১৪) আফগািন�া�ন �মাট ��দশ - ৩৪ িট

১৫) আফগািন�া�ন খরার কব�ল প�ড়�ছ িশ�সহ - ২০ লাখ মানষু

১৬) �সৗিদ আর�বর রাজধানী িরয়া�দর কা�ছ িনম�ান করা হ�� - িব�নাদন নগর

১৭) �সৗিদ আরব�ক �ঢ�ল সাজা�নার পিরক�না িন�য়�ছন �সৗিদ ি�� �মাহা�দ িবন সালমান -
২০৩০ সা�লর ম�ধ�

১৮) আ�জ�ািতক িবিভ� িব�রাধপণূ�ইস�ু��লা িন�য় �া��ক বঝুা�ত বা আ�লাচনা কর�ত য�ুরা�

সফ�র আ�ছন - ফরািস ��িস�ড� মা�খাঁ

১৯) য�ুরা��র সা�থ ইউ�রাপীয় �দশসম�ূহর বড় ধর�নর মতিব�ভদ �দখা �দয় - ইরা�নর পরমাণু
চ�ি� িন�য়

২০) য�ুরা�� ২০১৭ সা�লর ত�লনায় ২০১৮ সা�ল মসুিলম িব��ষ�সতূ অপরাধ �ব�ড়�ছ - ১৫%
২১) িস�াপ�ুর ২৫ এি�ল �থ�ক �� হ�� আিসয়ান �জা�টর - ৩২ তম স��লন, ২৫-২৮ এি�ল
২০১৮

২২) �রািহ�া ইস�ু�ত চাপ এড়া�ত এই আিসয়ান স�ল�ন �যাগ িদ�বন না - অং সান সিুচ

২৩) এক অ�ল এক পথ �ক�� ভার�তর সমথ�ন আদা�য় ব�থ�হ�য়�ছ - চীন

২৪) সাংহাই সহ�যািগতা সং�া হ�লা ইউ�রশীয় অ��লর রাজ�নিতক, অথ��নিতক ও িনরাপ�া

সহ�যািগতা - �জাট

২৫) এই �জাট গিঠত হয় - ২০০১ সা�লর ১৫ জলুাই, চী�নর সাংহাই�য়

২৬) এই �জা�টর সদস� - ৮ িট �দশ
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২৭) এই �জা�ট সব��শষ �যাগ �দয় - পািক�ান ও ভারত, ২০১৭ সা�ল

২৮) এক অ�ল এক পথ উ�দ�াগ িট চী�নর ��িস�ড� - িস িচন িপং�য়র

২৯) চীন ৫ হাজার ৭০ �কািট মািক�ন ডলার ব��য় চীন পািক�ান অথ��নিতক কিরডর �তির কর�ছ -
পািক�ান িনয়ি�ত কা�ী�র

##স�াদকীয়##
৩০) বাংলা�দ�শ বত�মা�ন �ভাটা�রর সংখ�া - সা�ড় ১০ �কািট

৩১) �দ�শ জাতীয় িনব�াচ�ন �মাট �ভাট�ক� - �ায় ৫০ হাজার

৩২) এক ঐিতহািসক চ�ি� হ�ত যা�� - �া� ও িকম জং উ�নর ম�ধ�

৩৩) উ. �কািরয়া এ পয�� পারমাণিবক পরী�া চািল�য়�ছ - ৬ বার

৩৪) ভারতও এই পরী�া চািল�য়িছল - ৬ বার

৩৫) য�ুরা��র সা�থ ভার�তর একিট চ�ি�র মাধ��ম ভারত পরমাণ অু� পরী�া �িগত ক�র -
১৯৯৮ সা�ল

৩৬) ১৯৭০ এর দশ�কর ক��ািডয়ার একিট গণহত�ায় দায়ী �খমার�জ�দর বশ ক�রিছল - য�ুরা�

৩৭) উ. �কািরয়ার সংিবধা�ন �দশিট�ক পারমানিবক স�মতাস�� �দশ িহ�স�ব �ীকৃিত �দন - িকম
জং উন

##বািণজ�#
৩৮) ২০১৭-১৮ অথ�বছ�র �পাশাক খা�তর কর�পা�রট কর - ১২%
৩৯) বত�মা�ন �পাশাক র�ািন�ত উৎস কর িদ�ত হয় - ৭০%
৪০) িবিজএমইএর সভাপিত - িসি�কুর রহমান

৪১) আ�জ�ািতক বািণজ� �সা�রর স�� স�� �দশ �থ�ক অথ পাচার �ব�ড়�ছ - ৪ �কৗশ�ল

৪২) চ��াম ব��রর বয়স - ১৩১ বছর

##সালমান_�চৗধরুী_িপয়াস##
##আজ�কর_�থম_আ�লা_�থ�ক#
২২ এি�ল ২০১৮

৯ �বশাখ ১৪২৫

৫ শাবান ১৪৩৯

##�দশ#
১) বাংলা�দ�শর মানবািধকার পিরি�িতর অবনিত িন�য় উ��গ - মািক�ন পররা� দ��রর মানবািধকার
�িত�বদন ২০১৭

২) এই মানবািধকার �িত�বদন বাংলা�দ�শর �য িবষয়��লা বড় আকা�রর সমস� ব�ল উ��খ

ক�র�ছ - িবচার বিহভ��ত হত�াকা�, িনয�াতন, �বআইিন আটক ও �ম, নাগিরক �াধীনতার িবিধ
িন�ষধ

৩) জাতীয় মানবািধকার কিমশ�নর বত�মান �চয়ারম�ান - কাজী িরয়াজলু হক

৪) কমনও�য়লথ �নতারা ২০৩০ সাল নাগাদ আ�ক�মও�য়লথ বািনজ� - ২ ি�িলয়ন মািক�ন ডলার
পয�� বিৃ�র অ�ীকার ক�রন

৫) বাংলা�দ�শর স�ুরব�ন ডলিফন র�য়�ছ - ৪ �জািতর

৬) পিৃথবী�ত ডলিফন আ�ছ - ৪০ �জািতর

##আ�জ�ািতক##
৭) �দিহকভা�ব শি�শালী মান�ুষরা অ�প�াকৃত �বিশ - �মধাবী হয় ( িস�জা��িনয়া ব�ুলিটন

সামিয়কীর জিরপ ও গ�বষণা)
৮) িনকারা�য়ার রাজধানী - মানা�য়া

৯) িনকারায়া�য়ার ��িস�ড� - দািন�য়ল ও�ত�গার

১০) িনকারা�য়ার ভাইস ��িস�ড� - �রাজািরও মিুন��া
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১১) িনকারা�য়ার বত�মান ��িস�ড� �দশিট শাসন কর�ছন - ১১ বছর ধ�র

১২) পারমাণিবক পরী�া ও আ�মহা�দশীয় ��পনা� উৎ��পন �িগত �ঘাষণা ক�র�ছ - উ.
�কািরয়া

১৩) দ. �কািরয়ার ��িস�ড� ও উ. �কািরয়ার �নতার ম�ধ� �বঠক হ�ব - ২ �কািরয়ার ইিতহা�স ৩য়
বা�রর ম�তা

১৪) দ. �কািরয়ার সা�থ �বঠ�কর পর মািক�ন ��িস�ড��র সা�থ �বঠক কর�ব - উ. �কািরয়া

১৫) উ. �কািরয়ার সংবাদ সং�া - �কিসএন

১৬) ভার�তর শাসকদল িব�জিপর �ণীত �নতা যশব� িসনহা - দল ত�া�গর �ঘাষণা িদ�লন

১৭) ভার�তর উপরা�পিত - �ভ�াইয়া নাইড�

১৮) ভার�তর �কা�না িবচারপিত�ক অিভসংশন কর�ত হ�ল সংস�দর উভয় ক�� - ২/৩ অং�শর
উপি�িত ও সমথ�ন দরকার

১৯) ভার�তর বত�মান �ধান িবচারপিত - দীপক িম�

##স�াদকীয়##
২০) জাম�ািনর বত�মান �রা�ম�ী - মাক�াস �সাডার

২১) বত�মা�ন সারা ইউ�রাপ জ�ুড় চল�ছ - �লাকর�নবা�দর উথান

২২) হা��িরর �ধানম�ী - িভ�র অরবান

২৩) সারা িব�� ই�ার�নট গিতর ���� জাম�ািনর অব�ান - ৪২ তম

২৪) যানজ�টর কার�ন ঢাকায় �িতিদন ন� হয় - ৩২ লাখ কম�ঘ�া, বছ�র �িত �ায় ৩০ হাজার
�কািট টাকা

২৫) বাংলা�দশ ���া�ত �দ�শ �থ�ক উ�য়শীল �দ�শর ময�াদা পা�ব - ২০২৪ সা�ল

২৬) বাংলা�দশ যিদ ২০২৪ সা�ল উ�য়নশীল �দ�শর ময�াদা পায় তাহ�ল ২০২৭ সা�ল বিহিব��� �মাট

র�ািনর -১১% হা�র বািষ�ক �াস �প�ত পা�র ( কারন বত�মান সিুবধা��লা পা�ব না)
২৭) িব�ব�াংক বাংলা�দশ�ক মধ�ম আ�য়র �দশ �ঘাষণা �দয় - ২০১৫ সা�ল

২৮) ১৯৮০ সা�ল বাংলা�দ�শর মাথািপছ�আয় িছল - ২০৬ মািক�ন ডলার

২৯) ২০৩০ সা�লর ম�ধ� �টকসই উ�য়ন ল��মা�া অজ�ন বাংলা�দ�শর জন� - এক িবরাট
চ�া�ল��র কাজ

##অথ�নীিত##
৩০) ২০২১ সা�লর ম�ধ� �দ�শর র�ািন আয় অজ��নর ল��মা�া - ৫ হাজার �কািট ডলার

৩১) �দ�শ বািণজ�সহায়ক পির�বশ �তির কর�ত সরকার বা�বায়ন কর�ছ - " ��ড ফ�ািসিল�টশন "
চ�ি�

৩২) ��ড ফ�ািসিল�টশন চ�ি� হ�লা wto এর সদস��দশ��লার ম�ধ� - ব�মখুী বািণজ� চ�ি�র ব�ন

৩৩) এই চ�ি� হয় - ২০১৩ সা�ল

##সালমান_�চৗধরুী_িপয়াস##
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