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হাক এখনই!

িতেযািগতামূ লক এই িবে িবলু না হেত চাইেল িনেজর সেবা টা
িদেয় চ া ছাড়া িবক কানও পথ বা উপায় নই। আপিন যখন ভাবেছন
য িক করা যায় এখন, তত েণ অন কউ তাঁর সফলতার ি য়া
কের িদেয়েছন। সু তরাং কাল থেক
করেবন, এেহন িচ া বাদ িদেয়
এখনই
ক ন আপনার যা া। আর আপনার এই যা ায় একটুখািন
সহেযািগতার হাত বািড়েয় িদেত আমার এই ু েচ া!

দিনক পি কা থেক
সংগৃ হীত সাধারণ ােনর
মািসক সংকলন
ফ য়াির, ২০২০ সাল।

Smd Kabir
Hossain
To connect with me and get the post earliar :Facebook: www.facebook.com/smdkhossain
Email: smdkabirhossain71@hotmail.com
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দিনক পি কা থেক সংগৃ হীত সাধারণ ােনর মািসক সংকলন
ফ য়াির, ২০২০
দিনক পি কা থেক সংগৃ হীত সাধারণ ােনর মািসক সংকলন
ফ য়াির, ২০২০
(০১ ফ য়াির, ২০২০)
#বাংলােদশ িবষয়াবলী
০১. ঐিতহািসক ‘ সানা মসিজদ’ কাথায় অবি ত?
উ রঃ কানসাট, চাঁপাইনবাবগ ।
০২. গৃ হ িনমােণ ঋণ দানকারী বাংলােদেশর একমা রা ীয় সং ার নাম িক?
উ রঃ Bangladesh House Building Finance Corporation (BHBFC).
০৩. ২০১৯ সােল ভারত পঁ য়াজ র ািন ব করেল বাংলােদশ িবক বাজার ব ব ায়
সবেথেক বিশ পঁ য়াজ আমদািন কেরেছ কান দশ থেক?
উ রঃ িময়ানমার ( মাট আমদািনর ৫৩ শতাংশ)।
## ি তীয় দশ – তু র ।

উ রঃ ২-৩ ফ য়াির, ২০২০.
## ১৯৮৭ সাল থেক অনু ি ত হেয় আসেছ এই উৎসব।

০৪. ঢাকা িস কেপােরশন িনবাচেন থম কেব সরাসির ভাট অনু ি ত হয়?
উ রঃ ৩০ জানু য়াির, ১৯৯৪.
০৫. ‘িব সািহত ক ’ কেব িতি ত হয়?
উ রঃ ১৯৭৮ সােল।
## িত াতা - আব াহ আবু সায়ীদ।

০৯. ঢাকা িস কেপােরশন কেব িতি ত হয়?
উ রঃ ১৯৯০ সােল।
## ঢাকােক পৗরসভা করা হয় – ১ আগ , ১৮৬৪।

০৭. ঢাকার ই িস কেপােরশেনর মাট ওয়াড কত ?
উ রঃ ১২৯ (উ র িস – ৫৪ এবং দি ণ িস – ৭৫ )।
০৮. ঢাকােক থম কেব রাজধানী করা হয়?
উ রঃ ১৬১০ সােল।
## রাজধানী কেরন – মাঘল সুেবদার ইসলাম খাঁ।

১০. ‘িবিবরবাজার লব র’ কাথায় অবি ত?
উ রঃ িম া।

০৬. ৩৪তম জাতীয় কিবতা উৎসব কেব অনু ি ত হেব?

#আ জািতক িবষয়াবলী
০১. ‘শািহনবাগ’ কাথায় অবি ত?
উ রঃ িদি , ভারত।
## গত টানা দড় মাস ধের িদি র এই শািহনবােগ চলেছ ভারেতর নাগিরক
সংেশাধনী আইন বা Citizenship Amendment Act (CAA) িবেরাধী
আে ালন।

উ রঃ িকেশারী জলবায়ুকম টা থানবাগ, সুইেডন।
## স িত তাঁেক ২০২০ সােলর শাি েত নােবেলর জন মেনানয়ন দওয়া
হেয়েছ।
## ২০১৯ সােলর শাি েত নােবেলর জন ও িতিন মেনানয়ন পেয়িছেলন।

০২. ২০২০ সােলর ৩১ জানু য়ািরেত যু রাজ সময় কখন ি ট (ইউেরাপীয়
ইউিনয়ন থেক যু রােজ র ান) স হয়?
উ রঃ রাত ১১ টায় (বাংলােদশ সময় – ১ ফ য়াির, ২০২০; ভার ৫ টায়)।
## ইউেরাপীয় ইউিনয়েনর সােথ যু রােজ র স ক িছল দীঘ ৪৭ বছেরর।

০৫. মধ ােচ শাি িত ার জন ইসরােয়ল ও িমসেরর মেধ া িরত চুি র নাম
িক?
উ রঃ Camp David Accords.
## া িরত – ১৯৭৮ সােল।
## ধান পকার – িজিম কাটার, যু রাে র ৩৯তম িসেড ।

০৩. মে ািলয়ার রাজধানীর নাম িক?
উ রঃ উলানবােটার।
০৪. ‘Fridays For Future’ নামক পিরেবশ আে ালেনর ব া ক?

০৬. যু রাে র বতমান মতাসীন রাজৈনিতক দেলর নাম িক?
উ রঃ িরপাবিলকান পা ।
০৭. ‘পালােম য়ার’ কাথায় অবি ত?
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দিনক পি কা থেক সংগৃ হীত সাধারণ ােনর মািসক সংকলন
ফ য়াির, ২০২০
উ রঃ ওেয় িমিন ার, যু রাজ ।
০৮. ি ট ইসু েত ২০১৬ সােল অনু ি ত গণেভােট যু রােজ র কত শতাংশ
মানু ষ ি েটর পে ভাট িদেয়িছেলন?
উ রঃ ৫২ শতাংশ।
০৯. কেরানাভাইরাসেক ‘World Health Organization (WHO)’ কেব বি ক
জ রী অব া িহেসেব ঘাষণা কের?

উ রঃ ৩১ জানুয়াির, ২০২০.
১০. অে িলয়ার রাজধানীর নাম িক?
উ রঃ ক ানেবরা।
১১. স িত ভারেতর কাথায় ২৩ িশ েক িজি দশা থেক উ ার করা হেয়েছ?
উ রঃ ফা খাবাদ, উ র েদশ।

#িব ান ও যু ি
উ রঃ ব ািবলন যুেগর রাজা হা ু রািব।
০৬. ইসলািম শিরয়াহিভি ক িবিনেয়াগ প িতর নাম িক?
উ রঃ মু শরাকা মুতানাকাশা।
০৭. পূ ণ প িলখুনঃ (অথনীিত িবষয়ক)
GNP = Gross National Product.
GDP = Gross Domestic Product.
CCA = Capital Consumption Allowance.
NDP = Net Domestic Product.
GNI = Gross National Income.

০১. ‘Space X’ কান দেশর ( বসরকাির) মহাকাশ গেবষণা সং া?
উ রঃ যু রা ।
০২. িবে মাট ালািনর কত শতাংশ ষণমু ?
উ রঃ ৬০ শতাংশ।
০৩. ‘802.11N’ ও ‘801.11AC’ কান নটওয়ােকর িচপ?
উ রঃ ওয়াইফাই।
০৪. স িত কান কা ািন চালকিবহীন পণ সরবরাহকারী রাবট ‘REV-1’ তির
কেরেছ?
উ রঃ ির াকসন, িমিশগান, যু রা ।
০৫. ক থম আইন সংকলন তির কেরিছেলন?
#কেরানা_ভাইরাস_আপেডট
৩১ জানু য়াির, ২০২০ পয – সারা িবে

আ া – ১০ হাজার।
মৃ তু – ২১৩ জন।

সং মেণর িব ার – িবে র ায় ২৪
অ েল।

দশ ও

# খলাধু লা
০১. ািনশ ফু টবেল কান খেলায়াড় সবেচেয় বিশ ম াচ িজেতেছন?
উ রঃ িলওেনল মিস (৫০০ জয়), আেজি না; াব – বােসেলানা।
## ২০০৪ সােল বাসার হেয় অিভেষেকর পর থেক এখন পয ৭১০ ম াচ খেল
৫০০ ম াচ িজেতেছন।

## অনু ি ত হেব - ৬-৯ ফ য়াির, ২০২০.
## একই কারেণ ২০২০ সােলর টািকও অিলি েকর বি ং বাছাই পব এখন চীেনর
পিরবেত অনু ি ত হেব – আ ান, জডান।
০৩. বাংলােদশ জাতীয় ি েকট দেলর বতমান ধান কােচর নাম িক?
উ রঃ রােসল ডািমে া, দি ণ আি কা।
## িনেয়াগ – সে র, ২০১৯.

০২. ২০২০ সােলর টািকও অিলি েকর নারী বাে টবল বাছাই পব কাথায়
অনু ি ত হেব?
উ রঃ বলে ড, সািবয়া।
## এই বাছাই পব চীেনর ফাশােন হওয়ার কথা থাকেলও কেরানাভাইরাস
সং মেণর কারেণ তা সিরেয় সািবয়ার বলে েড নওয়া হেয়েছ।

০৪. আ জািতক ি েকেট থম টাই ম ােচ মু েখামুিখ হেয়িছল কান
উ রঃ অে িলয়া-ওেয় ইি জ, ট (১৯৬০ সাল)।

দল?

# সরা_উি
“ ধু কথা িদেয় চুলায় ওঠােনা যায় না”
– পতুগীজ বাদ।
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দিনক পি কা থেক সংগৃ হীত সাধারণ ােনর মািসক সংকলন
ফ য়াির, ২০২০
(০২ ফ য়াির, ২০২০)
#বাংলােদশ িবষয়াবলী
০১. দেশ থমবােরর মেতা কেব ‘জাতীয় িনরাপদ খাদ িদবস’ পািলত হয়?
উ রঃ ২ ফ য়াির, ২০২০.
## িদবস িতপাদ – “সবাই িমেল হাত মলাই, িনরাপদ খাদ িনি ত চাই”।

## উে াচন সময় – ২ ফ য়াির, ২০২০; বইেমলার থম িদেন।
## উে াচন করেবন – মাননীয় ধানম ী শখ হািসনা।
০৬. বাংলােদেশ বতমােন কয় রামসার সাইট রেয়েছ?
উ রঃ ই ; সু রবন ও টা ু য়ার হাওর।
#িব ািরত - আ জািতক িবষয়াবলীর ৯ নং ।

০২. বতমােন সারা দেশ পাঁচ তারকা (5 Star) হােটেলর সংখ া কত?
উ রঃ ১৭ ।
## চার তারকা (4 Star) – ৪ ।

০৭. গণ জাত ী বাংলােদেশর সরকাির মেনা াম ক তির কেরন?
উ রঃ িশ ী কাম ল হাসান।
০৮. িবে সবেচেয় দীঘ সময় ধের বইেমলা কাথায় অনু ি ত হয়?
উ রঃ ঢাকা, বাংলােদশ।
০৯. বাংলােদেশর একমা রা ীয় সাধারণ বীমা িত ান ‘সাধারণ বীমা কেপােরশন’
এর বতমান (নতু ন) পিরচালেকর নাম িক?
উ রঃ ফৗিজয়া হক।
১০. প া সতু েত এ পয কত
ান বসােনা হেয়েছ?
উ রঃ ২৩ । (৩১ ও ৩২ ন র খুঁ র উপর)
## াপন - ২ ফ য়াির, ২০২০.
## মূ ল সতু র কােজর অ গিত – ৮৫.০৫ শতাংশ।
## সািবক কােজর অ গিত – ৭৬ শতাংশ।

০৩. Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association
(BGMEA) এর থম নারী সভাপিতর নাম িক?
উ রঃ বানা হক।
০৪. বাংলােদেশর বনােপাল লব েরর সােথ ভারেতর কান লব র সংযু ?
উ রঃ পে ােপাল।
০৫. ‘আমার দখা নয়াচীন’ মণকািহনীর রচিয়তা ক?
উ রঃ ব ব ু শখ মু িজবু র রহমান।
## ১৯৫২ সােলর ২-১২ অে াবর চীেনর িপিকং (বতমান বইিজং) এ অনু ি ত
‘এশীয় ও শা মহাসাগরীয় আ িলক শাি সে লন’ এ যাগ িদেত পািক ােনর
িতিনিধদেলর সােথ চীন সফের তাঁর অিভ তা আর বণনা িনেয় লখা এই
মণকািহনী।

#আ জািতক িবষয়াবলী
০১. ২০২০-২১ অথবছেরর জন ভারত কেব জাতীয় বােজট পাস কের?
উ রঃ ১ ফ য়াির, ২০২০.
## উপ াপক – বতমান অথম ী িনমলা সীতারমণ।

০৬. ‘A Stranger is Watching’ ও ‘The Cradle will Fall’ বই
ক?
উ রঃ মির িহিগ াক (Mary Higgins Clark), যু রা ।
## ২০২০ সােলর ৩১ জানুয়াির িতিন মারা যান।
## ডাক নাম – Queen of Suspense.

০২. ‘আবু িদস’ শহর কথায় অবি ত?
উ রঃ জ জােলম, ইসরােয়ল-িফিলি ন।
## যু রাে র বতমান িসেড ডানা া স িত (২৮ জানু য়াির, ২০২০)
এই শহরেক িফিলি েনর রাজধানী িহেসেব াব কেরন।

র লখক

০৭. ‘ফা ু জা’ বা ‘ফালুজা’ শহর কান দেশ অবি ত?
উ রঃ ইরাক।
০৮. ‘িব জলাভূ িম িদবস’ কেব পািলত হয়?
উ রঃ ২ ফ য়াির।
## ১৯৯৭ সাল থেক িদবস পািলত হেয় আসেছ।

০৩. ‘CGTN’ কান দেশর রা ীয় মািলকানার আ জািতক িভ চ ােনল?
উ রঃ চীন।
০৪. চীেনর উহােন ‘কেরানাভাইরাস’ আ া থম রাগী সনা করা হয় কেব?
উ রঃ ৩১ িডেস র, ২০১৯.
০৫. অিভশংসন অিভেযাগ থেক যু রাে র বতমান িসেড ডানা া েক
অব াহিত দওয়া ে উ ক িসেনেট কেব ভাট অনু ি ত হেব?
উ রঃ ৫ ফ য়াির, ২০২০.

০৯. জলাভূ িম সংর েণ ‘রামসার কনেভনশন’ কেব অনুি ত হয়?
উ রঃ ২ ফ য়াির, ১৯৭১.
## অনু ান ল – রামসার, ইরান।
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দিনক পি কা থেক সংগৃ হীত সাধারণ ােনর মািসক সংকলন
ফ য়াির, ২০২০
## কানও জলাভূ িম ঝুঁ িকপূণ হেল সই জলাভূ িমেক র ায় ‘রামসার সাইট’
িহেসেব িচি ত করা হয়।

## বাংলােদেশর ই রামসার সাইট – সু রবন ও টা ু য়ার হাওর।

#িব ান ও যু ি
০১. বাংলা ভাষােক কি উটাের অ ভু করার জন বতমােন কান ধরেনর কাড
ব ব ত হয়?
উ রঃ Unicode.
০২. ‘SARS’ িক?
#কেরানা_ভাইরাস_আপেডট
০১ ফ য়াির, ২০২০ পয – সারা িবে

উ রঃ Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) হেলা এক
ভাইরাসঘ ত রাগ যা ২০০২-০৩ সােল চীেন সং িমত হেয়িছল, এ রােগ তখন
ায় ৭০০ মানু ষ মারা যায়।

আ া – ১১ হাজার ৭৯১ জন।
মৃ তু – ২৫৯ জন।

সং মেণর িব ার – িবে র ায় ২৪ র বিশ দশ
ও অ েল।

# খলাধু লা
০১. ‘অে িলয়ান ওেপন ২০২০’ এর নারী একেক চ াি য়ন হেয়েছন ক?
উ রঃ সািফয়া কিনন, যু রা । ( া – ৭).
## াইজ মািন – ২.২ িমিলয়ন পাউ ।

০২. ২০২০ সােল অে িলয়ায় উনুি ত হেত যাওয়া মেয়েদর - টােয়ি
িব কােপ বাংলােদেশর থম ম ােচর িতপ কান দল?
উ রঃ ভারত; ২৪ ফ য়াির, ২০২০.

# সরা_উি
“অন েদর ক নাশি বল বেল তুিম িনেজেক িনেয় ছাট
দেখা না”
– মােয় জিমসন (মহাকাশ মণকারী থম কৃ া নারী)।

(০৩ ফ য়াির, ২০২০)
#বাংলােদশ িবষয়াবলী
০১. জািতর িপতা ব ব ু শখ মু িজবু র রহমােনর জ শতবািষকী উদযাপন উপলে
বাংলােদেশর ডাক অিধদফতর কত ারক ডাক েকট কােশর িস া িনেয়েছ?
উ রঃ ১০০ ।
## কাশ করা হেব এক িডিজটাল টিকং ডাক েকট যােত শ করেল ব ব ু র
৭ই মােচর ভাষণ শানা যােব।

০৫. ব ব ু েক িনেয় তির ািফক নােভল ‘মুিজব’ এর এ পয কত খ
কািশত হেয়েছ?
উ রঃ ৭ ।
## কাশক – রেদায়ান মু িজব িসি ক।
০৬. ব াংক আমানেত ৬ শতাংশ সুদহার কেব থেক কাযকর হেয়েছ?
উ রঃ ২ ফ য়াির, ২০২০.
## থম ব াংক িহেসেব এ কাযকর কেরেছ – মােক াইল ব াংক।
## ৯ শতাংশ সু দহার কাযকর হেব – ১ এি ল, ২০২০.

০২. বাংলােদেশ বতমােন মাট কত পা অিফস (ডাকঘর) রেয়েছ?
উ রঃ ৯ হাজার ৮৮৬ ।
০৩. বাংলােদেশর কাথায় ‘ব ব ু পা াল িমউিজয়াম’ াপন করা হেব?
উ রঃ খু লনা।
০৪. ‘বাংলা একােডিম সািহত পু র ার – ২০১৯’ কতজন পেয়েছন?
উ রঃ ১০ জন।

০৭. মাননীয় ধানম ী শখ হািসনা কেব রা ীয় সফের ইতািল যােবন?
উ রঃ ৪-৮ ফ য়াির, ২০২০.
#
পূণ_
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দিনক পি কা থেক সংগৃ হীত সাধারণ ােনর মািসক সংকলন
ফ য়াির, ২০২০
"সরকাির সফর" এবং "রা ীয় সফর" এর মেধ পাথক কী?
উ রঃ রা ধান (রা পিত), মি পিরষদ ধান ( ধানম ী) এর সফর হেলা - রা ীয়
সফর,
অন িদেক, সরকােরর ম ী, এমিপ, আমলােদর সফর হেলা - সরকাির সফর।

উ রঃ হাসান আিজজু ল হক।
## ১৯৩৯ সােলর ৩ ফ য়াির িতিন জ হণ কেরন।
## তাঁেক ‘ ছাট গে র বরপু ’ বলা হয়। তেব ছাট গে র জনক – রবী নাথ
ঠা র।

০৮. ইতািলেত িনযু বাংলােদেশর বতমান রা েতর নাম িক?
উ রঃ আব স সাবহান িসকদার।
০৯. ব ব ু শখ মু িজবু র রহমােনর ‘অসমা আ জীবনী’ এ পয কত ভাষায়
অনু িদত হেয়েছ?
উ রঃ ১৩ । (রিচত – ১৪ ভাষায়)।
১০. ‘আমার রবী যাপন’
কার লখা?

১১. খাদ অিধদফতেরর বতমান মহাপিরচালেকর নাম িক?
উ রঃ সােরায়ার মাহমু দ।
১২. ২০১৮-১৯ অথবছের বাংলােদেশর িজিডিপ বৃি র হার কত?
উ রঃ ৮.১৫ শতাংশ।
১৩. ২০২০ সােলর জানুয়ািরেত দেশ আসা রিমেটে র পিরমাণ কত?
উ রঃ ১৬৩ কা ৮৫ লাখ ডলার।

#আ জািতক িবষয়াবলী
০১. াণঘাতী কেরানাভাইরােস আ া রাগীেদর িচিকৎসার জন চীেনর উহােন
মা ১০ িদেন িনিমত এক হাজার শয া িবিশ হাসপাতােলর নাম িক?
উ রঃ ‘Fire God Mountain’.
## ততম সমেয় আেরক হাসপাতাল িনিমত হেয়েছ, যার নাম – ‘Thunder
God Mountain’.

িসেড িনবাচন করা হয়। এ মািকন যু রাে র সংিবধােনর ২ নং অনু ে দ ারা
িতি ত।
০৮. আস িনবাচেনর মাধ েম িনবািচত যু রাে র িসেড কেব দািয় হণ
করেবন?
উ রঃ ২০ জানুয়াির, ২০২১.
০৯. মািকন িনবাচন ব ব ায় ব ব ত ‘ াইমাির’, ‘ককাস’, ‘সু পার উজেড’ ও
‘জাতীয় সে লন’ িক?
উ রঃ # াইমাির ও #ককাস --- িসেড িনবাচেন দলীয় েকট পেত
মেনানয়ন ত ািশতেদর মেধ যাচাই-বাছাই ি য়া।

০২. ইতািলর বতমান ধানম ীর নাম িক?
উ রঃ িজউেসফ কে ।
০৩. ‘িফয়ািমিকেনা িবমানব র’ কাথায় অবি ত?
উ রঃ রাম, ইতািল।
০৪. বতমােন ভারেতর ধু মা ধানম ীর িনরাপ ায় িনেয়ািজত বািহনীর নাম িক?
উ রঃ Special Protection Group (SPG).
০৫. ‘িসিস িভ’ কান দেশর রা ীয় টিলিভশন মাধ ম?
উ রঃ চীন।
০৬. যু রাে র িসেড িনবাচেনর জন সাধারণ িনবাচন কেব অনু ি ত হেব?
উ রঃ ৩ নেভ র, ২০২০.
## সাধারণ িনবাচেন েত ক রােজ র নাগিরকরা একজন িসেড এবং একজন
ভাইস িসেড াথ েক সরাসির ভাট িদেয় থােকন।

#সু পার_ উজেড --- মেনানয়ন ত ািশতেদর মেধ যাচাই-বাছাই ি য়ার চূড়া
ফলাফল এই িদেন বিশর ভাগ রােজ ঘাষণা করা হয় য ক হেবন দেলর মূল
াথ । এবােরর িনবাচেন সুপার উজেড অনু ি ত হেব ২০২০ সােলর ৩ মােচ।
# জাতীয়_সে লন – এই সে লেনর মাধ েম সকল রােজ র চূড়া
দওয়া হয়।

০৭. যু রাে র ব িত মধম িনবাচনী ব ব ায় কােদর ভােট িসেড িনবািচত
হন?
উ রঃ ইেলে ারাল কেলেজর ভােট।
## ইেলকেটারাল কেলজ হে মািকন যু রাে র পেরা ভােব িসেড িনবাচন
ি য়া, যার মাধ েম মািকন যু রাে র িসেড ও মািকন যু রাে র ভাইস

াথ মেনানয়ন

১০. বতমান মািকন িসেড ডানা া মধ ােচ আিধপত িব াের
ইসরােয়েলর সােথ স ািদত চুি র নাম িক?
উ রঃ ‘Deal of the Century’.

#িব ান ও যু ি
০১. কান িব ানী সূ য হণ স িকত ভিবষ াণীর জন িবখ াত?

উ রঃ থিলস।
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দিনক পি কা থেক সংগৃ হীত সাধারণ ােনর মািসক সংকলন
ফ য়াির, ২০২০
০২. কান বইেয় থম বায়ু কেলর উে খ পাওয়া যায়?
উ রঃ এনসাইে ািপিডয়া। ( লখক – আল-মাসুদী)
০৩. লখােলিখর জন তির ব বহািরক প ােকজ া ােমর নাম িক?
#কেরানা_ভাইরাস_আপেডট
২ ফ য়াির, ২০২০ পয – সারা িবে

উ রঃ Word Processing Program.
০৪. িত বগ ইি েত িপে েলর পিরমাণেক িক বেল?
উ রঃ রজু েলসন।

আ া – ১৪ হাজার ৩৮০ জন।
মৃ তু – ৩০৫ জন।

সং মেণর িব ার – িবে র ায় ২৪
অ েল।

দশ ও

# খলাধু লা
০১. অিভেষেকর পর থম িতন টে টানা স ু ির হাঁকােনা একমা ি েকটার
ক?
উ রঃ মাহা দ আজহারউি ন, সােবক ভারতীয় অিধনায়ক।
০২. থম ণীর ি েকেট বাংলােদেশর থম ি েকটার িহেসেব পল স ু ির
কেরেছন ক?
উ রঃ রিকবু ল হাসান (৩১৩ রােন অপরািজত িছেলন, ২০০৭ সােল)।
## ি তীয় বাংলােদিশ িহেসেব পল স ু ির করেলন – তািমম ইকবাল (৩৩৪ রােন
অপরািজত িছেলন)।

০৩. থম ণীর ি েকেট বাংলােদেশর সেবা ব ি গত ইিনংস ক খেলেছন?
উ রঃ তািমম ইকবাল (৩৩৪ রােন অপরািজত িছেলন)।
০৪. ২০২০ সােল অে িলয়ায় অনুি ত হেত যাওয়া মেয়েদর - টােয়ি
িব কােপ বাংলােদেশর েপ আর কান কান দল আেছ?
উ রঃ ভারত, অে িলয়া, লংকা, িনউিজল া ।
০৫. অে িলয়ান ওেপন ২০২০ এর পু ষ একেক চ াি য়ন হেয়েছন ক?
উ রঃ নাভাক জােকািভচ, সািবয়া। (এ িনেয় ১৭ া াম িজতেলন িতিন)।

# সরা_উি
“সব ধরেনর অিন য়তা, হতাশা আর বাধা সে ও িনেজর সবটু িদেয় সফল হওয়ার চ াই শি মান মানু ষেক বলেদর থেক আলাদা কের”
– থমাস কালাইল ( শ দাশিনক ও গিণতিবদ)।

(০৪ ফ য়াির, ২০২০)
#বাংলােদশ িবষয়াবলী
০১. বতমােন বাংলােদেশর নাগিরকেদর যু রাজ মেণর িভসা আেবদন করেত
হয় কাথা থেক?
উ রঃ িদি , ভারত।
০২. বতমােন ি শ পালােমে র সদস িহেসেব কতজন বাংলােদিশ দািয় পালন
করেছন?
উ রঃ চার জন।
০৩. এ েশ ফ য়াির িনেয় থম কিবতা ক িলেখেছন?
উ রঃ মাহবু ব আলম চৗধু রী (কিবতা – কাঁদেত আিস িন, ফাঁিসর দািব িনেয়
এেসিছ)।
০৪. ‘বণমালা, আমার ঃিখনী বণমালা’ কিবতা কার লখা?
উ রঃ শামসু র রাহমান।
## ‘ ৃ িত ’ কিবতা িলেখেছন – কিব আলাউি ন আল আজাদ।

০৬. স িত মাননীয় ধানম ী শখ হািসনার ইতািল সফের কয় ি পাি ক চুি
া িরত হেব?
উ রঃ িতন ।
০৭. বতমােন ইতািলেত বসবাস করা বাংলােদিশর সংখ া কত?
উ রঃ ই লােখর বিশ।
০৮. িবেদশ থেক ফরার সময় এখন থেক বাংলােদিশরা ( ঘাষণা ছাড়া) কত
ডলার আনেত পারেব?
উ রঃ ১০ হাজার ডলার।
০৯. বতমােন বাংলােদেশর কৃিষপণ িবে র কত দেশ রফতািন হে ?
উ রঃ ১২১ ।
## গত ৭ বছের এ খাত থেক আয় – ৪৪৬ কা ৫৪ মািকন ডলার।
#তথ _সু - রফতািন উ য়ন বু েরা (ইিপিব)।

০৫. পাবিলক সািভস কিমশন (িপএসিস) এর বতমান চয়ারম ান ক?
উ রঃ ড. মাহা দ সািদক।

১০. জািতর িপতা ব ব ু শখ মু িজবু র রহমান রিচত তৃ তীয় বই ‘আমার দখা
নয়াচীন’ কখন রচনা কেরন?
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দিনক পি কা থেক সংগৃ হীত সাধারণ ােনর মািসক সংকলন
ফ য়াির, ২০২০
উ রঃ ১৯৫৪ সােল, কারাগাের রাজবি থাকাকােল।
১১. ‘Our Beloved Sheikh Mujib’ বই কার লখা?

উ রঃ কথাসািহিত ক সিলনা হােসন।

#আ জািতক িবষয়াবলী
০১. ‘World Health Organization (WHO)’ কেব কেরানাভাইরাসেক
িব জু েড় জ রী অব া ঘাষণা কের?
উ রঃ ৩০ জানু য়াির, ২০২০.
০২. ইতািলর ধানম ীর সরকাির বাসভবেনর নাম িক?
উ রঃ পালােজা িচিগ।
০৩. ‘মালেপ া আ জািতক িবমানব র’ কাথায় অবি ত?
উ রঃ িমলান, ইতািল।
০৪. পৃ িথবীর সববৃ হৎ লাইে িরর নাম িক?

উ রঃ ‘US National Library of Congress’.
০৫. ‘ি সমাস আইল া ’ কান দেশ অবি ত?
উ রঃ অে িলয়া।
## চীেনর উহান থেক িনেয় আসা অে লীয় নাগিরকেদর অে িলয়ার মূল ভূখ
থেক ২ হাজার ৭০০ িকিম েরর এই ীেপ রাখা হেব।
০৬. ভারেত বতমােন কয়
উ রঃ ২২ ।

ক এ েচ রেয়েছ?

#িব ান ও যু ি
০১. িবে র নানা তথ িবষয়ক ইংেরিজ িব েকাষ ‘Encyclopedia Britannica’
এর অনলাইন সং রণ চালু হয় কেব?
উ রঃ ২০০৮ সােল।
০২. US National Library of Congress এবং UNESCO এর যৗথ উেদ ােগ
‘World Digital Library’ এর ওেয়বসাইট উে াচন করা হয় কেব?
#কেরানা_ভাইরাস_আপেডট
৩ ফ য়াির, ২০২০ পয – সারা িবে

উ রঃ ২১ এি ল, ২০০৯.
০৩. যু রাে র গািড় িনমাতা িত ান ‘ টসলা’ এর বতমান ধান ক?
উ রঃ ইলন মা ।
০৪. কান যুি র মাধ েম আসল হ া েসট ( মাবাইল) যাচাই করা যায়?
উ রঃ National Equipment Identity Register (NEIR).

আ া – ১৭ হাজার ৩০০ জন।
মৃ তু – ৩৬২ জন।

সং মেণর িব ার – িবে র ায় ২৪
অ েল।

দশ ও

# খলাধু লা
০১. িব ীড়া েনর সববৃ হৎ আসেরর নাম িক?
উ রঃ অিলি ক।
০২. আইিসিস - টােয়ি র াংিকংেয় বতমােন শীষ ােন কান দল?
উ রঃ পািক ান। (ি তীয় – অে িলয়া)।
০৩. থম খেলায়াড় িহেসেব ক অে িলয়ান ওেপেন আট বার চ াি য়ন
হেয়েছন?

উ রঃ নাভাক জােকািভচ, সািবয়া।
০৪. ছেলেদর টিনেস সবেচেয় বিশ া াম িজেতেছন ক?
উ রঃ রজার ফেদরার, সুইজারল া ।
০৫. নাভাক জােকািভচ কত স াহ ধের ছেলেদর টিনস র াংিকংেয় শীষ ােন
আেছন?
উ রঃ ২৭৬তম স াহ। (জানুয়াির, ২০২০ পয )

# সরা_উি
“যিদ খু ব ভােলা িকছু করেত না পােরা, তেব ছাট ছাট কাজ খু ব ভােলা কের কেরা”
– নেপািলয়ন িহল।

(০৫ ফ য়াির, ২০২০)
#বাংলােদশ িবষয়াবলী
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দিনক পি কা থেক সংগৃ হীত সাধারণ ােনর মািসক সংকলন
ফ য়াির, ২০২০
০১. মাননীয় ধানম ী শখ হািসনা শষ কেব চীন সফের িগেয়েছন?
উ রঃ ১-৫ জু লাই, ২০১৯.
## ঐ সফের চীেনর সােথ Memorandum of Understanding (MoU) চুি
া িরত হয় – পাঁচ .

যু রােজ ৬ ও যু রাে ১০ বাংলােদিশ মািলকানাধীন ও বাংলা
ভাষার িভ চ ােনল রেয়েছ।
যু রাজ থেক বাংলা ভাষায় মাট ১২ সা ািহক পি কা বর হয়।
ইতািলেত ৫ দিনক বাংলা পি কা এবং রাম ও ভিনস শহর থেক
৩ বাংলা রিডও শন পিরচািলত হে ।
ইউেরােপর ৮ দশ ও মধ ােচ র ৬ দশ থেক বাংলা ভাষায়
মু ি ত ও অনলাইন পি কা কািশত হয়।

০২. বতমােন বাংলােদেশর কত কে চীন আিথক সহায়তা িদে ?
উ রঃ ১২ ।
## এসব কে আিথক সহায়তার পিরমাণ – ১ হাজার ১১৫ কা মািকন ডলার।

০৯. ‘ব ব ু র ি তীয় িব ব : কী ও কন’ ে র রচিয়তা ক?
উ রঃ অধ াপক হা ন-অর-রিশদ।
১০. বাংলােদশ সংিবধােনর কান সংেশাধনীর মাধ েম সংসদীয় সরকার প িতর
েল রা পিত শািসত সরকার ব ব া বতন করা হয়?
উ রঃ চতু থ সংেশাধনী।
## কাযকর – ২৫ জানুয়াির, ১৯৭৫.
## বতক – ব ব ু শখ মু িজবু র রহমান।

০৩. বাংলােদেশ িনযু বতমান চীনা রা েতর নাম িক?
উ রঃ মা িমং িচয়াং।
০৪. িজিডিপর িহেসেব ২০১৮ সােল িবে বাংলােদেশর অব ান কত তম িছল?
উ রঃ ৪২তম।
## ঐ সময় িজিডিপর আকার িছল – ৩০২.৪ িবিলয়ন মািকন ডলার।
০৫. ২০২১ সােলর মেধ বাংলােদশ-চীন ি প ীয় বািণেজ র পিরমাণ কত হেব?
উ রঃ ১৮ িবিলয়ন মািকন ডলার।
০৬. মাতৃ ভাষীর সংখ া অনু সাের িবে বাংলা ভাষার অব ান কত তম?
উ রঃ প ম।
## বতমােন বাংলা ভাষায় কথা বেলন
– ায় ২৬ কা ৫০ লাখ মানু ষ। (উইিকিপিডয়ার তথ মেত)
– ায় ৩০ কা মানু ষ। (িবেশষ েদর তথ মেত)।

১১. বাংলােদশ পুিলশ বািহনীেত বতমােন মাট জনবল সংখ া কত?
উ রঃ ২ লাখ ১২ হাজার (১৫ হাজার নারী পু িলশ সদস সহ)।
১২. পু িলশ িবভােগ কয় িবেশষািয়ত নতু ন ইউিনট গঠন করা হেয়েছ?
উ রঃ ১০ ।
১৩. রা পিত, ধানম ীসহ িভিভআইিপেদর িনরাপ ায় িনেয়ািজত পু িলশ বািহনীর
ইউিনেটর নাম িক?
উ রঃ Special Security and Protection Battalion (SBPN).
১৪. ২০১৬ সােলর ১ জু লাই ঢাকার লশােন ‘হিল আ জান বকািরেত’ জি
হামলা িতহত করেত সশ বািহনীর অিভযােনর নাম িক িছল?
উ রঃ ‘Operation Thunderbolt’.
১৫. ইতািলর কাথায় বাংলােদশ তাবােসর চ া াির ভবন উে াধন করা হেব?
উ রঃ ভায়া ডল এ ারটাইড, রাম।
১৬. ‘জাতীয় াগার িদবস’ কেব পািলত হয়?
উ রঃ ৫ ফ য়াির।
## জাতীয় াগার িদবস – ২০২০ এর িতপাদ – “পড়ব বই, গড়ব দশ, ব ব ু র
বাংলােদশ”।

০৭. পি ম আি কার দশ িসেয়রা িলওন কেব বাংলা ভাষােক তােদর সরকাির
ভাষার (ি তীয় ভাষা) মযাদা দয়?
উ রঃ ২০০২ সােল।
০৮. বতমান িবে র চার মহােদেশর কত িব িবদ ালেয় বাংলা ভাষা, সািহত ও
সং ৃ িত িনেয় গেবষণা ও চচা হে ?
উ রঃ ৩০ ।
## বাংলা ভাষা িবষয়ক আরও আ জািতক তথ ঃ
স িত ি েটেনর রাজধানী ল েন বাংলা ভাষােক ি তীয় সবািধক
চিলত ভাষার মযাদা দওয়া হেয়েছ।
িবে র অ ত ৬ দেশর রা ীয় বতাের বাংলা ভাষার িবিভ চ ােনল
আেছ।
১০ দেশর রিডওেত বাংলা ভাষায় আলাদা চ ােনল রেয়েছ।

১৭. গণ াগার অিধদ েরর বতমান মহাপিরচালেকর নাম িক?
উ রঃ মাঃ আ ু ল মা ান ইিলয়াস।
## বাংলােদেশর গণ াগার অিধদ র – সং ৃ িত ম ণালেয়র অধীন।

#আ জািতক িবষয়াবলী
০১. কান সংিবিধর আওতায় ১৯৯৮ সােল International Criminal Court
(ICC) িতি ত হয়?

উ রঃ রাম সংিবিধ।
০২. আ জািতক কান আদালেত গণহত ায় অিভযু ব ি েদর িবচার করা হয়?
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দিনক পি কা থেক সংগৃ হীত সাধারণ ােনর মািসক সংকলন
ফ য়াির, ২০২০
উ রঃ International Criminal Court (ICC).
## সদর দফতর – দ া হগ, নদারল া স।
## সদস রা – ১২৩ ।

উ রঃ ৪ ফ য়াির।
## িব ক া ার িদবস – ২০২০ এর িতপাদ – “আমরা পাির, আিম পাির”।
০৭. চীেনর েবই েদেশর রাজধানীর নাম িক?
উ রঃ উহান।
## চীেনর এই শহর থেকই িব জু ের আত ছড়ােনা কেরানাভাইরাস সং মণ
হয়।

০৩. ‘এিহেম িব িবদ ালয়’ কান দেশ অবি ত?
উ রঃ জাপান।
০৪. ইতািলর বতমান পররা ম ীর নাম িক?
উ রঃ ি ি য়ােনা কা াফািব।
০৫. ২০৪০ সােলর মেধ দির দশ েলােত ক া ােরর েকাপ কত শতাংশ
বাড়েব?
উ রঃ ৮১ শতাংশ। (িব া সং ার তথ মেত)।
০৬. ‘িব ক া ার িদবস’ কেব পািলত হয়?

০৮. চীেনর কান ডা ার কেরানাভাইরাস সং মেণর আগাম িশয়াির িদেয়িছেলন?
উ রঃ িল ওেয়নিলয়াং।
## থম িদেক তাঁর িশয়ািরেক কউ পা া না িদেলও বতমােন তাঁেক চীেনর
‘িহেরা’ বলা হে ।

#িব ান ও যু ি
০১. কান পরী ার ারা কেরানাভাইরাস সং মণ িনণয় করা হয়?
উ রঃ Polymerase Chain Reaction (PCR).
০২. মািকন যু ি িত ান অ াপল স িত কান মেডেলর আইেফান বাজাের
ছাড়ার িস া িনেয়েছ?
উ রঃ আইেফান ৯.
০৩. ‘িব াইেভিস িদবস’ বা ‘তথ সুর া িদবস’ কেব পািলত হয়?
উ রঃ ২৮ জানু য়াির।
## ১৯৮১ সাল থেক এ িদবস পািলত হেয় আসেছ।
## উেদ া া – ইউেরােপর সংগঠন ‘Council of Europe’.
#কেরানা_ভাইরাস_আপেডট - (2019-nCoV)
৪ ফ য়াির, ২০২০ পয – সারা িবে

## িব াইেভিস িদবস – ২০২০ এর মূল িতপাদ – “Personal Information
is like Money – Value it, Protect it”.
০৪. ‘নু িবয়া’ কান দেশর মাবাইল িনমাতা িত ান?
উ রঃ চীন।
০৫. ‘Mobile World Congress – 2020’ কেব অনু ি ত হেব?
উ রঃ ২৪-২৭ ফ য়াির, ২০২০.
## আেয়াজন ান – বােসেলানা, ন।

আ া – ২০ হাজার ৪৩৮ জন।
মৃ তু – ৪২৭ জন।

সং মেণর িব ার – িবে র ায় ২৬
অ েল।

দশ ও

# খলাধু লা
০১. বাংলােদশ ও পািক ােনর মেধ স িত
ট ’ কেব
হেব?
উ রঃ ৭ ফ য়াির, ২০২০.

হেত যাওয়া ‘রাওয়ালিপি

০২. পািক ােনর মা েত বাংলােদশ দল সবেশষ কত বছর আেগ ট ম াচ
খেলেছ?
উ রঃ ১৭ বছর আেগ।

# সরা_উি
“জীবনটােক নতুন কের আিব ার করার জন কখেনা কখেনা সব ছেড়ছু েড় হািরেয় যেত হয়!”
- এরল অজান, মািকন লখক।

(০৬ ফ য়াির, ২০২০)
#বাংলােদশ িবষয়াবলী
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দিনক পি কা থেক সংগৃ হীত সাধারণ ােনর মািসক সংকলন
ফ য়াির, ২০২০
০১. ২০১৯-২০ অথবছের এখন পয (৩০ জানুয়াির, ২০২০) রাজ আয় ঘাটিতর
পিরমাণ কত?
উ রঃ ৩১ হাজার কা টাকা।
০২. ২০১৯-২০ অথবছের এখন পয (৩০ জানুয়াির, ২০২০) বাসী আয় কত
শতাংশ হেয়েছ?
উ রঃ ২৫.৪৬ শতাংশ।
## ২০১৯-২০ অথবছের এখন (৩০ জানুয়াির, ২০২০) পয অন ান খােতর অব াঃ
র ািন – ৫.২১% (ঋণা ক বৃি )
আমদািন – ৫.২৬% (ঋণা ক বৃ ি )
মু লধনী য আমদািন – ১২.৪৮% (ঋণা ক বৃ ি )
িশে র কাঁচামাল – ৬.৫২% (ঋণা ক বৃ ি )
সরকােরর ঋণ – ৪৯ হাজার ১০৯ কা টাকা।
বসরকাির খােত ঋণ – ৯.৯৩%।

০৫. বাংলােদেশ বতমােন কত দেশর নাগিরক কাজ কেরন?
উ রঃ ায় ৪৪ ।
০৬. দশ থেক টাকা পাচার হওয়ার ফেল বছের িক পিরমাণ রাজ
উ রঃ ১২ হাজার কা টাকার।
## বছের পাচার হয় – ায় সােড় ২৬ হাজার কা টাকা।

িত হয়?

০৭. বাংলােদেশর বতমান িশ ম ীর নাম িক?
উ রঃ নূ ল মিজদ মাহমু দ মায়ুন।
০৮. ২০১৮ সােল জাহাজভাঙায় শীেষ িছল কান দশ?
উ রঃ বাংলােদশ।
## িবে র মাট জাহাজভাঙার ৪৭.২ শতাংশ ভাঙা হয় বাংলােদেশ।
০৯. ঢাকা ও রাজশাহী িশ ােবাড কেব িতি ত হয়?
উ রঃ ১৯৬১ সােল।
## সবেশষ িশ ােবাড ময়মনিসংহ িতি ত হয় – ২০১৭ সােল।

০৩. ‘এ েশ পদক ২০২০’ এর জন কত জনেক মেনানীত করা হেয়েছ?
উ রঃ ২০ জন িবিশ নাগিরক ও এক িত ান।
## মাননীয় ধানম ী শখ হািসনা আগামী ২০ ফ য়াির এই পদক তু েল িদেবন।

১০. ২০১৯ সােল িক পিরমাণ অেথর খাদ শস র ািন করা হেয়েছ?
উ রঃ ১৬৯.১১ িমিলয়ন মািকন ডলার। (সংসেদ বািণজ ম ী পু মু ি )।
১১. বাংলােদশ থেক পৃ িথবীর িবিভ দেশ িক পিরমাণ কম িবেদেশ িগেয়েছন?
উ রঃ ১ কা ২৮ লাখ ৯৯ হাজার ২৮৩ জন। (৩১ িডেস র, ২০১৯ পয )।
১২. ‘ব ব ু র আে ালন কৗশল ও হরতাল’ বই কার লখা?
উ রঃ অজয় দাশ ।

০৪. প া সতু েত কত
ান বসােনা হেব?
উ রঃ ৪১ ।
## এ পয
ান বসােনা হেয়েছ - ২৩ ।
## মূ ল সতু র অ গিত – ৮৬ শতাংশ,
## কে র সািবক অ গিত – ৭৭ শতাংশ।

#আ জািতক িবষয়াবলী
০১. যু রাে র বতমান িসেড ডানা া তৃ তীয়বােরর মেতা কেব ‘State
of the Union’ ভাষণ দন?
উ রঃ ৪ ফ য়াির, ২০২০.
## এবােরর ভাষেণর ক ীয় িবষয় িছল – The Great American Comeback.

উ রঃ অে াবর, ২০১৯.
০৭. ‘Human Rights Watch (HRW)’ কান দশ িভি ক মানবািধকার
সংগঠন?
উ রঃ যু রা (িনউইয়ক িভি ক)।
০৮. ‘িকন তু ন’ াম কাথায় অবি ত?
উ রঃ রাখাইন, িময়ানমার।
## স িত এই ােম আবারও নতু ন কের িময়ানমার সনাবািহনী হামলা কেরেছ।

০২. ‘ রাসমাহ মনসু র’ কান দেশর একজন সােবক ফা লিড?
উ রঃ মালেয়িশয়া (সােবক ধানম ী নািজব রাজােকর ী)
০৩. ‘রসিচেনা আ জািতক িবমানম র’ কাথায় অবি ত?
উ রঃ িতউেমন, রািশয়া।
০৪. ‘ক ােথ প ািসিফক’ কান দেশর িবমান সং া?
উ রঃ হংকং।
০৫. ভারতীয় সংিবধােনর কান অনু ে দ বািতল কের জ ু -কা ীেরর মযাদা রাজ
থেক ক শািসত অ ল িহেসেব ঘাষণা করা হয়?
উ রঃ ৩৭০ অনু ে দ।
০৬. আইএস এর সােবক ধান আবু বকর আল বাগদািদেক কেব হত া করা হয়?

০৯. িদি র িবধানসভা িনবাচন কেব অনু ি ত হেব?
উ রঃ ৮ ফ য়াির, ২০২০.
১০. মািকন যু রাে র সেবা বসামিরক স ান (পদক) এর নাম িক?
উ রঃ ‘Presidential Medal of Freedom’.
১১. পািক ােনর কান ই শহরেক সেদেশর লােকরা ‘টু ইন িস ’ নােম ডােক?
উ রঃ ইসলামাবাদ ও রাওয়ালিপি ।
১২. ২০১৮ সােল কান দশ সবেচেয় বিশ মািকন সাহায পেয়েছ?
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দিনক পি কা থেক সংগৃ হীত সাধারণ ােনর মািসক সংকলন
ফ য়াির, ২০২০
উ রঃ আফগািন ান (৫,৯৬৭.৮ িমিলয়ন মািকন ডলার)।
## বাংলােদশ পেয়েছ – ৫৫ কা ৫৯ লাখ মািকন ডলার।

## এর মেধ বাংলােদশ কেন – ২৩৬ জাহাজ।
১৪. ‘লাইন অব কে াল’ কান ই দেশর মধ কার সীমােরখার নাম?
উ রঃ ভারত ও পািক ান। ( ই দেশর কা ীর অংেশ এই সীমােরখা)

১৩. িবে ২০১৯ সােল কত সমু গামী পু েরােনা জাহাজ িবি হেয়েছ?
উ রঃ ৬৭৪ ।

#িব ান ও যু ি
০১. ‘ বিসস সফটএ েপা ২০২০’ কেব অনু ি ত হয়?
উ রঃ ৬ ফ য়াির, ২০২০.
## ২০২০ সােলর এই অসর – ১৬তম আেয়াজন।

উ রঃ Extremely Large Telescope (ELT).
০৩. মাবাইল ফােনর সবেচেয় বড় দশনীর নাম িক?
উ রঃ Mobile World Congress.
০৪. স িত উ ু
গেলর ৈদেঘ র িভিডও াটফম (অ াপ) এর নাম িক?
উ রঃ ট াংিগ।

০২. িবে র সবেচেয় বড় অপ ক াল টিলে ােপর (িনমাণাধীন) নাম িক?
#কেরানা_ভাইরাস_আপেডট - (2019-nCoV)
৫ ফ য়াির, ২০২০ পয – সারা িবে
মৃ তু – ৪৯২ জন (চীেনর বাইের ২ জন)।

আ া – ২৪ হাজার ৫৫৪ জন (চীেনর বাইের ২৩০
জন)।

সং মেণর িব ার – িবে র ায় ২৭
অ েল।

দশ ও

# খলাধু লা
০১. কান দেশর ি েকট দেল একাদশ িনবাচেনর সময় কাটা প িত মেন চলা
হয়?
উ রঃ দি ণ আি কা।
## এই প িতেত জন কৃ া এবং চারজন িম জািতস ার খেলায়াড়
বাধ তামূ লক ভােব িনেত হয়।

উ রঃ মাহা দ রিফক (২ বার)।
০৩. বাংলােদশ ি েকট দেলর বতমান ট অিধনায়েকর নাম িক?
উ রঃ মু িমনুল হক।
০৪. স িত (জানুয়াির, ২০২০) কান টিনস খেলায়াড় অবসেরর ঘাষণা
িদেয়েছন?
উ রঃ ক ােরািলন ওজিনয়ািক, ডনমাক।

০২. পািক ােনর মা েত টে ইিনংেস ৫ উইেকট পাওয়া একমা বাংলােদিশ
বালার ক?

# সরা_উি
“তুিম যিদ তামার সমেয়র মূ ল না দাও, তেব অন রাও দেব না। িনেজর সময় ও িতভােক বােজ িবষেয় ন করা ব কেরা। তাহেলই সফল হেব।”
– িকম া (িব খ াত মােক ং এ পাট)।

(০৭ ফ য়াির, ২০২০)
#বাংলােদশ িবষয়াবলী (Bangladesh Affairs)
01.
How many rivers are there in Bangladesh now?
Ans. 405.
## Number of rivers before independence – 700.

## Currently no water flow in rivers – 97.
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02.
What is the total length of the current waterway in
Bangladesh?
Ans. 7,600 km (2019)
## 24,000 km in 1960.

07.
How many foreign workers are currently working in
Bangladesh?
Ans. About 2.5 lakhs.
08.
How many jobs has the ICT sector of Bangladesh created
in the last 10 years?
Ans. 10 lakhs.
## has targeted to create by 2021 – 20 lakhs.
09.
What is the amount of excess liquidity currently in the
banking sector of Bangladesh?
Ans. Tk 116,243 crore.
10.
Who will play the role of the father of Bangabandhu Seikh
Mujibur Rahman for film on Bangabandhu?
Ans. Prominent actor Khairul Alam Sabuj.
## As Sayera Khatun (Mother of Bangabandhu) – Dilara Zaman.
## As Huseyn Shaheed Suhrawary – Tauquir Ahmed.
## Director of this film – Shyam Bnenegal.

03.
In which agreement will Bangladesh send their migrant
workers to Malaysia?
Ans. Zero-cost Recruitment Agreement.
04.
What is the name of the current Expatriates’ Welfare
Minister of Bangladesh?
Ans. Imran Ahmed.
05.
By which year will Bangladesh turn into a developed
country?
Ans. 2041.
06.
By which year has Bangladesh planned to set up 100
economic zones?
Ans. 2030.

#আ জািতক িবষয়াবলী (International Affairs)
01.
When was Donald Trump acquitted of high crimes in his
impeachment trial?
Ans. 5 February, 2020.
02.
In which profession was the legend Kirk Douglas
associated?
Ans. Acting, Hollywood.
## Died on – 5 February, 2020.
## Films – ‘Spartacus’, ‘Paths of Glory’.

Ans. Istanbul, Turkey.
## Three passengers are died in the runway of this airport on 5
February, 2020.
07.
What is the name of the official residence of the Italian
Prime Minister?
Ans. Palazzo Chigi.
08.
When does the ICJ decide on a Gambia lawsuit against
Myanmar over the Rohingya crisis?
Ans. 23 January, 2020.
09.
Who is the current (New) Prime Minister of Lebanon?
Ans. Hassan Diab.
## The new cabinet of this state is formed on – 21 January, 2020.

03.
What is the name of the current supreme Shia Muslim
leader in Iraq?
Ans. Moqtada Al Sadr.
04.
Where is ‘Amboseli National Park’ situated?
Ans. Mada area, Kenya.
## One of Africa’s last remaining giant “Tusker” elephants has died
recently in this park of Kenya.

10.
‘Khost province’ is located in which country?
Ans. Afghanistan.
11.
When did Saudi Arabia establish a Specialised Criminal
Court (SSC)?
Ans. 2008.
12.
Which is the third largest economy country in Asia?
Ans. India.
13.
What is the name of the central bank of India?
Ans. Reserve Bank of India (RBI).

05.
Who is the first senator in history to vote for the
conviction of a president from his own party?
Ans. Mitt Romney.
06.
Where is the ‘Sabiha Gokcen International Airport’
situated?
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## Current RBI Governor – Shaktikanta Das.

14.
Who is the current Permanent Representative of Palestine
to the UN?
Ans. Riyad Mansour.

#িব ান ও যু ি (Science and Technology)
01.
Which strain of the virus is in the Novel Coronavirus?
Ans. Seventh (7th).
02.
How much has Google earned from the Play Store app
worldwide in 2019?
Ans. About 8.8 billion US dollars.
03.
‘Harmony’ is the name of the operating system of which
technology company?
Ans. Huawei, China.
04.
Which is the South Korea’s largest automobile company?

#Coronavirus_Update (2019-nCoV)
Till 06 February, 2020 – All around the
World

Ans. Hyundai Motor.
## ‘Kia motors’ is the sister company of Hyundai Motor.
05.
Which NASA female astronauts has returned to earth from
space recently after the longest mission?
Ans. Christina Coch, USA.
## Landed on - 6 February, 2020.
## Spent in space – 328 days (Almost 11 months).
## The previous record of spending in space for a woman was –
Peggy Whitson, 289 days, 2016-17.

Confirmed Cases – More than 28,000.
(Out of china – 250)
Deaths – 563+2. (Out of china - 2)

Spread to – At least 27 Countries.

# খলাধু লা (Sports)
01.
When did Bangladesh reach the ICC U-19 World Cup
Final for the first time?
Ans. 06 February, 2020.
## The final match will be held on – 9 February, 2020.
## Opponent – India.

02.
From which year is Bangladesh participating in the Under19 Cricket World Cup?
Ans. 1998.
03.
Who is the current captain of Bangladesh U-19 cricket
team?
Ans. Akbar Ali.

# সরা_উি (Best Sayings)
“A successful man is one who can lay a firm foundation with the bricks others have thrown at him.”
– David Brinkley, American journalist.

(০৮ ফ য়াির, ২০২০)
#বাংলােদশ িবষয়াবলী
০১. পাশাক রফতািনেত বতমান িবে ি তীয় বৃ হ ম দশ কান ?
উ রঃ বাংলােদশ ( থম – চীন)।

০২. ব ব ু র জ শতবািষকী উপলে ভারেতর পি মবে র বতমান মু খ ম ী
মমতা বে াপাধ ায় কেব বাংলােদশ সফের আসেবন?
উ রঃ ১৬ মাচ, ২০২০.
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## শষবার ঢাকায় এেসিছেলন – ২০১৫ সােল।
০৩. ব ব ু র জ শতবেষ বাংলােদশ সরকার ভারেতর কত শহের কমসূিচ
পালেনর িস া িনেয়েছ?
উ রঃ ৬ । (কলকাতা, নয়ািদি , আগরতলা, িশিল িড়, গৗহা ও িশলং)
০৪. ‘এ েশর িদনিলিপ’ বই কার লখা?
উ রঃ ভাষা সং ামী আহমদ রিফক।
০৫. ‘ব ব ু র বীরগাঁথা’ বই র লখক ক?
উ রঃ সয়দ শামসু ল হক।
০৬. সরকািরভােব িবেদশ যেত কেব থেক িনব ন
হেব?
উ রঃ ৯ ফ য়াির, ২০২০.
০৭. Bangladesh Export Processing Zone Authority (BEPZA) এর
অধীেন সারােদেশ কত ‘Export Processing Zone (EPZ)’ রেয়েছ?
উ রঃ ৮ । (ঢাকা, চ াম, িম া, আদমজী, কণফু লী, মাংলা, ঈ রদী ও উ রা)।

০৮. এই আট ইিপেজড থেক িতবছর িক পিরমাণ রফতািন আয় হেয় থােক?
উ রঃ ৭৫২ কা মািকন ডলার।
## এ মাট জাতীয় আেয়র – ১৮.৫৬ শতাংশ।
০৯. ঢাকা মে াপিলটন পুিলশ কেব িতি ত হয়?
উ রঃ ৮ ফ য়াির, ১৯৭৬ সােল।
১০. ‘ সানাইকাি সীমা ’ কাথায় অবি ত?
উ রঃ রাজশাহী।
## স িত (৩১ জানুয়াির, ২০২০) ভারতীয় সীমা র ী বািহনী এই সীমা এলাকা
থেক পাঁচ জন বাংলােদিশ জেলেক ধের িনেয় গেছ।
১১. ‘পায়রা তাপিব ৎ ক ’ কাথায় অবি ত?
উ রঃ কলাপাড়া, পটু য়াখালী।

#আ জািতক িবষয়াবলী
০১. ‘European Economic Community (EEC)’ থেক কেব বতমান
‘European Union (EU)’ গ ত হয়?
উ রঃ ১৯৯৩ সােল।
## European Economic Community (EEC) িতি ত হয় – ১৯৫৭ সােল।
## থম দশ িহেসেব ি নল া ১৯৮৫ সােল EEC থেক বিরেয় যায়।
## থম দশ িহেসেব যু রাজ ২০২০ সােলর ৩১ জানুয়াির EU থেক বিরেয়
যায় (যা ‘ ি ট’ নােম পিরিচত)।

## যু রাজ ২০২০ সােলর ৩১ জানুয়াির EU থেক বিরেয় যাওয়ার ফেল সদস
সংখ া ২৮ থেক কেম ২৭ হয়।
০৭. ি নল া কেব ায় শাসন লাভ কের?
উ রঃ ১৯৭৯ সােল।
০৮. ‘ ি ট’ ে যু রােজ থম কেব গণেভাট অনুি ত হয়?
উ রঃ ২৩ জু ন, ২০১৬.
০৯. সাধারণ িহেসেব বতমােন ি েটেনর মাথািপছু আয় কত?
উ রঃ ৪৪ হাজার ১৭৭ ডলার (িবে ১৯তম)।
## ‘Purchasing Power Parity (PPP) এর িহেসেব মাথািপছু আয় – ৪৫ হাজার
৫৬৫ ডলার (িবে ২৫তম)।

০২. চীেনর বাইের সবেচেয় বিশ কান দেশ কেরানাভাইরােস আ া হেয়েছ?
উ রঃ জাপান (৮৬ জন)।
০৩. ‘ইেয়ােকাহামা ব র’ কান দেশ অবি ত?
উ রঃ জাপান।
০৪. ‘ দাহা ই
উট’ কান দেশর িচিকৎসা িত ান?
উ রঃ অে িলয়া।
## স িত অে িলয়ার এই িত ানই গত স ােহ মানবেদহ থেক
কেরানাভাইরাস ক পৃ থক করেত পেরিছল।

১০. ি েটর ফেল European Union (EU) ক যু রােজ র িক পিরমাণ অথ
িদেত হেব?
উ রঃ ৩৯ িবিলয়ন পাউ ।
১১. ‘Deal of the Century’ এর সােথ কান দশ েলার নাম জিড়ত?
উ রঃ যু রা , ইসরােয়ল ও িফিলি ন।
## ইসরােয়ল-িফিলি ন সংঘাত মাকােবলায় যু রাে র িসেড ডানা া
গত স ােহ এই পিরক না কাশ কের, তেব তােত সংঘাত না কেম বরং আরও
বেড়ই চেলেছ।
## গত ২৪ ঘ ায় ৪ িফিলি িনেক হত া কেরেছ ইসরােয়ল সনাবািহনী।

০৫. ‘ইউেরাপীয় পালােম ’ এর সদর দফতর কাথায় অবি ত?
উ রঃ ােসলস, বলিজয়াম।
০৬. European Union (EU) এর বতমান সদস দশ কত ?
উ রঃ ২৭ ।

#িব ান ও যু ি
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০১. চীেনর বাইের কান দেশ থমবােরর মেতা কেরানাভাইরাস র রি কা তির
করা হেয়েছ?
উ রঃ অে িলয়া।
০২. দি ণ এিশয়ার সবেচেয় বড় আইিস দশনী (এ েপা) কান ?
উ রঃ বিসস সফটএ েপা।
## আেয়াজক – ঢাকা, বাংলােদশ।
## আেয়াজন – ১৬তম।
#কেরানা_ভাইরাস_আপেডট - (2019-nCoV)
৭ ফ য়াির, ২০২০ পয – সারা িবে
মৃ তু – ৬৩৬+২ জন (চীেনর বাইের ২ জন)।

০৩. স িত কান যুি িত ান ‘ ফাে বল মাবাইল ফান’ আনার আ হ
দিখেয়েছ?
উ রঃ অ াপল।
০৪. সারা িবে মাইে াসফেটর অপাের ং িসে ম ‘উইে াস ১০’ এর াহক
সংখ া কত?
উ রঃ ৮০ কা ।

আ া – ৩১ হাজার ১৪৩ জন (চীেনর বাইের ২৩০
জন)।

সং মেণর িব ার – িবে র ায় ২৭
অ েল।

দশ ও

# খলাধু লা
০১. আইিসিস অনূ ১৯ িব কােপ কান দলেক পরািজত কের বাংলােদশ ি েকট
দল থমবােরর মেতা ফাইনােল উেঠ?
উ রঃ িনউিজল া ।
## ফাইনাল ম াচ – ৯ ফ য়াির, ২০২০.
## িতপ – ভারত।

উ রঃ মা. আিনসুর রহমান, সােবক সহ-সভাপিত, বাংলােদশ ভিলবল
ফডােরশন।
০৩. ‘ কাপা দল র’ কান দেশর ফু টবল ােবর বািষক িতেযািগতা?
উ রঃ ন।
০৪. দি ণ আেমিরকা (কনেমবল) অ ল থেক সবার আেগ কান দল ২০২০
সােল অনু ি ত হেত যাওয়া টািকও অিলি েকর ফু টবল ইেভে খলা িনি ত
কেরেছ?
উ রঃ আেজি না।

০২. ‘মজার খলা ভিলবল’ বই কার লখা?

# সরা_উি
“ সাফেল র মূ ল হল হােতর কােজর িত ভােলাবাসা আর কেঠার পির ম। সইসােথ, জয় পরাজয় ভুেল িনেজর পু েরা সামথ িবিলেয় দয়া।”
– িভ ল ারিড (আেমিরকান ফু টবলার ও কাচ)।

(০৯ ফ য়াির, ২০২০)
থম বােরর মেতা আইিসিস অনূ ১৯ িব কােপ চ াি য়ন হেলা বাংলােদশ দল।
অিভন ন জু িনয়র টাইগারেদর! ❤
িব কােপর নতুন চ াি য়নেদর অিভন ন!
#বাংলােদশ িবষয়াবলী
০১. বাংলােদেশ কত সােল ত িবচার াইবু নাল আইন পাস হয়?
উ রঃ ২০০২ সােল।
০২. া অিধদফতেরর বতমান মহাপিরচালেকর নাম িক?
উ রঃ আবু ল কালাম আজাদ।
০৩. দেশ বতমােন অিতগিরব মানু েষর সংখ া কত?

উ রঃ পৗেন ২ কা ।
০৪. সামািজক উ রণ সূচক ২০২০ অনুসাের িবে বাংলােদেশর অব ান কত তম?
উ রঃ ৭৮তম (৮২ দেশর মেধ )।
## শীষ ােন – ডনমাক, এবং সবিন অব ােন – আইভিরেকা ।
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দিনক পি কা থেক সংগৃ হীত সাধারণ ােনর মািসক সংকলন
ফ য়াির, ২০২০
## য ১০ উপসূ চেক এই তািলকা করা হেয়েছ, সই উপসূ চক েলােত
বাংলােদেশর অব ানঃ
সামািজক সু র া কায েম – ৮১তম।
জীবনভর িশ ার সু েযােগ – ৮২তম। (সবেচেয় বােজ অব ান)
সরকাির সবায় – ৮০তম।
কােজর পিরেবেশ – ৭৯তম।
ন ায মজু িরেত – ৩৩তম। (তু লনামূ লক ভােলা অব ান)
া সূ চেক – ৭৯তম।
িশ ার সু েযােগ – ৭৫তম।

-

িশ ার মান ও সমতায় – ৭৮তম।
যুি র লভ তায় – ৭৬তম।
কােজর সুেযােগ – ৭০তম।

০৫. দেশ ২০১৮-১৯ অথবছের ানীয় সফটওয় ার বাজােরর পিরমাণ কত িছল?
উ রঃ ১৩০ কা ডলার।
০৬. ৩-১৬ ফ য়াির, ২০২০
হওয়া বাংলােদশ-ভারত যৗথ সামিরক মহড়ার
নাম িক?
উ রঃ স ীিত-৯.

#আ জািতক িবষয়াবলী
০১. কেরানাভাইরাস সং মেন স িত থমবােরর মেতা কান িবেদিশ নাগিরক
মারা যান?
উ রঃ যু রা ।
## জাপােনর আেরক নাগিরক মারা গেলও িতিন কেরানাভাইরাস সং মেন নন,
িনউেমািনয়ায় আ া হেয় মারা গেছন।

০৬. ‘ বািনও ীপ’ কান দেশ অবি ত?
উ রঃ ইে ােনিশয়া।
০৭. ভারেত ২০ থেক ২৪ বছর বয়সীেদর মেধ বকারে র হার কত শতাংশ?
উ রঃ ৩৭ শতাংশ।
০৮. সৗিদ আরেবর রা ায় ালানী কা ািনর নাম িক?
উ রঃ আরামেকা।
০৯. ‘gsk’ কান দেশর বৃহ ম ওষুধ কা ািন?
উ রঃ যু রাজ ।
১০. বতমান িবে সবেচেয় জনব ল দশ কান ?
উ রঃ চীন।
১১. িবে র ি তীয় বৃহ ম চলি বাজার কান দেশর?
উ রঃ চীন।
## থম – হিলউড, যু রা ।

০২. িদি িবধানসভা িনবাচন কেব অনু ি ত হয়?
উ রঃ ৮ ফ য়াির, ২০২০.
০৩. চীনা চা বষ (Lunar Year) উৎসব কেব শষ হেয়েছ?
উ রঃ ৮ ফ য়াির, ২০২০.
০৪. ‘Capital Economics’ কান দশ িভি ক অথনীিত িবষয়ক গেবষণা
িত ান?
উ রঃ ল ন, যু রাজ ।
০৫. ‘আইওয়া অ রাজ ’ কান দেশর?
উ রঃ যু রা ।
## এই অ রােজ র ককােসর মাধ েম যু রাে র িসেড িনবাচেন
ডেমা া ক পা র াথ বাছাইেয় াথিমক িনবাচন
হেয়েছ।

১২. ২০২০ সােলর অ ার পুর ার কেব দওয়া হেব?
উ রঃ ৯ ফ য়াির, ২০২০ (বাংলােদশ সময় – ১০ ফ য়াির ভাররাত)

#িব ান ও যু ি
০১. ‘আওয়ার মাইন’ কান দশ িভি ক হ াকার প?
উ রঃ বাই, সংযু আরব আিমরাত।
## স িত এই গা ী ফসবু ক ও টু ইটােরর অিফিসয়াল সাইট হ াক কেরেছ।

উ রঃ ২০০৩ সােল।
## মাট আ া – ৮ হাজার ৯৮ জন।
## মৃ তু – ৭৭৪ জন।

০২. গেলর বতমান ধান িনবাহীর নাম িক?
উ রঃ সু র িপচাই।
০৩. চীেন সাস ভাইরাস কেব সং মণ ঘটায়?

০৪. ‘LPG’ এর পূ ণ প িক?
উ রঃ Liquefied Petroleum Gas.

#কেরানা_ভাইরাস_আপেডট - (2019-nCoV)
৮ ফ য়াির, ২০২০ পয – সারা িবে

মৃ তু – ৭২২ জন (চীেনর বাইের ২ জন)।

আ া – ৩৪ হাজার ৫৪৬ জন (চীেনর বাইের
৩৩০ জন)।
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দিনক পি কা থেক সংগৃ হীত সাধারণ ােনর মািসক সংকলন
ফ য়াির, ২০২০
সং মেণর িব ার – িবে র ায় ২৮
অ েল।

দশ ও

# খলাধু লা
০১. আইিসিস অনূ ১৯ িব কােপ সবেচেয় বিশ বার চ াি য়ন হেয়েছ কান দল?
উ রঃ ভারত (৪ বার)।
০২. আইিসিস অনূ ১৯ িব কােপ থম বােরর মেতা বাংলােদশ কান আসেরর
ফাইনােল উেঠ?
উ রঃ দি ণ আি কা, ২০২০.

০৩. বাংলােদশ ি েকট দেলর বতমান পস বািলং কােচর নাম িক?
উ রঃ ও স িগবসন, ওেয় ইি জ।
০৪. বাংলােদশ কত বার আইিসিস অনূ ১৯ িব কােপর আেয়াজক হেয়েছ?
উ রঃ ২ বার (২০০৪ ও ২০১৬)।

# সরা_উি
“ িত মানু ষ তাঁর কােজর সই ফলই পােব, যা স িনয় ত কেরেছ”।
- আল বু খারী হািদস।

(১০ ফ য়াির, ২০২০)
#বাংলােদশ িবষয়াবলী
০১. জািতর জনক ব ব ু শখ মু িজবু র রহমােনর জ শতবািষকী উপলে স িত
কািশত মািসক পি কার নাম িক?
উ রঃ কািল ও কলম।
## উে াচন – ৯ ফ য়াির, ২০২০.
## স াদক – আবু ল হাসনাত।

০৭. দেশ বতমােন কত িত ান (ব াংক ও আিথক) মাবাইল ব াংিকং সবা
িদে ?
উ রঃ ১৬ ।
০৮. দেশ বতমােন অ ি ক িশ র সংখ া কত?
উ রঃ ৫০ হাজার ৫০০ জন।
#তথ সু – জািহদ মােলক, বতমান া ম ী, ৯ ফ য়ািরর জাতীয় সংসদ
অিধেবশন।

০২. বাংলােদেশর বতমান পররা নীিত িক?
উ রঃ “সবার সে ব ু , কারও সে বিরতা নয়”।
০৩. Bangladesh Association of Software and Information Services
(BASIS) এর বতমান সভাপিতর নাম িক?
উ রঃ সয়দ আলমাস কবীর।
০৪. স িত (৯ ফ য়াির, ২০২০) বাংলােদশ ব াংক কান ই ব াংকেক
পুেরাপু ির ইসলািম ধারার ব াংক হওয়ার অনু মিত দয়?
উ রঃ এনআরিব াবাল ও া াড ব াংক।
০৫. দেশর সবেচেয় বড় ‘Mobile Financial Services (MFS)’ সবাদাতা
িত ােনর নাম িক?
উ রঃ িবকাশ ( াক ব াংেকর িত ান)।
০৬. বাংলােদেশ থম বােরর মেতা কান িত ান মাবাইল ব াংিকং সবা চালু
কের?
উ রঃ ডাচ-বাংলা ব াংক (২০১১)।
## এই সবার বতমান নাম – রেকট.

০৯. তামাকজিনত িবিভ রােগ আ া হেয় িতবছর বাংলােদেশ কতজন মানুষ
মারা যান?
উ রঃ ১ লাখ ৬১ হাজােরর বিশ।
১০. িস াপু ের িনযু বাংলােদেশর বতমান হাইকিমশনােরর নাম িক?
উ রঃ মা. মা ািফজু র রহমান।
১১. স িত কান দেশ থাকা একজন বাংলােদিশ কেরানাভাইরােস আ া
হেয়েছন?
উ রঃ িস াপু র।
১২. সৗিদ আরেব িনযু বাংলােদেশর বতমান রা েতর নাম িক?
উ রঃ গালাম মিসহ।
১৩. ‘উপন ােস ব ব ু ’ বই কার লখা?
উ রঃ িম ন িব াস।
Page 18

সং েহঃ Smd Kabir Hossain

Facebook ID Link: www.facebook.com/smdkhossain

দিনক পি কা থেক সংগৃ হীত সাধারণ ােনর মািসক সংকলন
ফ য়াির, ২০২০
#আ জািতক িবষয়াবলী
০১. স িত িব জু েড় ছিড়েয় পড়া নােভল কেরানাভাইরােসর উৎপি ল
কাথায়?
উ রঃ উহান, েবই েদশ, চীন।
০২. জািতসংেঘর ‘Sustainable Development Goal (SDG)’ কত ল
িনধারন কেরেছ?
উ রঃ ১৭ । (বা বায়ন শষ হেব – ২০৩০ সােল)।
০৩. জনি য় কাটু ন চির ‘টম অ া জির’ কত সােল সৃ ি করা হয়?
উ রঃ ১৯৪০ সােল।
## া – উইিলয়াম হানা ও জােসফ বারেবরা।
## টেমর াথিমক নাম – জাসপার ও জিরর াথিমক নাম – িজ স।

উ রঃ ইয়া ু ন।
## শাসিনক রাজধানী – নাইিপেদা।
০৬. ‘ েয়দােগা বৗ মি র’ কাথায় অবি ত?
উ রঃ ইয়া ু ন, িময়ানমার।
০৭. থাইল াে র বতমান ধানম ীর নাম িক?
উ রঃ াউত চান ওচা।
০৮. মারা ক কেরানাভাইরােসর া ভাব স েক থম সতকতা উ ারণকারী চীনা
িচিকৎসক িল ওেয়নিলয়াং কেব মারা যান?
উ রঃ ৬ ফ য়াির, ২০২০.
০৯. কেরানাভাইরাস সং মেন ঝুঁ িকপূণ তািলকায় ভারেতর অব ান কত তম?
উ রঃ ১৭তম।
## তািলকার থম ৩০ দেশও নই বাংলােদশ।

০৪. ‘রাড-৫০০’ পণা
কান দেশর তির?
উ রঃ ইরান।
## উে াচন – ৯ ফ য়াির, ২০২০.

১০. ভারেত িনযু যু রাে র বতমান রা েতর নাম িক?
উ রঃ কেনথ জু ।

০৫. িময়ানমােরর বািণিজ ক রাজধানীর নাম িক?

#িব ান ও যু ি
০১. ‘উইেবা’ কান দেশর সামািজক যাগােযাগ মাধ ম?
উ রঃ চীন।

#কেরানা_ভাইরাস_আপেডট - (2019-nCoV)
৯ ফ য়াির, ২০২০ পয – সারা িবে
মৃ তু – ৮১১ জন (চীেনর বাইের ২ জন)।

০২. স িত যু রাে র িনউেরা কা ািনর তির চালকিবহীন হাম ডিলভাির
গািড়র নাম িক?
উ রঃ R-2.
আ া – ৩৭ হাজার ১৯৮ জন (চীেনর বাইের
৩৩০ জেনর বিশ)।

সং মেণর িব ার – িবে র ায় ২৮
অ েল।

দশ ও

# খলাধু লা
০১. আইিসিস অনূ ১৯ িব কােপ থমবােরর মেতা বাংলােদশ কেব চ াি য়ন
হয়?
উ রঃ ৯ ফ য়াির, ২০২০.
## িতপ – ভারত।
## আেয়াজক - দি ণ আি কা।
০২. ট ি েকট ইিতহােস এখন পয সবেচেয় কম বয়েস ক হ া ক কেরেছন?
উ রঃ নািসম শাহ, পািক ান।
## বয়স – ১৬ বছর ৩৫৯ িদন।
## িতপ – বাংলােদশ।
## ভনু – রাওয়ালিপি , ২০২০.

০৩. াগিতক িহেসেব আইিসিস অনূ ১৯ িব কাপ জতা একমা দল কান ?
উ রঃ অে িলয়া (১৯৮৮)।
০৪. নপাল ি েকট দল কেব ওয়ানেড মযাদা পায়?
উ রঃ ২০১৮ সােল।
০৫. স িত সবেচেয় কম বয়েস ওয়ানেড অিভেষেকই িফফ করার রকড
গেড়েছন ক?
উ রঃ শল মা া, নপাল।
## বয়স – ১৫ বছর ৩৪০ িদন।
## িতপ – যু রা ।
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দিনক পি কা থেক সংগৃ হীত সাধারণ ােনর মািসক সংকলন
ফ য়াির, ২০২০
০৬. বাংলােদেশর থম এবং একমা ি েকট িব কাপ জয়ী অিধনায়ক ক?
উ রঃ আকবর আলী, অিধনায়ক, অনূ ১৯ ি েকট দল।
০৭. সবেচেয় বিশ বার আইিসিস অনূ ১৯ িব কাপ চ াি য়ন হেয়েছ কান দল?
উ রঃ ভারত (৪ বার)।

## অে িলয়া – ৩ বার।
## পািক ান – ২ বার।
## একবার কের পেয়েছ – দি ণ আি কা, ওেয় ইি জ, ইংল া , বাংলােদশ
(সবেশষ, ২০২০)।

# সরা_উি
“ যখােন পির ম নই সখােন সাফল ও নই।”
—উইিলয়াম ল াংলেয়ড।

(১১ ফ য়াির, ২০২০)
#বাংলােদশ িবষয়াবলী
০১. িবে র কত তম দশ িহেসেব বাংলােদশ ই-পাসেপাট সবা চালু কেরেছ?
উ রঃ ১১৯তম।
## দি ণ এিশয়ায় – থম.
০২. প া সতু েত এখন পয (৯ ফ য়াির, ২০২০) কত
উ রঃ ২৩ ।
## শ মান সতু – ৩ হাজার ৪৫০ িমটার।

ান বসােনা হেয়েছ?

#ি ধায় পড়েবন না যেনা!

০৩. বাংলােদশ িবিনেয়াগ উ য়ন কতৃ প (িবডা) কেব One Stop Service
(OSS) এর মাধ েম অনলাইন সবা দওয়া
কের?
উ রঃ ২৪ ফ য়াির, ২০১৯.
## মাট সবা িদেব – ১৩৫ ।
## বতমােন সবা িদে – ১৮ ।
## One Stop Service (OSS) হেলা এক দরজায় সবা অথাৎ অনলাইেন একই
জায়গা থেক িবিনেয়াগকারীেদর সব সবা দওয়ার সরকাির উেদ াগ।
০৪. দেশর কারাগার েলােত বতমােন ব ী ধারণ মতা কত?
উ রঃ ৪০ হাজার ৯৪৪ জন।
## বতমােন মাট ব ীর সংখ া – ৮৮ হাজার ৮৪ জন। (ধারণ মতার ি
ব ী)।

০৫. দেশর তৃ তীয় সমু ব েরর নাম িক?
উ রঃ পায়রা সমু ব র, কলাপাড়া, পটু য়াখালী।
০৬. ‘ব ব ু র কারাজীবন’ বই কার লখা?
উ রঃ িদব িত সরকার।
## ‘ব ব ু র সারাজীবন’ এর লখক – শাবান মাহমু দ।
## ‘নূ রলদীেনর সারাজীবন’ এর লখক – সয়দ শামসুল হক।

েনর বিশ

০৭. ১৯৬৯-১৯৭১ সাল পয বাংলােদেশর ইিতহাস-ঐিতহ িনেয় লখা ‘এখােন
থেমা না’ বই র লখক ক?
উ রঃ আিনসুল হক।
০৮. ব ব ু সতু র পি ম পােড় অবি ত ‘ব ব ু সতু ইেকাপাক’ কেব িতি ত
হয়?
উ রঃ ২০০৮ সােল।
০৯. ২০০৯-২০১৯ সাল পয বাংলােদশ-ভারত সীমাে কতজন বাংলােদিশ িনহত
হেয়েছন?
উ রঃ ২৯৪ জন (সরকাির িহসােব)।

#আ জািতক িবষয়াবলী
০১. ইরােকর নিবিনবািচত ধানম ীর নাম িক?
উ রঃ মাহা দ তৗিফক আলাভী।
## আগামী ২ মাচ িতিন তাঁর সরকার গঠন করেবন িক তার আেগই ইরাকজু েড়
চলেছ সরকারিবেরাধী িবে াভ।

০২. ‘জািময়া িমিলয়া ইসলািময়া িব িবদ ালয়’ কাথায় অবি ত?
উ রঃ নয়ািদি , ভারত।
## ভারেত পাস হওয়া Citizenship Amendment Act (CAA) এর িব ে এই
িব িবদ ালেয়র অব ান
থেকই আেলািচত।
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দিনক পি কা থেক সংগৃ হীত সাধারণ ােনর মািসক সংকলন
ফ য়াির, ২০২০
০৩. ‘ হইলংিজয়াং েদশ’ কান দেশ অবি ত?
উ রঃ চীন।
০৪. ‘Ola’ কান দেশর রাইড শয়ািরং কা ািন?
উ রঃ ভারত।
## স িত এই কা ািন যু রােজ র ল েন তাঁেদর কায ম

০৯. বতমান িবে র ি তীয় সেবাে ধনী ব ি ক?
উ রঃ িবল গটস, িত াতা, মাইে াসফট।
## স েদর পিরমাণ – ১১৮ িবিলয়ন ডলার।
কেরেছ।

১০. জািতসংেঘর ‘ জেনাসাইড কনেভনশন’ কেব গৃ হীত হয়?
উ রঃ ১৯৪৮ সােল।

০৫. ‘ভ ািলও’ কান দেশর গািড় তির কা ািন?
উ রঃ া ।
০৬. World Health Organization (WHO) এর বতমান ধােনর নাম িক?
উ রঃ টডরস আধানম গািবয়া ।
০৭. ইসরােয়েল িনযু বতমান মািকন রা েতর নাম িক?
উ রঃ ডিভড ি ডম ান।
০৮. িবে র থম হাইে ােজন চািলত সু পার ইয়েটর (এক ধরেনর নৗযান) মািলক
ক?
উ রঃ িবল গটস, িত াতা, মাইে াসফট।

## ৯২তম একােডিম অ াওয়াড বা অ ার পুর ার ২০১৯.
সরা চলি – প ারাসাইট। (দি ণ কািরয়ার চলি
সরা অিভেনতা – হায়ািকন িফিন ।
সরা অিভেন ী – রেন জলওেয়গার।
সরা সহ- অিভেনতা – াড িপট।
সরা সহ- অিভেন ী – লরা ডান।
সরা পিরচালক – বং জু ন হা (প ারাসাই)।
সরা সংগীত – স ার এলটন জন।

)

#িব ান ও যু ি
০১. স িত কান িত ান বাংলােদেশ ‘ াউড ার’ চালু কেরেছ?
উ রঃ ামীণেফান।
## াউড ার হেলা িডিজটাল বা ভাচুয়াল ােরজ পিরেষবা।

০৪. অনলাইন বা ই ারেনেটর মাধ েম মু পশাজীবী িহেসেব কানও কাজ
করােক কী বেল?
উ রঃ ি ল াি ং।
০৫. ািণজগেতর সবেচেয় বৃহ ম পব কান ?
উ রঃ আে ােপাডা।
০৬. কান পেবর াণীর দহ শ খালস ারা আবৃ ত?
উ রঃ মলা া।

০২. বতমান িবে র জনি য় যুি িত ান ‘অ াপল’ ক িত া কেরন?
উ রঃ ি ভ জবস ও ি ভ ওজিনয়াক।
০৩. িব িবখ াত যু ি িত ান ‘HP’ এর পূ ণ প িক?
উ রঃ িহউেলট প াকাড।
#কেরানা_ভাইরাস_আপেডট - (2019-nCoV)
১০ ফ য়াির, ২০২০ পয – সারা িবে
মৃ তু – ৯০৮ জন (চীেনর বাইের ২ জন)।

আ া – ৪০ হাজার ১৭১ জন (চীেনর বাইের ৩৫০
জেনর বিশ)।

সং মেণর িব ার – িবে র ায় ২৮
অ েল।

দশ ও

# খলাধু লা
০১. িব আচাির ফডােরশন কােক ২০১৯ সােলর বষেসরা চমক (উদীয়মান)
খেলায়াড় িহেসেব ঘাষণা কের?
উ রঃ রামান সানা, বাংলােদশ।
## ২০১৯ সােলর বষেসরা কাচ – মা ন ডিরক, জামািন (বাংলােদেশর আচাির
কাচ)।

উ রঃ নািভদ নওয়াজ, ল া।
## অিধনায়ক – আকবর আলী। (বাংলােদেশর একমা িব কাপ জয়ী অিধনায়ক)।
## ংথ এ কি শিনং কাচ – িরচাড িনেয়র, ইংল া ।
০৩. বাংলােদশ ি েকট দল কেব আইিসিস িফ িজেত?
উ রঃ ১৯৯৭ সােল।

০২. বাংলােদশ অনূ ১৯ ি েকট দেলর বতমান ধান কােচর নাম িক?

# সরা_উি
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দিনক পি কা থেক সংগৃ হীত সাধারণ ােনর মািসক সংকলন
ফ য়াির, ২০২০
“আিম অবশ ই তামােদরেক িকছু না িকছু িদেয় পরী ায় ফলেবাই: মােঝ মেধ তামােদরেক িবপেদর আত , ু ধার ক িদেয়, স দ, জীবন, পণ –ফল–ফসল
হারােনার মধ িদেয়। আর যারা কে র মেধ ও ধয–িন ার সােথ চ া কের, তােদরেক সু সংবাদ দাও।”
– আল রআন।

(১২ ফ য়াির, ২০২০)
#বাংলােদশ িবষয়াবলী
০১. স িত কান িবেদিশ িব িবদ ালেয় ‘ব ব ু চয়ার’ াপেনর িবষেয় সমেঝাতা
ারক া িরত হেয়েছ?
উ রঃ University of Saskatchewan, Canada.
০২. বাংলােদেশর বতমান পররা সিচেবর নাম িক?
উ রঃ মাসু দ িবন মােমন।
০৩. বাংলােদেশর আমদািন পেণ র কত অংশ চীন থেক আেস?
উ রঃ এক-চতু থাংশ।
০৪. এখন পয িস াপু ের অব ানরত কতজন বাংলােদিশ নাগিরক কেরানাভাইরােস
আ া হেয়েছন?
উ রঃ ই জন।
০৫. সরকাির কােজর গিত বাড়ােত দেশ কেব ই-নিথ (কাগজমু ফাইল ব ব া)
কায ম চালু হয়?
উ রঃ মাচ, ২০১৬.
## আনু ািনক কায ম
হয় – ৩০ জানুয়াির, ২০১৯.
০৬. ২০১৮-২০১৯ সােলর জু ন পয এক বছের বাংলােদেশর কত জন মানব
পাচােরর িশকার হেয়েছ?

উ রঃ ১ হাজার ৫৯৮ জন।
০৭. দেশ বতমােন কত পাবিলক (সরকাির) িব িবদ ালেয়র কায ম চলেছ?
উ রঃ ৪৬ ।
০৮. ‘ডাক িকট ও মু ায় ব ব ু ’ বই কার লখা?
উ রঃ মাহা দ আলী খান।
০৯. ‘আমার রবী যাপন’ বই ক িলেখেছন?
উ রঃ কথাসািহিত ক হাসান আিজজু ল হক।
১০. প া সতু র ২৪তম (জািজরা াে ) ান কেব বসােনা হেয়েছ?
উ রঃ ১১ ফ য়াির, ২০২০. (৩০ ও ৩১ ন র খুঁ েত)।
## শ মান সতু – ৩ হাজার ৬০০ িমটার।
১১. দেশ এখন পয (১২ ফ য়াির, ২০২০) কত উপেজলােক শতভাগ
িব তািয়ত করা হেয়েছ?
উ রঃ ২৫৭ ।
১২. এখন থেক একজন বাংলােদিশ যা ী িবেদশ থেক ফরার সময় িকংবা িবেদেশ
যাওয়ার সময় িক পিরমাণ অথ সে িনেয় যেত পারেবন?
উ রঃ ১০ হাজার ডলার।

#আ জািতক িবষয়াবলী
০১. িময়ানমােরর িব ে রািহ া গণহত া মামলা পিরচালনায় গাি য়ার জন
তহিবল সং েহ Organization of Islamic Cooperation (OIC) কাথায় কেব
সে লেনর আেয়াজন করেব?
উ রঃ নাইজার; ৩-৪ এি ল, ২০২০.
০২. Organization of Islamic Cooperation (OIC) এর বতমান সদস দশ
কত ?
উ রঃ ৫৭ ।
০৩. িদি র িবধানসভা িনবাচেন জয়ী হেয় ক মু খ ম ী হেলন?
উ রঃ অরিব কজিরওয়াল, আম আদিম পা ।
## আম আদিম পা (এএিপ) – ৬২ আসন এবং িবেজিপ – ৮ আসন পেয়েছ।
## টানা তৃ তীয় বােরর মেতা িতিন িদি র মু খ ম ী িনবািচত হেলন।
০৪. ‘ইয়াংেপা ব র’ কান দেশ অবি ত?

উ রঃ চীন।
০৫. জািতসংেঘর শরণাথ িবষয়ক সং ার নাম িক?
উ রঃ United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR).
০৬. বতমান িবে র শীষ ালানী তল ভা া দশ কান ?
উ রঃ চীন।
## ালানী তল পিরেশাধেন িবে চীেনর অব ান – ি তীয়.
০৭. ৯২তম একােডিম পুর ার (অ ার পুর ার -২০১৯) কাথায় দান করা হয়?
উ রঃ ডলিব িথেয়টার, লস অ াে লস, যু রা ।
০৮. কান শাসকেক মতাচু ত কের ইরােন ইসলািম িব েবর সূ চনা হয়?
উ রঃ মািকনপ ী শাহ মাহা দ রজা পাহলিভ (১৯৭৯)।
## গত ১১ ফ য়াির দশ েত ইসলািম িব েবর ৪১তম বষপূিত অনুি ত হয়।
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দিনক পি কা থেক সংগৃ হীত সাধারণ ােনর মািসক সংকলন
ফ য়াির, ২০২০
০৯. যু রাে র িনিমত আইন আল-আসাদ সামিরক ঘাঁ কান দেশ অবি ত?
উ রঃ ইরাক।
১০. বতমান মািকন িসেড ডানা া কেব ভারত সফের আসেবন?
উ রঃ ২৪-২৫ ফ য়াির, ২০২০.

১১. মধ আি কার তল সমৃ দশ ই েয়টিরয়াল িগিনর বতমান
নাম িক?
উ রঃ ওিবয়াং নিগউমা। (দীঘ ৪০ বছর ধের শাসন করেছন)।

িসেডে র

#িব ান ও যু ি
০১. বাংলােদেশ বতমােন মাবাইল ফান াহক সংখ া কত?
উ রঃ ১৬ কা ৫৬ লাখ।
০২. হায়ােরাি িফক িলিপ কারা উ াবন কেরেছ?
উ রঃ াচীন িমসরীয়রা।
## িলিপ দখেত ছিবর মেতা।

উ রঃ Real Time Interactive Map.
০৪. World Health Organization (WHO) কতৃ ক দওয়া কেরানাভাইরােস
আ া রােগর দা িরক নাম িক?
উ রঃ COVID-19.
## CO – Corona, VI – Virus, D – Disease, 19 – 2019.
## Coronavirus Disease 2019.

০৩. কেরানাভাইরাস িবষেয় তথ জানােত কািশত মানিচে র নাম িক?
#কেরানা_ভাইরাস_আপেডট - (2019-nCoV)
১১ ফ য়াির, ২০২০ পয – সারা িবে
মৃ তু – ১ হাজার ১৬ জন (চীেনর বাইের ২ জন)।

আ া – ৪২ হাজার ৮৩৬ জন (চীেনর বাইের ৪৬০ জেনর বিশ)।
সং মেণর িব ার – িবে র ায় ২৭ দশ ও অ েল।

# খলাধু লা
০১. বাংলােদশ থম আ জািতক যু ব ওয়ানেড খেলেছ কত সােল?
উ রঃ ১৯৯৮ সােল (িবপ – নািমিবয়া)।
০২. সবেচেয় বিশ বয়েস পশাদার ফু টবল খলার বতমান রকড কার দখেল?
উ রঃ আইজ াক হািয়ক, ইসরােয়ল (৭৩ বছর বয়সী)।
## এই রকড ভাঙেত পােরন িমসেরর ৭৫ বছর বয়সী ফু টবলার এেজলিদন
বাহােদর।
০৩. বাংলােদশ অনূ ১৯ দেলর বতমান ধান কাচ ল ান নািভদ নওয়াজ
কেব দািয় নন?

উ রঃ জু লাই, ২০১৮.
০৪. থম কেব বাংলােদশ অনূ ১৯ দল গ ত হয়?
উ রঃ ১৯৮৯ সােল।
০৫. ২০১৯ সাল পয কতজন খেলায়াড় আ জািতক ি েকেট বাংলােদেশর হেয়
অিধনায়ক কেরেছন?
উ রঃ ১৭ জন।

# সরা_উি
“কখেনা িক ভেবছ, িকছু মানু ষ কন যা চায়, তাই পায়; আর িকছু মানু ষ অেনক ক করার পরও িকছু ই পায়না? এর কারণ ল । িকছু লােকর ল
লােকর নই। ল থাকেল অজন করেত পারেব – ল না থাকেল িকছু ই পােব না”
– আল নাইেটে ল (পােসানাল ডেভলপেম এ পাট)।

আেছ, িকছু

(১৩ ফ য়াির, ২০২০)
#বাংলােদশ িবষয়াবলী
০১. বতমােন দেশর কত শতাংশ মানুষ িব ৎ সবার আওতাধীন?

উ রঃ ৯৬ শতাংশ।
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দিনক পি কা থেক সংগৃ হীত সাধারণ ােনর মািসক সংকলন
ফ য়াির, ২০২০
## এ পয (১২ ফ য়াির, ২০২০) দেশর ৪০ জলা শতভাগ িব ৎ সবার
আওতাধীন হেয়েছ।
## ২০২১ সােলর মােচর (মু িজব বেষ) মেধ ই সারা দেশ শতভাগ িব ৎ সবা
পৗঁছােনার িস া িনেয়েছ বতমান আওয়ামী লীগ সরকার।
০২. স িত (১২ ফ য়াির, ২০২০) জাহাজ চলাচেল কত সােলর ‘বািতঘর িবল
(The Light House Act)’ বািতল কের সংসেদ ‘বাংলােদশ বািতঘর িবল-২০২০’
পাস করা হেয়েছ?
উ রঃ ১৯২৭ সােলর।
০৩. বাংলােদেশর থম মে ােরল আনু ািনকভােব কেব উে াধন করা হেব?
উ রঃ ১৬ িডেস র, ২০২১.
০৪. দেশ বতমােন কত সরকাির পাটকল আেছ?
উ রঃ ২৩ ।
০৫. ২০১৯-২০ অথবছের দেশ কী পিরমাণ পাট উৎপািদত হেয়েছ?
উ রঃ ৮৪ লাখ ৫৫ হাজার বল।
০৬. বাংলােদশ বতমান িবে র কত দেশ পাট র ািন কের?

উ রঃ ১৪ ।
০৭. িবেদেশ থাকা অিভবাসী নারী িমকেদর সহায়তায় বাংলােদশ সরকার কেব
‘নারী কম সুর া সল’ গঠন কের?
উ রঃ িডেস র, ২০১৯.
০৮. ‘ব ব ু ও চলি ’
কার লখা?
উ রঃ অনু পম হায়াৎ।
০৯. বাংলােদেশ আনসার বািহনী কেব গ ত হয়?
উ রঃ ১২ ফ য়াির, ১৯৪৮.
১০. বাংলােদেশর থম সরকার ‘মুিজবনগর সরকার’ ক আনসার বািহনী কার
নতৃ ে ‘গাড অব অনার’ দান কের?
উ রঃ আনসার াটু ন কমা ার ইয়াদ আলী।
## সময় – ১৭ এি ল, ১৯৭১.
## ান – মেহরপুেরর মু িজবনগর আ কানন।
১১. সৗিদ আরেব বাসী কম েদর মেধ কত শতাংশ বাংলােদিশ নাগিরক?
উ রঃ ১৩ শতাংশ।

#আ জািতক িবষয়াবলী
০১. বতমান িবে আদা ও রসু ন র ািনেত শীেষ কান দশ?
উ রঃ চীন।
## চীন বতমােন বি ক আদার ৩৮.৫ শতাংশ এবং রসুেনর ৬৬.৮ শতাংশ র ািন
কের থােক।
০২. ‘Green Peace’ কান ধরেনর আ জািতক সং া?
উ রঃ পিরেবশিবষয়ক।
০৩. িস াপু েরর সবেচেয় বড় ব াংেকর নাম িক?
উ রঃ DBS Bank.
০৪. স িত কান িত ান কেরানাভাইরাস সং মণ পরী ার অ াি েজন আিব ার
কেরেছ?
উ রঃ The Native Antigen Company, UK.
০৪. World Health Organization (WHO) কেব কেরানাভাইরােক বি ক
জ রী অব া িহেসেব ঘাষণা কের?
উ রঃ ৩০ জানু য়াির, ২০২০ (বাংলােদশ তািরখ – ৩১ জানুয়াির, ২০২০)।
০৫. কানও দেশ সং ামক রাগ ছিড়েয় পড়েল তা মাকােবলার িত সূচেক
চীেনর অব ান কত তম?
উ রঃ ৫১তম (১৯৫ দেশর মেধ )।

০৬. ‘রামলীলা ময়দান’ কাথায় অবি ত?
উ রঃ নয়ািদি , ভারত।
০৭. িদি র নবিনবািচত মু খ ম ী আম আদিম পা র নতা অরিব কজিরওয়াল
কেব শপথ হণ করেবন?
উ রঃ ১৬ ফ য়াির, ২০২০.
০৮. সু দােনর সােবক িসেড ওমর আল-বিশর ক কেব মতাচু ত করা হয়?
উ রঃ এি ল, ২০১৯.
০৯. িতবছর বায়ু ষেণর কারেণ িবে কী পিরমাণ মানু ষ মারা যায়?
উ রঃ ৪২ লাখ মানুষ।
## বি কভােব বায়ু ষেণর দিনক আিথক িত – ৮০০ কা মািকন ডলার, যা
বি ক মাট িজিডিপর ৩.৩ শতাংশ।
১০. ‘Ill Winds: Saving Democracy from Russian Rage, Chinese
Ambition and American Complacency’ বই ক িলেখেছন?
উ রঃ Larry Diamond, USA.
১১. ২০১৯ সােলর গণত সূচেক যু রাে র অব ান কত তম িছল?
উ রঃ ২৫তম।

#িব ান ও যু ি
০১. বাংলােদেশ বতমােন ই ারেনট ব বহারকারীর সংখ া কত?
উ রঃ ৯ কা ৯১ লাখ।

## মাবাইল ফান াহক সংখ া – ১৬ কা ৫৫ লাখ।
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দিনক পি কা থেক সংগৃ হীত সাধারণ ােনর মািসক সংকলন
ফ য়াির, ২০২০
০২. স িত (১২ ফ য়াির, ২০২০) কান িত ান ভাঁজ করা পদার ি তীয় ফান
বাজাের এেনেছ?
উ রঃ স ামসাং, দি ণ কািরয়া।
০৩. িব জু েড় বাংলাভাষীেদর জন স িত (১২ ফ য়াির, ২০২০) বাংলােদেশ
তির হওয়া সামািজক যাগােযাগ মাধ ম ও জীবনধারািবষয়ক অ ােপর নাম িক?
উ রঃ কথা।

#কেরানা_ভাইরাস_আপেডট - (2019-nCoV)
১২ ফ য়াির, ২০২০ পয – সারা িবে
মৃ তু – ১ হাজার ১১৩ জন (চীেনর বাইের ২ জন)।

০৪. বাংলােদেশ থম বােরর মেতা স িত (১২ ফ য়াির, ২০২০ ) কান
মাবাইল ফান অপােরটর িত ান ‘Voice Over LTE (VOLTE)’ সবা চালু
কেরেছ?
উ রঃ রিব আিজয়াটা িলিমেটড।
## ২০১৯ সােলর জানুয়াির মােস এই িত ান VOLTE সবার পরী া
চািলেয়িছল।
## এই যুি ব বহারকারী াহেকরা ৩-৪ সেকে র মেধ কল সংেযাগ করেত
পারেবন।

আ া – ৪৪ হাজার ৬৫৩ জন (চীেনর বাইের ৫০০
জেনর মেতা)।
সং মেণর িব ার – িবে র ায় ৩০ দশ ও
অ েল।

# ি র_সংবাদ – ইেতামেধ চীেন কেরানাভাইরাস
সং মেণর হার কেম এেসেছ আর আগামী
এি েলই এই সং মণ ব হেত পাের।

# খলাধু লা
০১. বাংলােদেশর াবিভি ক সেবা ফু টবল িলেগর নাম িক?
উ রঃ ি িময়ার িলগ।
## ি িময়ার িলগ ২০১৯-২০
হেব – ১৩ ফ য়াির, ২০২০.
## মাট দল – ১৩ ।
## মাট ভনু – ৭ .

উ রঃ মলেবান ি েকট াউ (এমিসিজ), অে িলয়া।
## ২০২০ সােলর এি ল িকংবা ম মােস ভারেতর আহেমদাবােদ ‘সদার পািতল
িডয়াম’ চালু হেল এমিসিজ ক ছািড়েয় এ ই হেব িবে র সবেচেয় বড় ি েকট
িডয়াম।
০৫. আ জািতক ওয়ানেডেত সবেচেয় কম রােন (৩৫ রান) অলআউট হেয়েছ
কান দল?
উ রঃ িজ াবু েয় (২০০৪) এবং যু রা (২০২০)।
## বেলর িহসােব সংি ওয়ানেড ইিনংস – ৭২ বল, যু রা , ২০২০. ( িতপ
– নপাল)।
## বেলর িহসােব সংি ওয়ানেড ম াচ – নপাল-যু রা , ২০২০.

০২. সবেচেয় বিশ বার ি িময়ার িলগ চ াি য়ন হেয়েছ কান দল?
উ রঃ আবাহনী িলিমেটড।
০৩. আইিসিস ওয়ানেড াি ংেয় বতমােন শীষ অলরাউ ার ক?
উ রঃ মাহা দ নবী, আফগািন ান। (১২ ফ য়াির, ২০২০ কািশত াি ং
অনু যায়ী)।
০৪. বতমােন িবে র সবেচেয় বড় ি েকট িডয়াম কান ?

# সরা_উি
“িনেজেক িব াস কেরা। ভয় হেলও নতুন িকছু চ া করার সমেয় িপিছেয় যও না।“
– হেলনা এ াে ল, লিখকা।

(১৪ ফ য়াির, ২০২০)
“Love is our true destiny. We do not find the meaning of life by ourselves- alone we find it with another.” —Thomas Merton.
Happy Valentine’s Day to you, your family and friends.
Fill the world with love, burn out violence.

#বাংলােদশ িবষয়াবলী (Bangladesh Affairs)
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দিনক পি কা থেক সংগৃ হীত সাধারণ ােনর মািসক সংকলন
ফ য়াির, ২০২০
01.
When did the cabinet announce four heroic titles for the
freedom fighters of Bangladesh?
Ans. 14 February, 1972.
## The Cabinet also declared at the same day that 21st February will
be observed as Shaheed Day and the Day of National Mourning.
02.
Who is the current (newly added) Minister for Fisheries
and Livestock Ministry of Bangladesh?
Ans. SM Rejaul Karim.
## Formerly – Housing and Public Works Minister.
03.
What percentage of Bangladesh's total remittances comes
from Saudi Arabia?
Ans. 20%.
04.
How much money did Bangladeshi workers send from
Saudi Arabia in 2019?
Ans. $3.65 billion.
05.
What was the amount of Foreign Direct Investment (FDI)
in the country in the Fiscal Year 2018-19?

Ans. $3.88 billion.
06.
Which country is the biggest export destination for
Bangladeshi products?
Ans. The USA.
07.
How many insurance companies are presently in
Bangladesh?
Ans. 78 (Life insurance – 32 and Non-life insurance – 46).
08.
Which company will invest for enhancing Teletalk’s 4G
and 5G network capabilities?
Ans. Al-Jomiah Group, Saudi Arabia.
09.
When did the 13th Meeting of Bangladesh-Saudi Arabia
Joint Commission (JC) take place in Dhaka?
Ans. 12-13 February, 2020.
## Next JC will be held in – Riyadh in 2022.
10.
Who wrote the poem ‘Shadhinota Ei Shobdoti Kivabe Elo
(How did the word independence come about)’?
Ans. Nirmalendu Goon.

#আ জািতক িবষয়াবলী (International Affairs)
01.
What is the present name of Trans-Pacific Partnership
(TPP)?
Ans. Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific
Partnership (CPTPP), also known as TPP11 or TPP-11.
02.
The state of ‘Kaduna’ is located in which country?
Ans. Nigeria.
## Recently 21 people were burnt alive in this state by a terrorist
group of Nigeria.
03.
Who is the current president of Philippine?
Ans. Rodrigo Duterte.
04.
What is the name of the Election supervision body of Iran?
Ans. Guardian Council.
05.
Montesquieu was a philosopher of which country?
Ans. France.
06.
What is the full form of TRIPS?
Ans. Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights.
07.
How many insurance companies are presently in India?
Ans. 57 (Life insurance – 24 and Non-life insurance – 33)

08.
Which country recently announced termination of Visiting
Forces Agreement (VFA) also known as military agreement with the
United States?
Ans. Philippine.
09.
Where is Nur Khan Airbase located?
Ans. Rawalpindi, Pakistan.
10.
What is the largest city of the state of Gujarat?
Ans. Ahmedabad.
## The current US president Donald Trump will visit this city on 2425 February, 2020.
11.
The Arakan Army (AA) is a rebel group of which country?
Ans. Myanmar.
12.
Who is the oldest living male in the present world?
Ans. Chitetsu Watanabe, Japan. (112 years).
13.
Who is the current Finance Minister of Britain?
Ans. Rishi Sunak.
## Former Finance Minister Sajid Javid resigned on 13 February,
2020.
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দিনক পি কা থেক সংগৃ হীত সাধারণ ােনর মািসক সংকলন
ফ য়াির, ২০২০
#িব ান ও যু ি (Science and Technology)
01.
Nokia is a mobile company of which country?
Ans. Finland.
## Ericsson of – Sweden.

#Coronavirus: COVID-19 Update (2019nCoV)
Till 13 February, 2020 – All around the
World

02.
When was the countries first social and lifestyle
application ‘Kotha’ launched?
Ans. 12 February, 2020.
## It will enable users to – make voice calls, update status, send
message, do grocery shopping, order foods and so on.

Confirmed Cases – 59,882 (Out of china –
447)

Spread to – At least 28 Countries.

Deaths – 1,370 (Out of china – 3)

# খলাধু লা (Sports)
01.
Where was the final match of the Under-19 World Cup
2020 held?
Ans. Potchefstroom, South Africa.
## The match was held on – 9 February, 2020.
## Champion – Bangladesh. (First time champion in any ICC event).
## Runner up – India.
02.

Who is the Australia’s top cricketer in 2019?

Ans. David Warner.
## Award name – Alan Border Medal.
## Awarded – 3 times.
03.
Who is the current President of Marylebone Cricket Club
(MCC)?
Ans. Kumar Sangakkara, Sri Lanka.
## President since – October 2019.

# সরা_উি (Best Sayings)
“Determine your priorities and focus on them.”
– Eileen McDargh, American Writer.

(১৫ ফ য়াির, ২০২০)
#বাংলােদশ িবষয়াবলী
০১. ১৯৫২ সােলর ভাষা আে ালেনর থম শহীদ ক?
উ রঃ রিফকউি ন আহমদ।
## ি তীয় শহীদ – আব ল জ ার।

০৪. কেব থেক বাংলােদিশ কম েদর জন মালেয়িশয়া মবাজার ব আেছ?
উ রঃ সে র ২০১৮.
০৫. বাংলােদিশ কম েদর জন পূব আি কার দশ িসেশলেসর মবাজার চালু হয়
কেব?
উ রঃ অে াবর ২০১৯.
০৬. ২০১৯ সােল িবিভ দেশ যাওয়া বাংলােদিশ মাট কম র মেধ নারী কম িছল
কত শতাংশ?
উ রঃ ১৫ শতাংশ।

০২. ভাষাশহীদ আব স সালাম কেব মারা যান?
উ রঃ ৭ এি ল, ১৯৫২. ( িলিব হন – ২১ ফ য়াির, ১৯৫২)।
০৩. ভাষাশহীদ শিফউর রহমান কেব শহীদ হন?
উ রঃ ২২ ফ য়াির, ১৯৫২.
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দিনক পি কা থেক সংগৃ হীত সাধারণ ােনর মািসক সংকলন
ফ য়াির, ২০২০
## ২০১৯ সােল িবিভ দেশ যাওয়া মাট কম – ৭ লাখ ১৫৯ জন।

## কৃত নাম – মীর আব স র আল মাহমু দ।
## উে খেযাগ কাজ – সানালী কািবন, কােলর কলস।

০৭. বাংলােদশ-ভারত সীমাে আেলািচত ‘ ফলানী হত া’ কেব সংঘ ত হয়?
উ রঃ ৭ জানু য়াির, ২০১১.
## হত া মামলার ধান আসািম – ভারতীয় সীমা র ী বািহনীর জওয়ান অিময়
ঘাষ।

১০. বলধার জিমদার ক িছেলন?
উ রঃ নের নারায়ণ রায় চৗধু রী।
১১. কেব থেক ১৪ ফ য়ািরেক ‘সু রবন িদবস’ িহেসেব পালন করা হে ?
উ রঃ ২০০১ সাল থেক।
১২. বাংলােদশ অংেশ সু রবেনর আয়তন কত?
উ রঃ ৬ হাজার ১৭ বগিকেলািমটার।
১৩. ‘সড়ক পিরবহন আইন -২০১৮’ কেব পাস হয়?
উ রঃ ১৯ সে র, ২০১৮.
## কাযকর হয় – ১ নেভ র, ২০১৯.

০৮. আগরতলা ষড়য মামলার অিভযু সােজ জ ল হক কেব িনহত হন?
উ রঃ ১৫ ফ য়াির, ১৯৬৯.
০৯. বাংলােদেশর অন তম ধান কিব আল মাহমু দ কেব মারা যান?
উ রঃ ১৫ ফ য়াির, ২০১৯. (জ – ১১ জু লাই, ১৯৩৬, মৗরাইল াম,
া ণবািড়য়া)।

#আ জািতক িবষয়াবলী
০১. যু রা স িত (১৩ ফ য়াির, ২০২০) কােদর সােথ ৭ িদেনর যু িবরিত
ঘাষণা কেরেছ?
উ রঃ তােলবান, আফগািন ান।
০২. বতমান িবে কাজু বাদাম র ািনেত শীেষ কান দশ?
উ রঃ িভেয়তনাম।
০৩. ‘Harry Potter’ িসিরেজর বই েলা কার লখা?
উ রঃ জ ক রাউিলং (১৯৯৭)।
০৪. ভারত িনয়ি ত জ ু -কা ীেরর পু লওয়ামায় কেব স াসী হামলা হেয়িছল?
উ রঃ ১৪ ফ য়াির, ২০১৯.

## এই হামলায় ভারতীয় বািহনীর ৪০ জন সনা িনহত হন।
০৫. যু রাে র বতমান এটিন জনােরেলর নাম িক?
উ রঃ িবল বার।
০৬. িসিরয়া যু পযেব ণকারী ‘Syrian Observatory for Human Rights
(SOHR)’ কান দশ িভি ক সং া?
উ রঃ যু রাজ ।
০৭. ‘The Politico’ কান দশ িভি ক গণমাধ ম?
উ রঃ যু রা ।

#িব ান ও যু ি
০১. ক কেব মু ণয আিব ার কেরন?
উ রঃ জাহােনস েটনবাগ, জামািন; ১৪৪০ সােল।
০২. ‘Science Advances’ কান দেশর িব ানিবষয়ক সামিয়কী?
উ রঃ যু রা ।
০৩. HTML ভাষা িক তিরেত ব ব ত হয়?
#কেরানাভাইরাস COVID-19 আপেডট (2019-nCoV)
১৪ ফ য়াির, ২০২০ পয – সারা িবে

উ রঃ ওেয়বসাইট।
## HTML – Hyper Text Markup Language.
০৪. HTML ওেয়বেপজ তিরর জন ফাইেলর এ েটনশন কান ?
উ রঃ .html

মৃ তু – ১ হাজার ৩৮০ জন (চীেনর বাইের ৩ জন)।
আ া – ৬৩ হাজার ৮৫১ জন (চীেনর বাইের ৫৮৫
জন)।

সং মেণর িব ার – িবে র ায় ৩০
অ েল।

দশ ও

# খলাধু লা
০১. পািক ােনর লােহাের ল া ি েকট দেলর উপর কেব স াসী হামলা
হেয়িছল?

উ রঃ ২০০৯ সােল।
০২. থম ণীর ি েকেট বাংলােদিশ বালারেদর মেধ সরা বািলং কার?
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দিনক পি কা থেক সংগৃ হীত সাধারণ ােনর মািসক সংকলন
ফ য়াির, ২০২০
উ রঃ সানজামু ল ইসলাম (৯/৮০)।
০৩. বতমান িবে অথৈনিতকভােব সবেচেয় শি শালী ফু টবল ােবর নাম িক?
উ রঃ প ািরস স -জােমই, া ।
## ি তীয় – ম ানেচ ার িস , ইংল া ।
০৪. শখ কামাল আ জািতক ি েকট

উ রঃ ক বাজার, বাংলােদশ।
০৫. থম ণীর ি েকেট বাংলােদিশ খেলায়াড়েদর মেধ সেবা রান কার?
উ রঃ তু ষার ইমরান (১১ হাজার ৭০৪ রান)।
০৬. আইিসিস অনূ -১৯ িব কােপর পরবত আসর কাথায় কেব অনুি ত হেব?
উ রঃ ওেয় ইি জ, ২০২২ সােল।

িডয়াম কাথায় অবি ত?

# সরা_উি
“িকছু মানু ষ ে র জগেত বাস কের। িকছু মানু ষ বা েব বাস কের। আর িকছু মানু ষ আেছ, যারা
– ডগলাস এি ট (বৃ শ কিম ও লখক)।

েক বা েব পিরনত কের”

(১৬ ফ য়াির, ২০২০)
#বাংলােদশ িবষয়াবলী
০১. স িত বাংলােদেশর কান িব ানী ‘ল’িরেয়ল ইউেনে া ফর উইেমন ইন
সােয় অ াওয়াড ২০২০’ পেয়েছন?
উ রঃ ফরেদৗস কাদরী।
## উ য়নশীল দশ েলায় সং ামক ব ািধ িতেরােধ ভূিমকার ীকৃিত িহেসেব
তাঁেক এই পু র ার দান করা হয়।

উ রঃ Bangladesh Trade and Tariff Commission (BTTC).
পিরবতন সময় – ২২ জানুয়াির, ২০২০.
বতমান চয়ারম ান – তপন কাি ঘাষ।
০৫. বাংলােদেশর বতমান পিরেবশম ীর নাম িক?
উ রঃ মা. সাহাব উি ন।
০৬. ‘ভাষা জিয়তা’ ামাণ িচ ক তির কেরেছন?
উ রঃ শবনম ফরেদৗসী।
০৭. মু ি যুে র ধান সনাপিত জনােরল এম এ িজ ওসমানী কেব মৃ তু বরণ
কেরন?
উ রঃ ১৬ ফ য়াির, ১৯৮৪.
০৮. আ জািতক খ ািতস পরমাণুিব ানী ড. এম এ ওয়ােজদ িময়া কেব
জ হণ কেরন?
উ রঃ ১৬ ফ য়াির, ১৯৪২.
০৯. বাংলা ভাষায় থম িশ স ত উপন াস রচিয়তা ক?
উ রঃ বি মচ চে াপাধ ায়।

০২. সবেশষ কেব দেশর ইউিনয়ন পিরষদ িনবাচন অনু ি ত হয়?
উ রঃ ২০১৬ সােল।
০৩. ানীয় জন িতিনিধেদর িশ ণ িদেত ‘Local Government Institute
(LGI)’ কেব িতি ত হয়?
উ রঃ ১ জু লাই, ১৯৬৯.
## াধীনতার পর নামকরণ – National Institute of Local Government
(NILG).
## জাতীয় ানীয় সরকার ই
উট আইন পাস হয় – ১৯৯২ সােল।
০৪. Bangladesh Tariff Commission (BTC) এর বতমান নাম িক?

#আ জািতক িবষয়াবলী
০১. ‘চাংিগ আ জািতক িবমানব র’ কাথায় অবি ত?
উ রঃ িস াপু র।
## এই িবমানব র িদেয় উ র আেমিরকাসহ মধ ােচ র িবিভ দেশ যাতায়াত
করা হয়। িত ৮০ সেকে এক কের উেড়াজাহাজ উড়াল দয় এবং অবতরণ
কের এখােন।

০২. থমবােরর মেতা ইউেরােপর কান দেশ কেরানাভাইরােস আ া রাগী
মারা যান?
উ রঃ া , ১৪ ফ য়াির, ২০২০.
০৩. কান দেশ আ মেণর ফেল কেরানাভাইরাস আি কা মহােদেশ েবশ
কের?
উ রঃ িমসর।
০৪. কেরানাভাইরােস আ া হেয় চীেন কেব থম একজন রাগী মারা যান?
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ফ য়াির, ২০২০
উ রঃ ১১ জানু য়াির, ২০২০.
০৫. কেরানাভাইরাস সং মণেক World Health Organization (WHO) কেব
বি ক জ রী অব া জাির কের?
উ রঃ ৩০ জানু য়াির, ২০২০.
## অেনক জায়গায় পােবন ৩১ জানু য়ািরর কথা উে খ আেছ, তেব স ক তথ
হেলা ইউেরাপ সময় ৩০ জানু য়াির এই ঘাষণা দওয়া হয় আর সটা বাংলােদশ
সময় ৩১ জানু য়াির পেড়।

০৭. হাইিতর রাজধানীর নাম কী?
উ রঃ পাট অব ি ।
## স িত এই শহেরর এক এিতমখানায় আ ন লেগ ১৫ জন িশ িনহত হেয়েছ।

০৬. এ াক কায় স িত থম বােরর মেতা সেবা তাপমা া কত িডি
সলিসয়াস পিরমাপ করা হেয়েছ?
উ রঃ ২০.৭৫° সলিসয়াস।

০৯. ভারেতর রাজ ান রােজ র রাজধানীর নাম কী?
উ রঃ জয়পু র।

০৮. জমস ম ািডসন যু রাে র কত তম িসেড িছেলন?
উ রঃ চতু থ।
## যু রাে র থম িসেড – জজ ওয়ািশংটন।

#িব ান ও যু ি
০১. কেরানাভাইরােস আ া হেল কত িদেনর মেধ রাগ ল ণ কাশ পায়?
উ রঃ ১৪ িদন।
০২. কান দেশর িব ানীরা কেরানাভাইরােস আ া রাগীর দহ থেক জীিবত
ভাইরাস আলাদা করেত স ম হেয়েছন?
উ রঃ অে িলয়া।
#কেরানাভাইরাস COVID-19 আপেডট (2019-nCoV)
১৫ ফ য়াির, ২০২০ পয – সারা িবে

০৩. উি েদর দেহর ভতর থেক পাতার মাধ েম পািন িনগমন ি য়ােক কী বলা
হয়?
উ রঃ ে দন।
০৪. কান েক ‘Necessary Evil’ বলা হয়?
উ রঃ ে দন।

মৃ তু – ১ হাজার ৫২৩ জন (চীেনর বাইের ৪ জন;
িফিলপাইন, জাপান, হংকং ও া )।
আ া – ৬৬ হাজার ৪৯২ জন (চীেনর বাইের
৩০০ এর মেতা)।

সং মেণর িব ার – িবে র ায় ৩০
অ েল।

দশ ও

# খলাধু লা
০১. িব হিক র াংিকংেয় বাংলােদেশর বতমান অব ান কত তম?
উ রঃ ৩৮তম।
০২. আিথক অিনয়েমর অিভেযােগ উেয়ফা স িত কান াবেক ই বছেরর জন
উেয়ফার টু নােম থেক িনিষ কেরেছ?
উ রঃ ম ানেচ ার িস , ইংল া ।
০৩. ২০২০ সােল অে িলয়ায় অনুি ত হেত যাওয়া নারী - টােয়ি িব কােপ
বাংলােদেশর থম িতপ দল কান ?
উ রঃ ভারত।

## ম াচ

– ২২ ফ য়াির, ২০২০.

০৪. ২০২০ সােলর টািকও অিলি েক বাংলােদেশর কান খেলায়াড় সরাসির
অংশ নেবন?
উ রঃ রামান সানা, আচার।
০৫. আ জািতক ি েকেট টানা সবেচেয় বিশ ম ােচ নতৃ িদেয়েছন ক?
উ রঃ মাহা দ আজহারউি ন, ভারত (১২৮ ম াচ)।

# সরা_উি
“সু খী জীবেনর জন খু ব অ িকছু র েয়াজন। এটা তামার মেধ ই আেছ, এটা তামার ভাবনার ধরন।”
– মাকাস ইেলিরয়াস ( াচীন রামান শাসক ও দাশনীক)।
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দিনক পি কা থেক সংগৃ হীত সাধারণ ােনর মািসক সংকলন
ফ য়াির, ২০২০
(১৭ ফ য়াির, ২০২০)
#বাংলােদশ িবষয়াবলী
০১. ১৯৫২ সােলর ভাষা আে ালেন শহীদেদর রেণ থম শহীদ িমনার কেব
িনমাণ করা হয়?
উ রঃ ২৩ ফ য়াির, ১৯৫২.
## নকশাকার – বদ ল আলম।
## উে াধন (১ম বার) – ২৪ ফ য়াির, ১৯৫২; উে াধক – ভাষাশহীদ শিফউর
রহমােনর বাবা মাহবু বুর রহমান।
## উে াধন (২য় বার) – ২৬ ফ য়াির, ১৯৫২; উে াধক – আবু ল কালাম
শামসু ি ন, স াদক, আজাদ পি কা।
## ভাঙন – ২৬ ফ য়াির িবেকল বলা তৎকালীন মু সিলম সরকার স ভেঙ
ফেল।

উ রঃ ২১৭ কা ৮০ লাখ টাকা।
১০. ২০১৯ সােল কত জন বাংলােদিশ কম িবিভ দশ থেক িফের এেসেছন?
উ রঃ ৬৪ হাজার ৬৩৮ জন।
## সব থেক বিশ িফেরেছ সৗিদ আরব থেক – ২৫ হাজার ৭৮৯ জন।

০২. ‘ ৃ িত ’ কিবতা ক িলেখেছন?
উ রঃ আলাউি ন আল আজাদ।
## কিবতার লাইন - ‘ ৃ িতর িমনার ভেঙেছ তামার?/ ভয় িক ব ু , আমরা এখেনা/
চার কা পিরবার/ খাড়া রেয়িছ তা!’
## ২৬ ফ য়াির িবেকল বলা তৎকালীন মু সিলম সরকার শহীদ িমনার ভেঙ
ফলেল কিব আলাউি ন আল আজাদ এই কিবতা িলেখন।
০৩. বাংলােদেশ বতমােন তফিসিল ব াংেকর সংখ া কত ?
উ রঃ ৬০ ।
## সবেশষ চূড়া অনু েমািদত – ব ল ব াংক িলিমেটড।
## কয ম চলেছ – ৫৯ ব াংেকর।
## ািবত িস েজন ব াংক এবং িপপলস ব াংেকর চূড়া অনু েমাদন িদেল
বাংলােদেশ মাট ব াংেকর সংখ া দাঁড়ােব ৬২ ত।
০৪. ‘ শখ হািসনা পািন শাধনাগার’ কাথায় অবি ত?
উ রঃ চ াম।
০৫. চ াম িস কেপােরশন িনবাচন কেব অনুি ত হেবন?
উ রঃ ২৯ মাচ, ২০২০.
০৬. বাংলােদেশ িনযু চীেনর বতমান রা েতর নাম িক?
উ রঃ িল িজিমং।
০৭. ১৯৫২ সােলর ২১ ফ য়াির বাংলা কত তািরখ িছল?
উ রঃ ৮ ফা ন, ১৩৫৮ ব া (বৃ হ িতবার)।
০৮. বাংলােদেশ নতু ন সরকাির চাকির আইন কেব পাস হয়?
উ রঃ ২০১৮ সােল।
০৯. ২০১৮-১৯ অথবছের বাংলােদশ িবমােন কী পিরমাণ লাভ হেয়েছ?

১১. বাংলােদশ জনশি , িশ ণ ও কমসং ান বু েরা (িবএমই ) এর বতমান
মহাপিরচালেকর নাম িক?
উ রঃ মা. শামছু ল আলম।
১২. বাংলােদশ সংিবধােনর কান অনু ে েদ ‘ কানও সংসদ সদস সংসেদ িনজ
দেলর িবপে ভাট িদেল িতিন সংসদ সদেস র পদ হারােবন’ বা ‘ ার িসং’ এর
উে খ আেছ?
উ রঃ ৭০ নং অনুে েদ।
১৩. বাংলােদেশ বতমােন মাট আয়তেনর কত শতাংশ বনভূিম আেছ?
উ রঃ ১৫.৫৮ শতাংশ।
## মাট বনভূিমর আয়তন – ায় ২৩ লাখ হ র।
১৪. মু ি যু িবষয়ক নাটক ‘ জরা’ এর রচিয়তা ক?
উ রঃ ফিরদ কািমল।
১৫. াি ক ষেণ িবে বতমােন বাংলােদেশর অব ান কত তম?
উ রঃ দশম।
১৬. ২০১৯-২০ অথবছেরর থম সাত মাস (জু লাই-জানুয়াির) পয রাজ আদােয়
ঘাটিতর পিরমাণ কত?
উ রঃ ৩৯ হাজার ৫৪২ কা টাকা।
১৭. ২০১৮-১৯ অথবছেরর মাট পণ আমদািনর কত শতাংশ চীন থেক করা
হেয়েছ?
উ রঃ ২৫ শতাংশ।
## ২০১৮-১৯ অথবছের চীন থেক আমদািনর পিরমাণ – ১ হাজার ৩৮৫ কা
মািকন ডলার।
## ২০১৮-১৯ অথবছের চীেন র ািনর পিরমাণ – ৮৩ কা মািকন ডলার।
## ২০১৮-১৯ অথবছের িবিভ দশ মাট আমদািনর পিরমাণ – ায় ৫ হাজার
৬০৬ কা মািকন ডলার।
১৮. বাংলােদেশর থম কাজু বাদােমর সমি ত কারখানা কাথায় াপন করা
হেয়েছ?
উ রঃ ডইলপাড়া, পেত া, চ াম।

#আ জািতক িবষয়াবলী
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ফ য়াির, ২০২০
০১. স িত (১৬ ফ য়াির, ২০২০) চীেনর বাইের কান দেশ কেরানাভাইরােস
আ া প ম রাগী মারা যান?
উ রঃ তাইওয়ান।
## অন চার জন মারা যান - িফিলপাইন, জাপান, হংকং ও া ।

০৫. ‘আল-জফ েদশ’ কান দেশ অবি ত?
উ রঃ ইেয়েমন।
## স িত এই েদেশ িবমান হামলায় ৩১ জন িনহত হেয়েছন।
০৬. ভারেতর বতমান ক ীয় রা ম ীর নাম িক?
উ রঃ অিমত শাহ।
০৭. স িত িনবািচত িদি র মু খ ম ী অরিব কজিরওয়াল কেব শপথ হণ
কেরন?
উ রঃ ১৬ ফ য়াির, ২০২০.
## টানা তৃ তীয় বােরর মেতা িতিন িদি র মু খ ম ী িহেসেব িনবািচত হেলন।
## রাজৈনিতক দল – আম আদিম পা (এএিপ)।

০২. ‘Cable News Network (CNN)’ কান দেশর গণমাধ ম?
উ রঃ যু রা ।
০৩. জাপােনর বতমান া ম ীর নাম িক?
উ রঃ কাতসু েনাবু কােতা।
০৪. চীেনর েবই রােজ র রাজধানীর নাম িক?
উ রঃ উহান।

#িব ান ও যু ি
০১. রাজৈনিতক িবেরাধপূ ণ এলাকা িচি ত করার জন স িত কান িত ান কান
দেশর নাম না দিখেয় িব ু িব ু িহেসেব দশেনর িস া িনেয়েছ?
উ রঃ গল ম াপস।
০২. স িত কান দশ কেরানাভাইরােস আ া হওয়ার ঝুঁ িক িনণেয়র অ াপ তির
কেরেছ?
উ রঃ চীন।
০৩. কান িত ান ডট কম (.com) ডােমইন িনয় ণ কের?
#কেরানাভাইরাস COVID-19 আপেডট (2019-nCoV)
১৬ ফ য়াির, ২০২০ পয – সারা িবে (৩৮তম
িদন)

উ রঃ ভিরসাইন, যু রা ।
০৪. কান সং া সব ধরেনর ডােমইন নাম িনয় ণ কের?
উ রঃ Internet Corporation for Assigned Names and Numbers
(ICANN).
০৫. আইেফােনর জন ফসবু ক স িত কান অ াপ তির কেরেছ?
উ রঃ হিব।
## সামািজক যাগােযাগ মাধ ম িপ ােরে র মেতা এই অ াপ।

মৃ তু – ১ হাজার ৬৬৫ জন (চীেনর বাইের ৫ জন;
িফিলপাইন, জাপান, হংকং, া ও তাইওয়ান)।
আ া – ৬৮ হাজার ৫০০ জন (চীেনর বাইের
৩০০ এর বিশ)।

সং মেণর িব ার – িবে র ায় ৩০
অ েল।

দশ ও

# খলাধু লা
০১. দেশর মা েত বাংলােদশ সবেচেয় বিশ ট
িবপে ?
উ রঃ িজ াবু েয় (৯ )।

খেলেছ কান দেলর

০২. এ পয (১৬ ফ য়াির, ২০২০) কতজন বাংলােদিশ ব াটসম ান থম িণর
ি েকেট ডাবল স ু ির কেরেছন?
উ রঃ ৩৫ জন। (সবেশষ – নাজমু ল হােসন শা , ২৫৩* রান; এক ইিনংেস ১১তম
সেবা রান)।

# সরা_উি
“আজেকর কাজ আগামীকাল করার জন রেখ িদেবন না। পের দখা যােব কাজ েলা জমা হেয় যােব এবং আপিন িকছু ই অজন করেত পারেবন না”
- উমার ইবনু ল খা াব (রািদয়া া আন )।
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দিনক পি কা থেক সংগৃ হীত সাধারণ ােনর মািসক সংকলন
ফ য়াির, ২০২০
(১৮ ফ য়াির, ২০২০)
#বাংলােদশ িবষয়াবলী
০১. জািতর িপতা ব ব ু শখ মু িজবু র রহমােনর িবিভ সা াৎকার ও
কেথাপকথেনর সংকলন কের লখা বইেয়র নাম কী?
উ রঃ জয় বাংলা।
## ভূিমকা িলেখেছন – মাননীয় ধানম ী শখ হািসনা।
## সং াহক ও স াদক – সােবক িশ াম ী নূ ল ইসলাম নািহদ ও সািহিত ক
িপয়াস মিজদ।

১২. বাংলােদেশর আিপল িবভােগর বতমান িবচাপিতর সংখ া কতজন?
উ রঃ ৭ জন।
## হাইেকােটর িবচারক সংখ া – ৯৭ জন।
১৩। দেশ বতমােন নারী উপেজলা িনবাহী অিফসার (ইউএনও) আেছন কত জন?
উ রঃ ১৫৩ জন।
১৪. দেশ বতমােন মাট উপেজলার সংখ া কত ?
উ রঃ ৪৯৩ । (তথ সু – জাতীয় তথ বাতায়ন।)
১৫. বাংলােদশ সংিবধােনর কত নং অনু ে েদ জু য়া ও গিণকাবৃ ি িনয় েণ রাে র
ব ব া নওয়ার কথা বলা হেয়েছ?
উ রঃ ১৮ নং অনুে েদ।
১৬. বাংলােদেশ কত সােলর জু য়া আইন এখনও বলবৎ আেছ?
উ রঃ ১৮৬৭ সােলর।
১৭. দেশ বতমােন মাট কত সরকাির কেলজ আেছ?
উ রঃ ৬৩২ ।
১৮. ঊনস ু েরর গণঅভু ােনর শহীদ িশ ক (রাজশাহী িব িবদ ালয়) ড. মু হ দ
শামসুে াহা কেব িনহত হন?
উ রঃ ১৮ ফ য়াির, ১৯৬৯.
## িদন েক বলা হয় – শহীদ জাহা িদবস।
## িদন েক রাজশাহী িব িবদ ালয় পালন কের – ‘িশ ক িদবস’ িহেসেব।

০২. ‘ব ব ু ৃ িত স া ভিবষ ৎ’ বই ক না কেরন?
উ রঃ সব সাচী লখক সয়দ শামসুল হক।
০৩. ১৯৫২ সােলর ভাষা আে ালেনর ভাষাশহীদেদর রেণ থম শহীদ িমনার
কাথায় িনিমত হয়?
উ রঃ রাজশাহী।
০৪. ১৯৫২ সােলর ভাষা আে ালন িভি ক থম কিবতা কান ?
উ রঃ ‘কাঁদেত আিসিন, ফাঁিসর দািব িনেয় এেসিছ’, মাহবু ব উল আলম চৗধুরী।
## িত লখক – ননী ধর। (কিব িনেজ অসু থাকায় তাঁর মু েখ মু েখ পাঠ করা
কিবতা তাঁর পিরচযাকারী ননী ধর কিবতা লেখন)।
## ছাপাখানা – কািহনূ র স, আ রিক া, চ াম।
## পৃ া সংখ া – ১৭ ।
০৫. ‘সূ যাে র র রাগ’ কাব
ক িলেখেছন?
উ রঃ মাহবু ব উল আলম চৗধু রী।
## এই কাব ে ই ‘কাঁদেত আিসিন, ফাঁিসর দািব িনেয় এেসিছ’ কিবতা অ ভু
করা হেয়েছ।

১৯. ‘এ গে র শষ নই ও িছল না’ মহাকাব ক িলেখেছন?
উ রঃ কিব আল মাহমুদ।
২০. বাংলােদেশর লালমিনরহাট জলার ‘বু িড়মারী লব র’ এর সােথ ভারেতর
কান লব র সংযু ?
উ রঃ চ াংড়াবা া লব র।
২১. ‘স াবশতক’ কাব
কার লখা?
উ রঃ কিব কৃ চ মজু মদার।
২২. বাংলােদেশ থম কেব বই কাশনার সূচনা হয়?
উ রঃ ১৮৬০ সােল।
## কিব কৃ চ মজু মদার ও স াদক হির
িম ১৮৬০ সােল ‘িম কাশ’
িত ান থেক বই কাশনার সূচনা কেরন।

০৬. দেশর আেলািচত বু েয়ট ছা ‘আবরার হত াকা ’ কেব সংঘ ত হয়?
উ রঃ ৬ অে াবর, ২০১৯.
০৭. ‘ শষ িবেকেলর মেয়’ বই কার লখা?
উ রঃ জিহর রায়হান।
০৮. ‘The Good Muslim’ বই ক িলেখেছন?
উ রঃ তাহিমমা আনাম।
০৯. ‘ঢাকা িশ হাসপাতাল’ ও ‘বাংলােদশ িশ া ই
উট’ একীভূত কের
কী নামকরণ করা হেব?
উ রঃ বাংলােদশ িশ হাসপাতাল ও ই
উট।
১০. ‘আব ল মােনম অথৈনিতক অ ল’ কাথায় অবি ত?
উ রঃ মু ি গ ।
১১. বাংলােদেশর ধানম ীর সরকাির বাসভবেনর নাম কী?
উ রঃ গণভবন।
## রা পিতর সরকাির বাসভবন – ব ভবন.

২৩. স িত বাংলােদশ কান দেশর সােথ Free Trade Agreement (FTA)
করার িস া িনেয়েছ?
উ রঃ নপাল।
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দিনক পি কা থেক সংগৃ হীত সাধারণ ােনর মািসক সংকলন
ফ য়াির, ২০২০
#আ জািতক িবষয়াবলী
০১. জাপােনর বতমান স ােটর নাম িক?
উ রঃ স াট না িহেতা।
০২. কেরানাভাইরােস আ া হেয় থম রাগী কেব মারা যান?
উ রঃ ৯ জানু য়াির, ২০২০.
০৩. ‘িসন য়া’ কান দেশর সরকাির বাতা সং া?
উ রঃ চীন।
০৪. কেরানাভাইরােস আ া যা ী িনেয় ‘ডায়ম ি ে স’ নােমর েমাদতরী
বতমােন কাথায় আেছ?
উ রঃ জাপােন।
## কেরানাভাইরােস আ া যা ী িনেয় ‘এমএস ওেয় ারডাম’ নােমর আেরক
েমাদতরী কে ািডয়া থেক মালেয়িশয়ার িদেক যাে , কানও দশই তীের
িভড়েত িদে না।

উ রঃ ২৩ জু লাই, ১৯২১.
## আগামী ২০২১ সােল কিমউিন পা র ১০০ বছর পূিত উৎসব অনুি ত হেব।
০৮. বতমােন বি ক িজিডিপর কত শতাংশ চীেনর অবদান?
উ রঃ ায় ১৭ শতাংশ।
## চীেনর মাট অিথনীিতর পিরমাণ – ১৪ িলয়ন ডলার।
০৯. ‘িতেয়ন আনেমন িবে াভ’ কেব কাথায় অনু ি ত হয়?
উ রঃ ১৯৮৯ সােল; চীেন।
১০. ২০১৯ সােল যু রাে র বাজাের সবেচেয় বিশ পাশাক র ািন কেরেছ কান
দশ?
উ রঃ চীন (২ হাজার ৪৮৮ কা মািকন ডলার)।
## ি তীয় – িভেয়তনাম (১,৩৫৬ কা মািকন ডলার)
## তৃ তীয় – বাংলােদশ (৫৯৩.১৯ কা মািকন ডলার)।

০৫. ‘ফারা া বাঁধ’ কাথায় অবি ত?
উ রঃ মু িশদাবাদ, ভারত।
০৬. ‘ইয়াঘা েদশ’ কান দেশ অবি ত?
উ রঃ বু রিকনা ফােসা।
## স িত এই েদেশর পানিস ােমর এক িগজায় স াসী হামলায় ২৪ জন
িনহত হেয়েছন।

১১. International Monetary Fund (IMF) বতমান ব ব াপনা পিরচালক
(এমিড) এর নাম িক?
উ রঃ ি ািলনা জিজেয়ভা, বুলেগিরয়া।
১২. যু রা স িত কান দেশর িজএসিপ সু িবধা বািতল কেরেছ?
উ রঃ ভারত।

০৭. চীেন কিমউিন পা কেব িতি ত হয়?

#িব ান ও যু ি
০১. ‘মেটােরালা সিলউশনস’ কান দেশর যু ি িত ান?
উ রঃ যু রা ।
০২. ভিবষ েত কান
যু ি মানু েষর জীবন বদেল িদেব?
উ রঃ ‘Artificial Intelligence (AI)’ ও ‘Gene Therapy’.
#কেরানাভাইরাস COVID-19 আপেডট (2019-nCoV)
১৭ ফ য়াির, ২০২০ পয – সারা িবে (৩৯তম
িদন)

০৩. এক ওেয়বেপেজর থম পৃ ােক কী বেল?
উ রঃ Home Page.
০৪. কানও িত ান, কা ািন বা ব ি র িনজ ওেয়বেপজেক কী বেল?
উ রঃ ওেয়বসাইট।

মৃ তু – ১ হাজার ৭৭০ জন (চীেনর বাইের ৫ জন;
িফিলপাইন, জাপান, হংকং, া ও তাইওয়ান)।
আ া – ৭০ হাজার ৫৪৮ জন (চীেনর বাইের ৩০০
এর মেতা)।

সং মেণর িব ার – িবে র ায় ৩০
অ েল।

দশ ও

# খলাধু লা
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দিনক পি কা থেক সংগৃ হীত সাধারণ ােনর মািসক সংকলন
ফ য়াির, ২০২০
০১. ২০২০ সােল অনু ি ত হেত যাওয়া নারীেদর - টােয়ি িব কাপ কেব থেক
হেব?
উ রঃ ২১ ফ য়াির।
## বাংলােদেশর থম ম াচ – ২৪ ফ য়াির; িবপ – ভারত।
## দল সংখ া – ১০ ।

০২. বাংলােদশ কেব িজ াবু েয়র িবপে থম ওয়ানেড ম াচ খেলেছ?
উ রঃ ১৯৯৭ সােল।
০৩. ফু টবল য়ার িনেয় ‘িমউিনখ িবমান ঘটনা’ কেব সংঘ ত হয়?
উ রঃ ৬ ফ য়াির, ১৯৫৮.

# সরা_উি
“আিম বলবনা আিম ১০০০ বার হেরিছ, আিম বলেবা য আিম হারার ১০০০ কারণ বর কেরিছ॥”
—টমাস আলভা এিডসন।

(১৯ ফ য়াির, ২০২০)
#বাংলােদশ িবষয়াবলী
০১. কেরানাভাইরাস থেক র ার জন চীেনর উহান থেক ৩১২ জন
বাংলােদিশেক কেব দেশ িফিরেয় আনা হয়?
উ রঃ ১ ফ য়াির, ২০২০.
০২. ঋেণর ভাের স িত আেলািচত রা খােতর বিসক ব াংক কেব িতি ত হয়?
উ রঃ ১৯৮৯ সােল।
০৩. ‘ব ব ু ও চলি ’ বই কার লখা?
উ রঃ অনু পম হায়াৎ।
০৪. বাংলােদেশর বতমান া ম ীর নাম কী?
উ রঃ জািহদ মােলক।
০৫. বাংলােদশ স িত কান দশেক ‘ সয়দপু র িবমানব র’ ব বহার করেত িদেত
স ত হেয়েছ?
উ রঃ নপাল।
০৬. বাংলােদেশ ‘ কা ািন (সংেশাধনী) িবল-২০২০’ কেব পাস হেয়েছ?
উ রঃ ১৮ ফ য়াির, ২০২০.

০৭. ২০২০ সােলর ১ জানুয়াির পয দেশ উে ালনেযাগ মজু দ গ ােসর পিরমাণ
কত?
উ রঃ ১০.৬৩ িলয়ন ঘনফু ট।
০৮. দেশ িবদ মান গ াসে
েলা থেক বতমােন িতিদন গেড় কী পিরমাণ
গ াস উে ালন করা হে ?
উ রঃ ৫৭০ িমিলয়ন ঘনফু ট।
০৯. দেশ বতমােন (িডেস র ২০১৯ পয ) কত ব াংক এেজ ব াংিকং সবা
িদে ?
উ রঃ ২১ ।
১০. এেজ ব াংিকংেয় আউটেলেটর সংখ ায় বতমােন শীেষ আেছ কান ব াংক?
উ রঃ ডাচ-বাংলা ব াংক (৩ হাজার ৭৭১ )।
১১. বাংলােদেশর থম ও একমা মাবাইল ফান উৎপাদনকারী কা ািনর নাম
কী?
উ রঃ ওয়া ন।
## স িত এই কা ািনর তির মাবাইল ফান যু রাে র ািন করা হেব।

#আ জািতক িবষয়াবলী
০১. ভারেতর বতমান মতাসীন িবেজিপ সরকার কেব ইসলািম শিরয়াহর িতন
তালাক থােক শাি েযাগ অপরাধ িহেসেব ঘাষণা কের?
উ রঃ ২০১৮ সােল।
০২. বতমান িবে র সবেচেয় বিশ ধনী ব ি ক?
উ রঃ জফ বেজাস, আমাজেনর িত াতা।
## মাট স েদর পিরমাণ – ১৩০ িবিলয়ন ডলার (১১ লাখ কা টাকা)।
০৩. রািশয়ার বতমান
উ রঃ ২০২৪ সােল।

িসেড

০৪. ‘ বােকা হারাম জি েগা ী’ কান দেশ সি য় আেছ?
উ রঃ নাইেজিরয়া।
০৫. আেলািচত ‘উইিকিলকস’ কেব িবশাল সংখ ক মািকন নিথ ফাঁস কের?
উ রঃ ২০১০ সােল।
## িত াতা – জু িলয়ান অ াসা , অে িলয়া।
০৬. ‘HSBC’ কান দশ িভি ক ব াংিকং সবা দানকারী িত ান?
উ রঃ যু রাজ ।

ািদিমর পু িতেনর ময়াদ কেব শষ হেব?
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দিনক পি কা থেক সংগৃ হীত সাধারণ ােনর মািসক সংকলন
ফ য়াির, ২০২০
#িব ান ও যু ি
০১. ‘প ােরাল’ কী?
উ রঃ িনবাহী আেদেশ ব ী মু ি ।
০২. ই-কমাস িত ান ‘আমাজন’ ক িত া কেরন?
উ রঃ জফ বেজাস, যু রা ।
#কেরানাভাইরাস COVID-19 আপেডট (2019-nCoV)
১৮ ফ য়াির, ২০২০ পয – সারা িবে (৪০তম
িদন)

০৩. িত HTML ড েম েক কী বেল?
উ রঃ ম।
০৪. ওেয়বসাইেটর ল-আউটেক কী বলা হয়?
উ রঃ টমে ট।
মৃ তু – ১ হাজার ৮৬৬ জন (চীেনর বাইের ৫ জন;
িফিলপাইন, জাপান, হংকং, া ও তাইওয়ান)।
আ া – ৭২ হাজার ৪৩৬ জন (চীেনর বাইের
৩০০ এর বিশ)।

সং মেণর িব ার – িবে র ায় ৩০
অ েল।

দশ ও

# খলাধু লা
০১. িব জু েড় ইন া াম অনু সারীর তািলকার শীেষ আেছন কান খেলায়াড়?
উ রঃ ি ি য়ােনা রানালেদা, জু েভ ােসর পতু িগজ ফু টবলার।
০২. এিশয়া মহােদেশর কত দশ িফফার অ ভু ?
উ রঃ ৪৬ । (উইিকিপিডয়ায় আেছ – ৪৭ )
## এিশয়ার িফফা র াংিকংেয় বাংলােদেশর অব ান – ৪২তম।
## িবে র িফফা র াংিকংেয় বাংলােদেশর অব ান – ১৮৭তম।

## ওয়ানেড চ াি য় কাপ অনু ি ত হেব – ২০২৫ ও ২০২৯ সােল।
## ওয়ানেড িব কাপ হেব – ২০২৭ ও ২০৩১ সােল।
## - টােয়ি িব কাপ – ২০২৬ ও ২০৩০ সােল।
০৪. থমবােরর মেতা কান ফু টবলার িবখ াত ‘লিরয়াস পুর ার’ লাভ কেরন?
উ রঃ িলওেনল মিস, বােসেলানার আেজ াইন ফু টবলার।
০৫. ২০১৯-২০ উেয়ফা চ াি য়ন লীেগর প পেব সবেচেয় বিশ গাল কেরেছন
ক?
উ রঃ রবাট লভানডফি (১০ গাল), বায়ান িমউিনখ (জামান াব)।

০৩. আইিসিসর নতু ন সং রণ - টােয়ি চ াি য় কাপ কেব অনু ি ত হেব?
উ রঃ ২০২৪ ও ২০২৮ সােল।

# সরা_উি
“বু ি মান লাক িনেজ নত হেয় বড় হয়, আর িনেবাধ ব ি িনেজেক বড় বেল অপদ হয়।”
-হযরত আলী (রাঃ)।

(২০ ফ য়াির, ২০২০)
ভাষার জন াণ দওয়া মহান মানু ষ েলার আ ার মাগেফরাত কামনা কের এবং ভাষাসং ামীেদর াণঢালা অিভন ন িদেয় সবাইেক জানাই
২১ শ ফ য়ািরর েভ া।
শিহদ িদবস অমর হাক!

#বাংলােদশ িবষয়াবলী
০১. এ েশ ফ য়াির িভি ক থম গান ‘ভুলব না ভুলব না এ েশ ফ য়াির
ভুলব না’ – ক িলেখেছন?
উ রঃ ভাষাসং ামী গাজীউল হক।

## সু রকার – গীিতকােরর ছাট ভাই িনজামুল হক।
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দিনক পি কা থেক সংগৃ হীত সাধারণ ােনর মািসক সংকলন
ফ য়াির, ২০২০
০২. আব ল গা ফার চৗধু রীর এ েশর িবখ াত গান ‘আমার ভাইেয়র রে
রাঙােনা এ েশ ফ য়াির’ এর থম সুরকার ক?
উ রঃ গণসংগীতিশ ী আব ল লিতফ।
## বতমান সু রকার – আলতাফ মাহমুদ।

০৬. িশ েদর িবকােশ উপযু পিরেবশ তির ও খাদ সরবরাহ সূচেক িবে
বাংলােদেশর বতমান অব ান কত তম?
উ রঃ ১৪৩তম (১৮০ দেশর মেধ )।
## কম কাবন িনঃসরণ কের ভিবষ ৎ জ েক র ার সূচেক – ৩৯তম (৮১
দেশর মেধ )।

০৩. ‘আমার ভাইেয়র রে রাঙােনা এ েশ ফ য়াির’ গােনর কত লাইন
ভাতেফিরেত গাওয়া হয়?
উ রঃ থম ছয় লাইন।
## ১৯৫৪ সাল থেক এই গান এ েশর ভাতেফিরেত িনয়িমত গাওয়া হে ।

০৭. দেশ নতু ন সড়ক পিরবহন আইন কেব পাস হয়?
উ রঃ ১৯ সে র, ২০১৮.
## কাযকর – ১ নেভ র, ২০১৯.

০৪. ভাষা আে ালন িনেয় ‘এ েশ ফ য়াির সংকলন’ কার স াদনায় কেব
কািশত হয়?
উ রঃ হাসান হািফজু র রহমান; ১৯৫৩ সােল।
০৫. ভাষা শিহদ আ ু স সালাম কেব মারা যান?
উ রঃ ৭ এি ল, ১৯৫২.

০৮. ‘সাবরং টু িরজম পাক’ (িনমাণাধীন) কাথায় অবি ত?
উ রঃ টকনাফ, ক বাজার।
## পাক ধু মা িবেদিশ পযটকেদর জন উ ু থাকেব।

## ভাষা আে ালন িভি ক আরও িকছু গান –
- ‘মৃ তু েক যাঁরা তু কিরল ভাষা বাঁচাবার তের’ – মাশারফ উি ন আহমদ।
- ‘ভাষার জন জীবন হারািল/ বাঙালী ভাইের রমনার মা রে ভাসাইিল’ – রেমশ
শীল।
- ‘ওরা আমার মু েখর ভাষা কাইড়া িনেত চায়/ ওরা কথায় কথায় িশকল পরায়
আমার হােত পােয়’ – আব ল লিতফ।
- ‘ শােনা দেশর ভাই-ভিগনী/ শােনা এক আচানক কািহনী’ – গণসংগীতিশ ী
হমা িব াস।
- ‘বাংলা মােদর মাতৃ ভাষা/ বাংলা মােদর বু িল/ সই বাংলায় কথা কইেল পের
বু েক চালায় িল’ – চারণ কিব আব ল হািকম।

০৯. ‘আ জািতক মাতৃ ভাষা জা ঘর’ কাথায় অবি ত?
উ রঃ স নবািগচা, ঢাকা।
## উে াধন – ২০১০ সাল।
১০. বাংলােদশ িনবাচন কিমশন কেব িতি ত হয়?
উ রঃ ৭ জু লাই, ১৯৭২.
১১. দেশর ব াংক খাত িনেয় গ ত কিমশেনর চয়ারম ান ক হেবন?
উ রঃ ওয়ািহদউি ন মাহমুদ।
১২. দেশর পাশাকখােতর কত শতাংশ চীন থেক আমদািন করা হয়?
উ রঃ ায় ৪৬ শতাংশ।

#আ জািতক িবষয়াবলী
০১. িশ েদর িবকােশ উপযু পিরেবশ তির ও খাদ সরবরাহ সূচেক িবে শীষ
অব ােন কান দশ?
উ রঃ নরওেয় (১৮০ দেশর মেধ )।
সূ চেকর ২য় অব ােন – দি ণ কািরয়া, ৩য় – নদারল া স।
## সবিন অব ান – স াল আি কান িরপাবিলক (১৮০তম)।

০৫. ি শ যুবরাজ ি হ াির ও তাঁর ী মগান মােকল কেব রাজকীয় দািয়
ছেড় দওয়ার ঘাষণা দন?
উ রঃ ৮ জানুয়াির, ২০২০.
## রাজকীয় উপািধ ব বহাের িনেষধা া আনু ািনক দওয়া হয় – ১৮ জানুয়াির,
২০২০.

০২. নপােলর বতমান পররা ম ীর নাম কী?
উ রঃ দীপ মার গওয়ািল।
০৩. ‘আলতািমরা হা’ কাথায় অবি ত?
উ রঃ ন।
০৪. ভারেত িদি র শািহনবােগ িবতিকত ‘Citizenship Amendment Act
(CAA)’ িবেরাধী আে ালন কেব থেক চলেছ?
উ রঃ ১৫ িডেস র, ২০১৯.

০৬. ‘Lyrical Ballads’ কারা রচনা কেরন?
উ রঃ উইিলয়াম ওয়াডসওয়াথ (William Wordsworth) এবং স ামুেয়ল
টইলর কালিরজ (Samuel Taylor Coleridge).
০৭. ইইউ ভু নাগিরকেদর যু রােজ অবাধ েবশািধকার (িভসািবহীন েবশ)
ব হেয় যােব?
উ রঃ ৩১ িডেস র, ২০২০.
০৮. ‘মানগােলার’ শহর কান দেশ অবি ত?
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দিনক পি কা থেক সংগৃ হীত সাধারণ ােনর মািসক সংকলন
ফ য়াির, ২০২০
উ রঃ অে িলয়া।
## স িত এই শহেরর উপর উড়েত থাকা অব ায় ই হালকা উেরাজাহােজর
সংঘেষ ৪ জন িনহত হেয়েছন।

০৯. ‘The Korea Economic Daily’ কান দেশর দিনক পি কা?
উ রঃ দি ণ কািরয়া।
১০. ইউেরােপর থম বু েজায়া িব ব কান ?
উ রঃ ফরািস িব ব।

#িব ান ও যু ি
০১. ‘শাওিম’ কান দশ িভি ক াটেফান উৎপাদনকারী িত ান?
উ রঃ চীন।
০২. ছিব স াদনার জনি য় অ াপ ‘Snapseed’ কান িত ােনর?
উ রঃ গল।
০৩. এক আউ সমান কত াম?
উ রঃ ৩১.১০৩৫ াম।
#কেরানাভাইরাস COVID-19 আপেডট (2019-nCoV)
১৯ ফ য়াির, ২০২০ পয – সারা িবে (৪১তম
িদন)

০৪. সানার পিরমাপ এক ভির সমান কত াম?
উ রঃ ১১.৬৬৪ াম।
০৫. মানবেদেহর দীঘতম কাষ কান ?
উ রঃ িনউরন।
০৬. মানবেদেহর ধান রচন অে র নাম কী?
উ রঃ বৃ (Kidney).

মৃ তু – ২ হাজার ৪ জন (চীেনর বাইের ৫ জন;
িফিলপাইন, জাপান, হংকং, া ও তাইওয়ান)।
আ া – ৭৪ হাজার ১৮৫ জন (চীেনর বাইের ৩০০
এর মেতা)।

সং মেণর িব ার – িবে র ায় ৩০
অ েল।

দশ ও

# খলাধু লা
০১. বাংলােদশ ও িজ াবু েয় থম কেব কাথায় আ জািতক ি েকেট মু েখামুিখ
হয়?
উ রঃ ১১ অে াবর, ১৯৯৭; নাইেরািব, কিনয়া।
## এখন পয ’দল মু েখামু িখ – ৯৯* ম ােচ।

## ওয়ানেড – ১৩১ জন এবং - টােয়ি – ৬৭ জন।
০৪. দেশর খলাধুলার বৃহ ম আেয়াজন ‘বাংলােদশ গমস ২০২০’ কেব
হেব?
উ রঃ ১-১০ এি ল, ২০২০.
## পূ ব নাম – বাংলােদশ অিলি ক।
## থম আেয়াজন – ১৯৭৮ সােল।

০২. কােদর িবপে খেল বাংলােদশ থম ট িসিরজ িজেত?
উ রঃ িজ াবু েয়।
## থম ট জেয় িতপ - িজ াবু েয়।
## থম ওয়ানেড িসিরজ জেয় িতপ - িজ াবু েয়।
০৩. বাংলােদশ ি েকট দেলর হেয় এখন পয কতজন ট
উ রঃ ৯৬ জন।

০৫. ২০২৩ সােলর ওয়ানেড িব কাপ কাথায় অনু ি ত হেব?
উ রঃ ভারত।
## ২০২১ সােলর - টােয়ি িব কাপ আেয়াজক – ভারত।

খেলেছন?

# সরা_উি
“তুিম কত ধীের চেলছ, সটা কানও ব াপার নয়; না থেম চলেত থাকাটাই আসল কথা।”
- কনফু িশয়াস, চীনা দাশিনক।

(২১ ফ য়াির, ২০২০)
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দিনক পি কা থেক সংগৃ হীত সাধারণ ােনর মািসক সংকলন
ফ য়াির, ২০২০
“ মােদর গরব, মােদর আশা, আ মির বাংলা ভাষা! তামার কােল, তামার বােল, কতই শাি ভালবাসা!”
ভাষাশিহদ এবং সং ামীেদর িত িবন
া!
শিহদ িদবস অমর হাক!

#বাংলােদশ িবষয়াবলী
০১. জািতর ব ব ু শখ মু িজবু র রহমান কেব যু রাে র তৎকালীন রা পিত িরচাড
িন নেক বাংলায় িচ িলেখ পাঠান?
উ রঃ এি ল, ১৯৭৩.
০২. হাসান হািফজু র রহমান স ািদত ‘এ েশ ফ য়াির’ সংকলেনর থম
সংখ া কেব কািশত হয়?
উ রঃ মাচ, ১৯৫৩.
## কাশনা – পুঁ িথপ কাশনী।
## পৃ া সংখ া – ১৮৩ ।
## মূ ল – ২ টাকা ৮ আনা।
## িনিষ – ১৯৫৩ সােল।
## িনিষ ত াহার – ১৯৫৬ সােল।

## পু র ার দান – ২৫ মাচ, ২০২০.
## পু র ার জয়ী িত ান – ভারেত রী হামস, িমজাপু র, টা াইল (িশ ায়
অবদােনর জন )।
## পু র ার জয়ী ম ী – ব ও পাটম ী দ গীর গাজী, বীর তীক (মু ি যুে
অবদােনর জন )।
১০. ‘এ েশ পদক -২০২০’ দওয়া হেয়েছ কত জনেক?
উ রঃ ২০ জন ব ি ও ১ িত ান।
## পু র ার দান – ২০ ফ য়াির, ২০২০.
## পু র ার জয়ী িত ান – বাংলােদশ মৎস গেবষণা ই

উট।

১১. United Nations Development Program (UNDP) এর স িত চালু করা
বাংলা ফে র নাম িক?
উ রঃ ইউএন বাংলা।
## এই িত ান এবারই থম ‘মানব উ য়ন িতেবদন -২০১৯’ বাংলায় কাশ
করেব।

০৩. হাসান হািফজু র রহমান কেব কাথায় মৃ তু বরণ কেরন?
উ রঃ ১ এি ল, ১৯৮৩; মে া, রািশয়া (তৎকালীন সািভেয়ত ইউিনয়ন)।
০৪. দেশর ইিতহােস হাইেকােট সব থম ক বাংলায় রায় দান কেরন?
উ রঃ য়াত িবচারপিত এ আর এম আমী ল ইসলাম চৗধু রী।
০৫. বাংলা ভাষায় লখা পৃ িথবীর ইিতহােস সবেচেয় বড় রায় কান ?
উ রঃ িবিডআর িবে াহ মামলা। (রায় কাশ – জানু য়াির, ২০২০)।
## পূ ণা রায় – ২৯ হাজার ৬৭ পৃ া (বাংলা – ১৬ হাজার ৫৫২ পৃ া)।
## আসািমর সংখ ার িদক থেকও এ দেশর সবেচেয় বড় মামলা।

১২. ‘বণমালা, আমার ঃিখনী বণমালা’ কিবতা ক িলেখেছন?
উ রঃ কিব শামসু র রাহমান। (‘িনজ বাসভূেম’ কাব ে র অ ভু )।
১৩. বাংলােদশ সরকার কেব থেক ু জািতেগা ীর িশ েদর মাতৃ ভাষায় পাঠ বই
িদে ?
উ রঃ ২০১৭ সাল।
১৪. ‘Bangladesh: Quest for Freedom and Justice’ বই ক িলেখেছন?
উ রঃ ড. কামাল হােসন।
১৫. বাংলােদেশ িনযু সুইজারল াে র বতমান রা েতর নাম কী?
উ রঃ রেন হােলনে ইন।
১৬. বাংলােদেশ িনযু নদারল া েসর বতমান রা েতর নাম কী?
উ রঃ হ াির ভারউেয়।
## বাংলােদেশর ‘ ড া ান -২১০০’ বা বায়েন কৃিষ খােতর চ ােল জ
মাকােবলায় নদারল া স সহায়তা করেব।

০৬. বাংলােদশ সংিবধােনর কত নং অনু ে েদ ‘ জাতে র রা ভাষা বাংলা’ এর
উে খ আেছ?
উ রঃ তৃ তীয় অনু ে দ।
০৭. দেশ কেব ‘বাংলা ভাষা চলন আইন’ পাস করা হয়?
উ রঃ ১৯৮৭ সােল।
০৮. ‘২১ ফ য়াির’ ক ইউেনে া কেব ‘আ জািতক মাতৃ ভাষা িদবস’ িহেসেব
ঘাষণা কের?
উ রঃ ১৯৯৯ সােল।
০৯. ‘ াধীনতা পু র ার -২০২০’ দওয়া হেব কত জনেক?
উ রঃ ৯ জন ব ি ও ১ িত ান।

#আ জািতক িবষয়াবলী
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দিনক পি কা থেক সংগৃ হীত সাধারণ ােনর মািসক সংকলন
ফ য়াির, ২০২০
০১. যু রাে র বতমান িসেড ডানা াে র আস (২৪ ফ য়াির, ২০২০)
ভারত সফেরর সরকাির নাম িক?
উ রঃ নমে া ।
০২. ‘দােয় র’ শহর কান দেশ অবি ত?
উ রঃ দি ণ কািরয়া।
## দি ণ কািরয়ার চতু থ বৃ হ ম শহর।
০৩. উইিকিলকস এর িত াতা জু িলয়ান অ াসাে র িব ে যু রা কত
অিভেযাগ দােয়র কেরেছ?
উ রঃ ১৮ । (এই মামলায় সাজা হেত পাের – ১৭৫ বছেরর)।
## বতমােন িতিন যু রােজ র কারাগাের ব ী আেছন।

০৪. সাহসী সাংবািদকতার জন ‘Agency France Press – Kate Webb Prize 2019’ পেয়েছন ক?
উ রঃ আহেমর খান, কা ীর, ভারত।
০৫. ‘ওয়ালি ট জানাল’ কান দেশর ভাবশালী সংবাদপ ?
উ রঃ যু রা ।
০৬. ‘হ ানাও’ শহর কান দেশ অবি ত?
উ রঃ জামািন।
## স িত এই শহের গালা িলর ঘটনায় ৯ জন িনহত হেয়েছন।
০৭. অথনীিতেত অবদােনর জন ভারতীয় বাঙািল অিথনীিতিবদ অমত সন কেব
নােবল পুর ার লাভ কেরন?
উ রঃ ১৯৯৮ সােল।

#িব ান ও যু ি
০১. স িত কান িত ান থমবােরর মেতা কেরানাভাইরােসর ি মাি ক আণিবক
গঠন কাশ কেরেছ?
উ রঃ University of Texas ও National Institute of Health, যু রা ।
০২. ওেয়বসাইেট য সাভার থােক তােক কী বেল?
#কেরানাভাইরাস COVID-19 আপেডট (2019-nCoV)
২০ ফ য়াির, ২০২০ পয – সারা িবে (৪২তম
িদন)

উ রঃ হাি ং সাভার।
০৩. সাভার ও ােয় কি উটােরর মেধ ডটা আদান- দান হয় কান র
মাধ েম?
উ রঃ IP.

মৃ তু – ২ হাজার ১১৮ জন (চীেনর বাইের ১১ জন)।
আ া – ৭৪ হাজার ৫৭৬ জন (চীেনর বাইের ৩০০
এর বিশ)।

সং মেণর িব ার – িবে র ায় ৩০
অ েল।

দশ ও

# খলাধু লা
০১. আ জািতক ি েকেট বাংলােদশ-িজ াবু েয় ম ােচ সবেচেয় বিশ স ু ির
কেরেছন ক?
উ রঃ
ন টলর, িজ াবু েয় (৭ )।
০২. অে িলয়ায় অনু ি ত ২০২০ সােলর নারী - টােয়ি িব কােপর থম ম াচ
খেলেছ কারা?
উ রঃ অে িলয়া ও ভারত।
০৩. থম কেব আইিসিস নারী - টােয়ি িব কাপ অনু ি ত হয়?
উ রঃ ২০০৯ সােল।
## িব কােপ সবেচেয় বিশ রান – সুিজ বটস, িনউিজল া (৮৮১ রান)।

## িব কােপ সবেচেয় বিশ উইেকট – এিলস পির, অে িলয়া (৩৬ )।
০৪. বাংলােদেশর থম বালার িহেসেব লডেসর অনাস বােড নাম তােলন ক?
উ রঃ শাহাদত হােসন।
## সময় – ২৮ ম, ২০১০.
# জেন_িনন - ইংল াে র লডস ি েকট াউে কানও বালার ৫ বা তার বিশ
উইেকট পেল িকংবা কানও ব াটসম ান স ু ির করেল তাঁর নাম লডেসর অনাস
বােড লখা হয়।

# সরা_উি
“ যেকােনা সাফেল র গে আপিন কােনা এক মানু ষেক খুঁ েজ পােবন, য িকনা খু ব সাহসী কােনা িস া
– িপটার ু কার, মািকন িশ ািবদ।

নয়।”
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দিনক পি কা থেক সংগৃ হীত সাধারণ ােনর মািসক সংকলন
ফ য়াির, ২০২০
(২২ ফ য়াির, ২০২০)
#বাংলােদশ িবষয়াবলী
০১. স িত ব ব ু শখ মু িজবু র রহমােনর েদশ ত াবতন িদবেসর ভাষণ কান
সং রেণ কাশ করা হয়?
উ রঃ ইশারা ভাষা ও ইল িলখন-িবিধ।
০২. বাংলােদেশর কাথায় ভড়ার লাম িদেয় ক ল তির করা হয়?
উ রঃ চাঁপাইনবাবগ ।
০৩. ‘আ জািতক মাতৃ ভাষা ই
উট’ কাথায় অবি ত?
উ রঃ স ন বািগচা, ঢাকা।
০৪. বাংলােদেশর কী পিরমাণ মানুষ বতমােন উ র চেপ ভুগেছ?
উ রঃ ২ কা ৯৯ লাখ।
০৫. ‘মানব উ য়ন িতেবদন -২০১৯’ অনু সাের মানব উ য়ন সূচেক িবে
বাংলােদেশর বতমান অব ান কত তম?
উ রঃ ১৩৫তম (১৮৯ দেশর মেধ )।
০৬. বাংলােদশ কত সােল মধ ম আেয়র দেশ উ ীত হেব?
উ রঃ ২০২১ সােল।
০৭. ল ায় িনযু বাংলােদেশর বতমান হাইকিমশনােরর নাম কী?
উ রঃ মা. িরয়াজ হািম াহ।
০৮. জািতসংেঘ িনযু বাংলােদেশর বতমান ায়ী িতিনিধ ক?
উ রঃ রাবাব ফািতমা।
০৯. ‘আমার দখা নয়া চীন’ বই ক িলেখেছন?

উ রঃ ব ব ু শখ মু িজবু র রহমান।
১০. প া সতু র সবেশষ ২৫তম ান কেব বসােনা হেয়েছ?
উ রঃ ২১ ফ য়াির, ২০২০.
## ২৯ ও ৩০ ন র খুঁ র উপর বসােনা হেয়েছ।
## শ মান – ৩.৭৫০ িকিম ( পৗেন চার িকিম)।
## মাট ান বসেব – ৪১ (৩৩ চীন থেক এেসেছ)।
## ২৩তম ান – ২ ফ য়াির, ২০২০ এবং ২৪তম ান – ১১ ফ য়াির, ২০২০
বসােনা হেয়েছ।
১১. প া সতু কে মূ ল সতু র দঘ কত?
উ রঃ ৬.১৫ িকিম দীঘ।
১২. দেশ বতমােন কত পাবিলক (সরকাির) িব িবদ ালেয়র কায ম চলেছ?
উ রঃ ৪৬ ।
১৩. বাংলােদেশর বতমান মতাসীন দল ‘আওয়ামী লীগ’ কেব িতি ত হয়?
উ রঃ ২৩ জু ন, ১৯৪৯.
১৪. ২০১৮-১৯ অথবছের দেশ কী পিরমাণ রসুন উৎপািদত হেয়েছ?
উ রঃ ৪ লাখ ৬৬ হাজার টন।
## আদা উৎপািদত হেয়েছ – ৮০ হাজার ২৩৪ টন।

#আ জািতক িবষয়াবলী
০১. ইরাক থেক মািকন সন ত াহােরর জন ‘িমিলয়ন-ম ান মাচ’ নােমর
িবে াভ কমসূ চী কেব আেয়ািজত হয়?
উ রঃ ২৪ জানু য়াির, ২০২০.
০২. ইরােকর বতমান (সদ িনেয়াগ া ) ধানম ীর নাম কী?
উ রঃ মাহা দ আ ািব।
০৩. ‘ তেলািপয়া পাক’ কাথায় অবি ত?
উ রঃ ক ানেবরা, অে িলয়া।
০৪. চীেনর বাইের কান দেশ সবেচেয় বিশ কেরানাভাইরাস সং িমত রাগী
পাওয়া গেছ?
উ রঃ দি ণ কািরয়া।
০৫. ‘িসনশেয়াি স দায়’ এর মানু ষ কান দেশ বাস কের?
উ রঃ দি ণ কািরয়া।
০৬. চীন কেব কেরানাভাইরােসর থম কা িদেয় দশ েত পরী ামূলক িচিকৎসা
করেব?
উ রঃ এি ল, ২০২০.
০৭. যু রােজ র বতমান রা ম ীর নাম কী?

উ রঃ ীিত প ােটল।
০৮. ‘ইউেরাপ ওয়ান’ কান দেশর জনি য় রিডও শন?
উ রঃ া ।
০৯. ইরােনর সাধারণ িনবাচন অনুি ত হয় কেব?
উ রঃ ২১ ফ য়াির, ২০২০.
১০. ইরােনর কান িত ান তাঁেদর সেবা ধম য় নতা িনবাচন কেরন?
উ রঃ ািরক াল বিড।
১১. বিলিভয়ার সাধারণ িনবাচন কেব অনুি ত হেব?
উ রঃ ম, ২০২০.
১২. ইিথওিপয়ার বতমান ধানম ীর নাম কী?
উ রঃ আিব আহেমদ আলী।
## িতিন ২০১৯ সােল শাি েত নােবল পুর ার লাভ কেরন।
১৩. িবে র বৃ হ ম গািড়র বাজার কান দশ?
উ রঃ চীন। (ি তীয় – যু রা )।
## ২০১৯ সােল গািড় িবি হেয়েছ – ২ কা ১০ লাখ।
Page 41

সং েহঃ Smd Kabir Hossain

Facebook ID Link: www.facebook.com/smdkhossain

দিনক পি কা থেক সংগৃ হীত সাধারণ ােনর মািসক সংকলন
ফ য়াির, ২০২০
১৫. সুইজারল াে র বতমান িসেড ক?
উ রঃ সাইমেনতা সামমা গা।
## স িত এই িসেড তাঁর জ িদেন (১৪ ম, ১৯৬০) দশ েত যত জন
মানু ষ জ িনেয়েছন, তাঁেদর িনেয় িবশাল আেয়াজেন জ িদন পালন করার িস া
িনেয়েছন।

১৪. পৃ িথবীেত মাট কত ভাষা আেছ?
উ রঃ ায় ৬ হাজার ৫০০ ।
## সবেচেয় বিশ ব ব ত ভাষা – মা ািরন চাইিনজ (১২১ কা ৩০ লাখ মানু ষ
এই ভাষায় কথা বেল)।

#িব ান ও যু ি
০১. কি উটাের লখােলিখেত কাট-কিপ- প ফাংশন েলা ক কেব তির
কেরন?
উ রঃ ল াির টসলার; ১৯৭৩ সােল।
০২. মাইে াসফেটর বতমান ধান িনবাহী কমকতা ক?
উ রঃ সত নােদলা।
০৩. এক আইিপ এে স কােশর জন মাট কত অকেটড েয়াজন?
উ রঃ ৪ ।
#কেরানাভাইরাস COVID-19 আপেডট (2019-nCoV)
২১ ফ য়াির, ২০২০ পয – সারা িবে (৪৩তম
িদন)

০৪. ISP এর পূণ প কী?
উ রঃ Internet Service Provider.
০৫. িনঃ ােসর বায়ুেত শতকরা কত ভাগ কাবন ডাই-অ াইড থােক?
উ রঃ ৪ ভাগ।
০৬. মি ে র ধান অংশ কান ?
উ রঃ সির াম।

মৃ তু – ২ হাজার ২৩৬ জন (চীেনর বাইের ১১ জন)।
আ া – ৭৫ হাজার ৪৬৫ জন (চীেনর বাইের ৩০০
এর বিশ)।

সং মেণর িব ার – িবে র ায় ৩০
অ েল।

দশ ও

# খলাধু লা
০১. িমরপু র শেরবাংলা িডয়ােম টে সবেচেয় বিশ রান ক কেরেছন?
উ রঃ সািকব আল হাসান, বাংলােদশ (১৩১৩ রান)।
০২. আ জািতক ি েকেট বাংলােদশ-িজ াবু েয় ম ােচ ব ি গত সেবা রান কার?
উ রঃ মু শিফ র রিহম (অপরািজত ২১৯ রান)।
০৩. থম ি েকটার িহেসেব আ জািতক ি েকেটর িতন সং রেণই ১০০ কের
ম াচ খেলন ক?
উ রঃ রস টলর, িনউিজল া ।
## ১০০ ট ও ১০০ ওয়ানেড খলা থম ি েকটার – সুনীল গাভা ার, ভারত।

০৪. থম ি েকটার িহেসেব ১০০তম ট খেলন ক?
উ রঃ কিলন কাউে , ইংল া (১৯৬৮ সােল)।
০৫. উপমহােদেশর থম া মা ার ক?
উ রঃ িনয়াজ মােশদ, বাংলােদশ (১৯৮৭ সােল)।
## বাংলােদেশর এ পয া মা ার – ৫ জন।
## বাংলােদেশর সবেশষ া মা ার – এনামুল হােসন রাজীব (২০০৮ সােল)।

# সরা_উি
“পৃ িথবীেত এমন কানও হতাশা আেসিন যা আশােক পরািজত করেত পাের।”
– স ার বাণাড উইিলয়ামস, বৃ শ দাশিনক।

(২৩ ফ য়াির, ২০২০)
#বাংলােদশ িবষয়াবলী
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দিনক পি কা থেক সংগৃ হীত সাধারণ ােনর মািসক সংকলন
ফ য়াির, ২০২০
০১. ব ব ু শখ মু িজবু র রহমােনর জ শতবািষকী উদযাপন উপলে বাংলােদশ
ব াংক দেশ থমবােরর মেতা কেব ২০০ টাকা মূ ল মােনর নাট ( ারক ও
চিলত) বাজাের ছাড়েব?
উ রঃ মাচ ২০২০.
## ২০২১ সাল থেক স ূ ণ চিলত নাট িহেসেব এ বাজাের থাকেব।

উ রঃ নািছমা বগম।
০৬. বাংলােদেশর থম বসরকাির িবটু িমন কারখানা কাথায় াপন করা হেয়েছ?
উ রঃ পানগাঁও, করানীগ ।
## নাম – বসু রা িবটু িমন কারখানা।
## উে াধন – ২২ ফ য়াির, ২০২০.

০২. কান দেশ সব থম কানও বাংলােদিশ নাগিরক কেরানাভাইরােস সং িমত
হন?
উ রঃ িস াপু র। (৮ ফ য়াির, ২০২০)।
০৩. সারা দেশ বতমােন মাট কত চা বাগান রেয়েছ?
উ রঃ ১৬৭ ।
## সবেচেয় বিশ – মৗলভীবাজার (৯২ )।

০৭. দেশর বসরকাির মাবাইল ফান কা ািন রিব আিজয়াটা কান দশ িভি ক
িত ান?
উ রঃ মালেয়িশয়া।
০৮. সু রবেন মাট কত মােছর জািত রেয়েছ?
উ রঃ ৩২২ ।
## স িত নতু ন পাঁচ মােছর জািতর স ান পাওয়া গেছ। যথাঃ
I)
শ তু ি হাঙর (Mutelus mosis),
II)
হীরকপৃ পটকা (Lagocephalus guentheri),
III)
রাজা মুির (Carangoides hedlandensis),
IV)
হলুদ তিজ তারা গজার (Uranoscopus cognatu),
V)
বড় জািল পটকা (Chelonodon bengalensis).

০৪. ব ব ু শখ মু িজবু র রহমান পািক ান গণপিরষেদর অিধেবশেন কেব সংিবধােন
সংবাদপে র াধীনতা ও বাক াধীনতার িবষয় অ ভু করার দািব জানান?
উ রঃ ৩ ফ য়াির, ১৯৫৬.
০৫. বাংলােদশ মানবািধকার কিমশেনর বতমান চয়ারম ান ক?

#আ জািতক িবষয়াবলী
০১. চীেনর বতমান িসেড িশ িজনিপং কেব কেব মতায় আেসন?
উ রঃ ২০১২ সােল।
## ২০২২ সােল তাঁর িনধািরত ময়াদ শষ হেব, যিদও িতিন সংিবধান পিরবতন
কের িসেডে র ময়াদ আজীবন কের িনেয়েছন।

## স িত (২০ ফ য়াির, ২০২০) দশ র এই অ েল নাইেজিরয়া ও াে র
যৗথ বািহনীর অিভযােন ১২০ জন স াসী িনহত হেয়েছ।
## বু রিকনা ফােসার সীমা বত এই অ ল েত ই বছর ধের জ রী অব া জাির
রেয়েছ।

০২. কেরানাভাইরাস সং মেন চীেনর বাইের থম কানও ইউেরাপীয় নাগিরক
মারা গেলন কান দেশর?
উ রঃ ইতািল।
## এর আেগ াে মারা যান চীেনর নাগিরক।

০৬. দি ণ কািরয়ার গ াংওন েদেশর রাজধানীর নাম কী?
উ রঃ চুনিচওেন।
## স িত চীেনর বাইের দি ণ কািরয়ার দই ও চুনিচওেন শহের
কেরানাভাইরাস সং মেনর েকাপ দখা িগেয়েছ।
## এ পয দশ েত ৪৩৩ জন আ া হেয়েছন।

০৩. কে ািডয়ার বতমান ধানম ীর নাম কী?
উ রঃ ন সন।
০৪. ইরােনর পালােমে র নাম কী?
উ রঃ মজিলশ
## আসন সংখ া – ২৯০ ।

০৭. ‘টাইমস য়ার’ কাথায় অবি ত?
উ রঃ িনউইয়ক, যু রা ।
০৮. ‘মাসায়া ভলকােনা (আে য়িগির)’ কাথায় অবি ত?
উ রঃ িনকারা য়া।
০৯. কৃিত সংর ণিবষয়ক সং া েলার আ জািতক জােটর নাম কী?
উ রঃ International Union for Conservation of Nature (IUCN).

০৫. ‘িতলােবির অ ল’ কান দেশ অবি ত?
উ রঃ নাইজার।

#িব ান ও যু ি
০১. হাম কী ধরেনর অসু খ?
উ রঃ ভাইরাস জিনত (RNA Virus).

০২. হ াকাররা য সকল স ওয় ার িদেয় কারও কি উটােরর ফাইল এনি
(সাংেকিতক) কের ফেল, সসব স ওয় ারেক কী বলা হয়?
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দিনক পি কা থেক সংগৃ হীত সাধারণ ােনর মািসক সংকলন
ফ য়াির, ২০২০
উ রঃ র ানসমওয় ার।
০৩. স িত বাংলােদেশ চালু হওয়া পুেরােনা পণ কনা- বচার অনলাইন
াটফেমর নাম কী?
#কেরানাভাইরাস COVID-19 আপেডট (2019-nCoV)
২২ ফ য়াির, ২০২০ পয – সারা িবে (৪৪তম
িদন)

উ রঃ সায় াপ.কম।
০৪. মানবেদেহর কান অ েক মূ
উ রঃ বৃ (Kidney).

মৃ তু – ২ হাজার ৩৪৫ জন (চীেনর বাইের ১৬ জন)।
আ া – ৭৬ হাজার ২৮৮ জন (চীেনর বাইের ৫৬২
জন)।

তিরর কারখানা বলা হয়?

সং মেণর িব ার – িবে র ায় ৩০
অ েল।

দশ ও

# খলাধু লা
০১. িজ াবু েয়র িবপে বাংলােদেশর হেয় সবেচেয় বিশ আ জািতক ম াচ
খেলেছন ক?
উ রঃ মু শিফ র রিহম (৬৪ )।
০২. আইিসিস আ জািতক - টােয়ি েত এ পয (২১ ফ য়াির, ২০২০) কতজন
বালার হ া ক কেরেছন?

উ রঃ ১৩ জন।
## সবেশষ – অ া ন অ াগার, অে িলয়া। ( িতপ – দি ণ আি কা)।
## ৪ বেল ৪ উইেকট িনেয়েছন – ল ার লািসথ মািল া এবং আফগািন ােনর
রিশদ খান।

# সরা_উি
“যিদ তামার সামেন হতাশার কােলা পাহাড় এেস দাঁড়ায়, তুিম তােত আশার সু ড় কাটেত
– মা ন লু থার িকং জু িনয়র।

কেরা”

(২৪ ফ য়াির, ২০২০)
#বাংলােদশ িবষয়াবলী

০৬. ভারতীয় সীমাে র কােছ ‘িতনিবঘা কিরডর’ কাথায় অবি ত?
উ রঃ পাট াম, লালমিনরহাট।

০১. বাংলােদেশ কেব জাতীয় িশ ানীিত ণয়ন করা হয়?
উ রঃ ২০১০ সােল।
০২. িনমাণাধীন ঢাকা এিলেভেটড এ ে সওেয়র দঘ কত?
উ রঃ ৪৬.৭৩ িকিম.
## সািবক অ গিত – ১৮ শতাংশ।

# জেন_িনন – ‘িতনিবঘা কিরেডার’ হল এক ত ভূিম যা ভারেতর
মািলকানাধীন িতন িবঘা জায়গার মেধ অবি ত। এ ভারেতর পি মবে র
কাচিবহার জলার মঘিলগ মহ মা ও বাংলােদেশর লালমিনরহােটর পাট াম
উপেজলার সীমাে অবি ত।

০৩. দেশ বতমােন মাট কত পৗরসভা রেয়েছ?
উ রঃ ৩২৮ ।
০৪. স িত ন িত দমন কিমশন বাসী বাংলােদিশেদর জন কান সবা চালু
কেরেছ?
উ রঃ কল ইনকািমং সািভস (ন র - +8809612106106)।
## দেশর জন সািভস ন র – 106.
০৫. দেশর সকল কারাগাের বতমােন মাট কত েলা ব ী আেছ?
উ রঃ ৮৮ হাজার ৮৪ জন।
## ধারণ মতা – ৪০ হাজার ৯৪৪ জন।

০৭. িবে র ে া ত দশ েলার মেধ কান দশ সব থম জাতীয় জলবায়ু
পিরবতন া ফা াপন কের?
উ রঃ বাংলােদশ।
০৮. বাংলােদেশ কেব সাধারণ বীমা ও জীবন বীমা নােম কেপােরশন িত া করা
হয়?
উ রঃ ১৪ ম, ১৯৭৩.
## মাট বীমা কা ািন – ৭৮ (সাধারণ বীমা – ৪৬ এবং জীবন বীমা – ৩২ )।
## রা ায় বীমা কেপােরশন – ২ (সাধারণ বীমা কেপােরশন ও জীবন বীমা
কেপােরশন)।
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দিনক পি কা থেক সংগৃ হীত সাধারণ ােনর মািসক সংকলন
ফ য়াির, ২০২০
০৯. দেশ বতমােন কয় বািনিজ ক ব াংেকর কায ম চলেছ?
উ রঃ ৫৯ ।
## চূড়া অনু েমাদন পাওয়া সবেশষ বািনিজ ক ব াংক ‘ ব ল কমািশয়াল ব াংক’
২০২০ সােলর জু েন কায ম
করেব।
## এই ব াংেকর কায ম
হেল দেশর মাট বািনিজ ক ব াংেকর সংখ া
দাঁড়ােব – ৬০ েত।

## কর সােকল – ৬৫০ ।
১২. উপমহােদেশ ডাকঘর স য় ি ম কেব চালু করা হয়?
উ রঃ ১৮৭২ সােল।
## বাংলােদেশ চালু হয় – ১৯৭৪ সােল।
১৩. ২০১৯-২০ অথবছের দেশর ব াংক েলা কৃিষখােত কত টাকা িবতরেণর ল
িনধারণ কেরেছ?
উ রঃ ২৪ হাজার ১২৪ কা টাকা।
১৪. দেশর সােবক ‘ফারমাস ব াংক’ কেব ‘প া ব াংক’ নামধারণ কের?
উ রঃ ২০১৯ সােল।
১৫. দেশর সরকাির ব াংক েলা কেব কা ািন িহেসেব পা িরত হেয়েছ?
উ রঃ ২০০৭ সােল।

১০. ২০১৯-২০ অথবছের জাতীয় রাজ বাড কী পিরমাণ রাজ আদােয়র
ল মা া িনধারণ কেরেছ?
উ রঃ ৩ লাখ ২৫ হাজার ৬০০ কা টাকা।
## ২০১৮-১৯ অথবছের মাট আদায় – ২ লাখ ২৩ হাজার ৮৯২ কা টাকা।
১১. কর আদােয়র জন বতমােন সারা দেশ মাট কত কর অ ল রেয়েছ?
উ রঃ ৩২ ।

#আ জািতক িবষয়াবলী
০৭. ভারত সরকার কেব জ ু -কা ীেরর িবেশষ মযাদা বািতল কেরেছ?
উ রঃ ৫ আগ , ২০১৯.
০৮. ভারেতর বতমান িতর াম ীর নাম কী?
উ রঃ রাজনাথ িসং।
০৯. জলবায়ু পিরবতন স িকত জািতসংেঘর ২৬তম শীষ সে লন ‘COP-26’
কাথায় অনু ি ত হেব?
উ রঃ াসেগা, টল া , যু রাজ ।
## তািরখ: ৯–১৯ নেভ র, ২০২০.
## COP-25 – মাি দ, ন, ২০১৯.

০১. িসেড িহেসেব দািয় িনেয় ডানা া
থমবােরর মেতা কেব ভারত
সফের আেসন?
উ রঃ ২৪ ফ য়াির, ২০২০.
০২. ভারেতর ধানম ীর দািয়ে থাকা িনরাপ া বািহনীর নাম কী?
উ রঃ Special Protection Group (SPG).
০৩. চীেনর বাইের কান দেশ সবেচেয় বিশ কেরানাভাইরাস সং িমত হেয়েছ?
উ রঃ দি ণ কািরয়া।
## দশ েত আ াে র সংখ া ৬০০ ছািড়েয়েছ।
০৪. দি ণ কািরয়ার বতমান িসেডে র নাম কী?
উ রঃ মু ন জােয়-ইন।
০৫. ইউেরােপর কান দেশ সবেচেয় বিশ কেরানাভাইরাস সং িমত হেয়েছ?
উ রঃ ইতািল।
০৬. ি শ যুবরাজ ি হ াির ও তাঁর ী মগান মােকেলর উপািধ িক িছল?
উ রঃ সােস রয় াল।

১০. যু রাজ সরকােরর দাতা সং ার নাম কী?
উ রঃ Department for International Development (DFID).
১১. িবে র দীঘতম কনেটইনার িশিপং কা ািনর নাম কী?
উ রঃ ময়ারসক লাইন (Maersk Line), ডনমাক।

#িব ান ও যু ি
০১. অ া েয়ড অপাের ং িসে েমর পরবত সং রেণর নাম কী?
উ রঃ অ া েয়ড ১১.
## উ ু করা হেব – সে র, ২০২০.

উ রঃ ইরােটাসেথিনস।
০৪. আধু িনক ভুগেলর জনক বলা হয় কােক?
উ রঃ কাল িরটার।
০৫. ক সব থম পরমাণু নামকরণ কেরন?
উ রঃ ডেমাি টাস।
০৬. কাবেনর কয় আইেসােটাপ রেয়েছ?
উ রঃ ৩ ।

০২. গেলর ই- মইল পিরেষবার নাম কী?
উ রঃ িজেমইল।
০৩. ‘Geography’ শ
থম ক ব বহার কেরিছেলন?
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দিনক পি কা থেক সংগৃ হীত সাধারণ ােনর মািসক সংকলন
ফ য়াির, ২০২০
#কেরানাভাইরাস COVID-19 আপেডট - (2019-nCoV)
২৩ ফ য়াির, ২০২০ পয – সারা িবে (৪৫তম িদন)
মৃ তু – ২ হাজার ৪৪২ জন (চীেনর বাইের ২০ জন)।

আ া – ৭৬ হাজার ৯৩৬ জন (চীেনর বাইের ৭০০ এর মেতা)।
সং মেণর িব ার – িবে র ায় ৩০ দশ ও অ েল।

# খলাধু লা
০১. িমরপু র শের বাংলা িডয়ােম টে সবেচেয় বিশ উইেকট িনেয়েছন ক?
উ রঃ সািকব আল হাসান (৬৩ )।
০২. বাংলােদেশর থম ব াটসম ান িহেসেব আ জািতক ি েকেট ১৩ হাজার
রােনর মাইলফলক ছুঁ েয়েছন ক?
উ রঃ তািমম ইকবাল।
## ৭, ৮, ৯, ১০, ১১ ও ১২ হাজােরও বাংলােদেশর থম িতিন।
০৩. জু িনয়র এিশয়া কাপ হিক ২০২০ কাথায় অনু ি ত হেব?
উ রঃ ঢাকা, বাংলােদশ।

সময়ঃ ৪-১২ জু ন, ২০২০.
০৪. এ পয (২২ ফ য়াির, ২০২০) কত জন ফু টবল খেলায়াড় াব ও জাতীয়
দেলর হেয় ১০০০ ম াচ খেলেছন?
উ রঃ ২০ জন।
## সবেশষ খেলায়াড় – ি ি য়ােনা রানালেদা, জু েভ ােসর পতু িগজ
খেলায়াড়।
## এই তািলকার ই জন খেলায়াড় এখনও খলেছন, তাঁরা হেলন - ি ি য়ােনা
রানালেদা, জু েভ ােসর পতু িগজ খেলায়াড় এবং িজয়ানলুইিজ বুফন,
জু েভ ােসর ইতািলয়ান খেলায়াড়।

# সরা_উি
“পৃ িথবীেত যারাই িবশাল অজন কেরেছ, তােদর সবারই এক িবশাল ল িছল। তােদর চাখ িছল এমন লে র িদেক – যার অব ান অেনক চুেত; এমন ল
যােক ছুঁ েত পারা অস ব বেল মেন হত।”
– অিরসন মােডন (সাকেসস ম াগািজেনর িত াতা, ও িব খ াত মা েভশনাল লখক)।

(২৫ ফ য়াির, ২০২০)
#বাংলােদশ িবষয়াবলী
০১. দেশর আেলািচত িবিডআর (িবিজিব) িবে াহ কেব সংঘ ত হয়?
উ রঃ ২৫ ফ য়াির, ২০০৯.
## এই হত াকাে ৫৭ জন সনা কমকতাসহ ৭৪ জন িনহত হন।

## িত াকালীন নাম – Bangladesh Commerce and Investment Limited
(BCIL).
## িত া – ২৭ জানুয়াির, ১৯৮৬.

০২. বতমােন দেশর কত শতাংশ পিরবাের মাবাইল বা ল া েফান আেছ?
উ রঃ ৯৫.৯ শতাংশ।
০৩. দেশর ব াংক েলােত সু দহার ৯ শতাংশ কেব থেক কাযকর করা হেব?
উ রঃ এি ল, ২০২০.
০৪. দেশর ১৫-২৪ বছর বয়সী নারীেদর কত শতাংশ িশি ত?
উ রঃ ৮৮.৭ শতাংশ।
০৫. বাংলােদশ পািন উ য়ন বােডর বতমান (নতু ন) মহাপিরচালেকর নাম কী?
উ রঃ এ এম আিমনু ল হক।
০৬. ‘দািরে র অথনীিত : অতীত, বতমান ও ভিবষ ৎ’ বই কার লখা?
উ রঃ অথনীিতিবদ আকবর আিল।
০৭. বাংলােদশ কমাস ব াংক কেব তফিসিল ব াংক িহেসেব কায ম
কের?
উ রঃ ১৯৯৯ সােল।

০৮. দেশর ধান শয়ারবাজার Dhaka Stock Exchange (DSE) এর বতমান
(নতু ন) চয়ারম ােনর নাম কী?
উ রঃ মা. ইউনুসুর রহমান।
০৯. ২০৪১ সােল বাংলােদেশর মাথািপছু আয় কত হেব?
উ রঃ ১২ হাজার ৫০০ মািকন ডলার।
## বতমান মাথািপছু আয় – ১ হাজার ৯০৯ মািকন ডলার।
১০. ২০৪১ সােল বাংলােদেশর িজিডিপ বৃ ি হার কত হেব?
উ রঃ ৯.৯ শতাংশ।
## বতমান িজিডিপ বৃি – ৮.১৯ শতাংশ।
## ২০১৮-১৯ অথবছের িজিডিপ বৃ ি – ৮.১৫ শতাংশ।
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দিনক পি কা থেক সংগৃ হীত সাধারণ ােনর মািসক সংকলন
ফ য়াির, ২০২০
১০. বাংলােদশেক িবে র উ ত দেশর কাতাের িনেয় যেত বতমান আওয়ামী লীগ
সরকােরর গৃ হীত ি তীয় ি ত পিরক নার ময়াদকাল কত?
উ রঃ ২০২১-৪১ সাল।
## বাংলােদশ ২০৪১ সােলর মেধ উ ত দেশ উ ীত হেব।

১২. ি ত পিরক না অনুযায়ী ২০৪১ সােল বাংলােদেশর জনসংখ া কত হেব?
উ রঃ ২১ কা ।
১৩. দেশ বতমােন িশ মৃ তু র হার কত?
উ রঃ ২৪ শতাংশ (১ হাজার জীিবত জে )।
১৪. ‘শতা ীর ব ব ু ’ বই ক িলেখেছন?
উ রঃ মাহা দ হা ান।

১১. বতমােন বাংলােদেশ হতদিরে র হার কত শতাংশ?
উ রঃ ৯.৩৮ শতাংশ।

#আ জািতক িবষয়াবলী
০১. গত ২৪ ফ য়াির ডানা াে র ভারত সফর কত ঘ া ায়ী িছল?
উ রঃ ৩৬ ঘ া।
০২. কেরানাভাইরাস সং মেণ চীেনর বাইের কান দেশ সবেচেয় বিশ মানু ষ মারা
গেছ?
উ রঃ ইরান।
## এ পয দশ েত ১২ জন মারা গেছ এবং আ া ায় ৬১ জন।

০৭. ‘আয়ােসল ’ কান দেশর াপসংগীতিশ ী?
উ রঃ সৗিদ আরব।
## স িত ‘ম ার মেয়’ িশেরানােমর গােন ম া নগরীেক অপমােনর অিভেযাগ
এেন তাঁেক ফতােরর িনেদশ িদেয়েছ ম ার গভনর।
০৮. স িত কেব মালেয়িশয়ার ধানম ী মাহািথর মাহা দ পদত াগ কেরন?
উ রঃ ২৪ ফ য়াির, ২০২০.
## িতিন রাজৈনিতক িতপ আেনায়ার ই ািহেমর সে ‘পাকাতান হারাপান’
নামক দল গঠন কের ২০১৮ সােল ি তীয়বােরর মেতা মতায় আেসন।
## ১৯৮১-২০০৩ সাল পয থম ময়ােদ ধানম ী িহেসেব দািয় পালন কের
অবসর িনেয়িছেলন।

০৩. যু রাে র বতমান ফা লিডর নাম কী?
উ রঃ মলািনয়া া ।
০৪. দি ণ কািরয়ার পালােমে র নাম কী?
উ রঃ ন াশনাল অ ােস িল।
০৫. ‘ল ািড অ ল’ কান দেশ অবি ত?
উ রঃ ইতািল।
## ইতািলর এই অ েল কেরানাভাইরাস সবেচেয় বিশ সং িমত হেয়েছ।

০৯. মাহািথর মাহা েদর িতি ত রাজৈনিতক দেলর নাম কী?
উ রঃ Malaysian United Indigenous Party.
১০. িবে র সবেচেয় বয় ধানম ীর নাম কী?
উ রঃ মাহািথর মাহা দ (৯৪ বছর)।

০৬. ‘ হরাত েদশ’ কাথায় অবি ত?
উ রঃ আফগািন ান।

#িব ান ও যু ি
০১. িসিলেকািলস িকেসর রাগ
উ রঃ ফু সফু েসর রাগ
#কেরানাভাইরাস COVID-19 আপেডট (2019-nCoV)
২৪ ফ য়াির, ২০২০ পয – সারা িবে (৪৬তম
িদন)

০২. ডা াির য পািতেত তজি য় রি ব বহােরর কারণ কী?
উ রঃ জীবাণুমু করা।
মৃ তু – ২ হাজার ৫৯২ জন (চীেনর বাইের ২৭ জন)।
আ া – ৭৭ হাজার ৩৪৫ জন (চীেনর বাইের ৬০০
এর বিশ)।

সং মেণর িব ার – িবে র ায় ৩০
অ েল।

দশ ও

# খলাধু লা
০১. বাংলােদেশর অিধনায়ক িহেসেব থম ট স ু ির ক কেরেছন?
উ রঃ হািববু ল বাশার (১১৩, িবপ উইি জ, ২০০৪)।
০২. বাংলােদিশ কান ব াটসম ান সবেচেয় বিশ ডাবল স ু ির কেরেছন ক?
উ রঃ মু শিফ র রিহম (৩ )।

## অন ই ডাবল স ু ির কেরেছন – তািমম ইকবাল ও সািকব আল হাসান।
০৩. টে বাংলােদেশর শীষ স ু িরয়ান ক?
উ রঃ মু িমনুল হক (৯ )। [৪০ ম াচ খেলেছন িতিন]
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ফ য়াির, ২০২০
## তািমম ইকবােলরও ৯
খেলেছন।

ট

স ু ির আেছ তেব িতিন ম াচ (৬০ ) বিশ

০৪. টে বাংলােদেশর হেয় বতমােন সবেচেয় বিশ রােনর মািলক ক?
উ রঃ মু শিফ র রিহম (৪ হাজার ৪১৩ রান)।

# সরা_উি
“আপিন যা ভােলাবােসন তা অজন করেত হেল আপনােক অবশ ই আপনার অপছে র িবষয় েত ধযধারণ করেত হেব।”
— ইমাম গা ালী (র.)।

(২৬ ফ য়াির, ২০২০)
#বাংলােদশ িবষয়াবলী
০১. বাংলােদশ হাইেকাট কান িদন েক ‘জাতীয় ঐিতহািসক িদবস’ িহেসেব
ঘাষণার িনেদশ িদেয়েছ?
উ রঃ ৭ই মাচ।
০২. রসেকাস ময়দােন (বতমান সাহরাওয়াদ উদ ান) ৭ই মাচ ব ব ু র
ঐিতহািসক ভাষেণর ােন িনমাণ করেত যাওয়া ে র নাম কী?
উ রঃ ব ব ু িলবা টাওয়ার।
## উ তা – ২ হাজার ফু ট।

০৯. দি ণ কািরয়ায় িনযু বাংলােদেশর বতমান রা েতর নাম কী?
উ রঃ আিবদা ইসলাম।
১০. মুিজব বষ উপলে কেব জাতীয় সংসেদর িবেশষ অিধেবশন অনু ি ত হেব?
উ রঃ ২২-২৩ মাচ, ২০২০.
## এই িবেশষ অিধেবশেন সভাপিত করেবন – ভারেতর সােবক রা পিত ণব
মু খািজ এবং নপােলর বতমান রা পিত িবদ া দবী ভা াির।

০৩. ইউেনে া কেব ব ব ু র ৭ই মােচর ভাষণ েক ‘িব ইিতহােসর ামাণ
দিলল’ িহেসেব হণ কের?
উ রঃ ২০১৭ সােল।
## সং া এ পয িবে র মাট ৭৮ ঐিতহািসক ও
পূণ দিলল, নিথ ও
ব ৃ তা অ ভু কেরেছ।

১১. বাংলােদেশ ‘জাতীয় িশ িদবস’ কেব পািলত হয়?
উ রঃ ১৭ মাচ।
১২. িবমসেটেকর সদর দফতর কাথায় অবি ত?
উ রঃ ঢাকা, বাংলােদশ।
## বে াপসাগরীয় অ েলর ৭ দশ িনেয় ‘Bay of Bengal Initiative for
Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation (BIMSTEC)’
গ ত। যথাঃ
I)
বাংলােদশ,
II)
ভারত,
III)
িময়ানমার,
IV)
ল া,
V)
থাইল া ,
VI)
নপাল ও
VII)
ভুটান।

০৪. ২০১৯ সােলর িষত বায়ুর দেশর তািলকায় শীষ ােন কান দশ?
উ রঃ বাংলােদশ (৯৮ দেশর মেধ )। (ি তীয় – পািক ান)।
## িষত বায়ুর শহেরর তািলকায় ি তীয় – ঢাকা।
## িতেবদক – যু রা ও সু ইজারল া িভি ক গেবষণা িত ান আইিকউ
এয়ার।
০৫. িশ া অিধদফতেরর বতমান মহাপিরচালেকর নাম কী?
উ রঃ মা. ফিস উ াহ।
০৬. জাতীয় অথৈনিতক পিরষেদর (এনইিস) সভাপিতর নাম কী?
উ রঃ মাননীয় ধানম ী শখ হািসনা।
০৭. ২০১৮ সােল দেশর মানু েষর গড় আয়ু কত িছল?
উ রঃ ৭২.৩ বছর।
০৮. বতমােন দেশর িজিডিপ বৃ ি র হার কত?
উ রঃ ৮.২ শতাংশ।
## ২০১৮-১৯ অথবছের িজিডিপ বৃ ি র হার – ৮.১৫ শতাংশ।

১৩. িবমসেটেকর বতমান মহাসিচেবর নাম কী?
উ রঃ এম শহী ল ইসলাম, বাংলােদশ।
১৪. দেশর তৃ তীয় বৃহ ম চা উৎপাদনকারী অ ল কান ?
উ রঃ প গড়।
১৫. বতমােন বাংলােদেশর উ রা েলর কয় জলায় চা উৎপািদত হয়?
উ রঃ পাঁচ । (প গড়, ঠা রগাঁও, িদনাজপু র, িনলফামারী, লালমিনরহাট)।
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ফ য়াির, ২০২০
## দেশর চা উৎপাদেনর মাট ১০ শতাংশ এই পাঁচ জলায় হেয় থােক।

১৬. ২০১৯ সােল সারা দেশ তির চােয়র উৎপাদন পিরমাণ কত িছল?
উ রঃ ৯৬ িমিলয়ন কিজ।

#আ জািতক িবষয়াবলী
০১. স িত কেব যু রা ও ভারেতর মেধ ৩০০ কা ডলােরর িতর া চুি
স ািদত হেয়েছ?
উ রঃ ২৫ ফ য়াির, ২০২০.
## একই িদেন মানিসক া সং া , িচিকৎসা পেণ র িনরাপ া ও ালািন ে
িতন অনু চুি স ািদত হেয়েছ।

০৯. পৃ িথবীর সবেচেয় বয় লাক জাপােনর িচেততসু ওতানােব কেব মারা যান?
উ রঃ ২৫ ফ য়াির, ২০২০.
## িকছু িদন আেগই তাঁেক পৃ িথবীর সবেচেয় বয় জীিবত পু েষর ীকৃিত দওয়া
হেয়িছল।
## তাঁর জ – ৫ মাচ, ১৯০৭.
## জাপােনর বতমান সবেচেয় বয় জীিবত পু ষ – ইসা তােমা (১১০ বছর)।

০২. ২০১৯ সােলর িষত বায়ুর শহেরর তািলকায় শীষ ােন কান শহর?
উ রঃ িদি , ভারত।
০৩. িবে র কত শতাংশ মানু ষ িষত বায়ুর মেধ বসবাস কের?
উ রঃ ৯০ শতাংশ।
০৪. ‘একসন মািবল’ কান দেশর পে ািলয়াম কা ািন?
উ রঃ যু রা ।
০৫. ভারেতর বতমান রা পিতর নাম কী?
উ রঃ রামনাথ কািব ।
০৬. মালেয়িশয়ার বতমান রাজার নাম কী?
উ রঃ আব া অব ফাহাং।
## বতমান এটিন জনােরল – টিম থমাস।

১০. ‘ হেস েদশ’ কান দেশ অবি ত?
উ রঃ জামািন।
## স িত এই েদেশর ভাকমারেসন শহের গািড়চাপায় ২৫ জন মারা ক ভােব
আহত হন।
১১. আেমিনয়ার সােবক িসেড সজ সারিকিসয়ান কেব মতাচু ত হন?
উ রঃ ২০১৮ সােল।
## ন িতর অিভেযােগ স িত সেদেশর আদালেত তাঁর িবচার
হেয়েছ।
## বতমান ধানম ী – িনেকাল পািশনয়ান।
১২. সুইেডেনর বতমান পররা ম ীর নাম কী?
উ রঃ অ ান িলে ।
১৩. যু রাে র ক ীয় ব াংেকর নাম কী?
উ রঃ ফডােরল িরজাভ িসে ম।
১৪. ‘Global Finance’ কাথা থেক কািশত িবখ াত অথ ও বািণজ িবষয়ক
ম াগািজন?
উ রঃ িনউইয়ক, যু রা ।

০৭. ২০১৯ সােল সৃ দাবানেল অে িলয়ার মাট বনভূিমর কত শতাংশ পুেড়
গেছ?
উ রঃ ায় ২১ শতাংশ।
০৮. িমশেরর সােবক িসেড হাসিন মাবারক কেব মারা যান?
উ রঃ ২৫ ফ য়াির, ২০২০. (৯১ বছর বয়েস)।
## িতিন ১৯৮১ সােল মতায় আেসন এবং ২০১১ সােল িতন স ােহর
গণিবে ােভর মু েখ মতাচু ত হন।

#িব ান ও যু ি
০১. কেরানাভাইরাস সং মেণর তথ জানেত দি ণ কািরয়া স িত কান
ওেয়বসাইট তির কেরেছ?
উ রঃ কেরানাম াপডটলাইভ।
০২. স িত (২৫ ফ য়াির, ২০২০) কাথায় ‘Future Decoded Tech Summit
2020’ অনু ি ত হেয়েছ?
উ রঃ ব ালু , ভারত।
০৩. থম ওেয়ব াউজার ‘ওয়া ওয়াইড ওেয়ব’ কেব তির করা হয়?
উ রঃ ২৬ ফ য়াির, ১৯৯১.
## তির কেরন – ম বানাস িল।

## পিরবিতত নাম – ন াস.
## ব করা হয় – ১৯৯৪ সােল।
০৪. মৗিলক পদােথর ধম মূ লত িকেসর উপর িনভর কের?
উ রঃ ইেলক ন িবন াস।
০৫. থম কেব মাবাইল ফান আিব ৃ ত হয়?
উ রঃ ১৯৭৩ সােল।
## আিব ারক – মা ন পার, যু রা ।
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দিনক পি কা থেক সংগৃ হীত সাধারণ ােনর মািসক সংকলন
ফ য়াির, ২০২০
#কেরানাভাইরাস COVID-19 আপেডট (2019-nCoV)
২৫ ফ য়াির, ২০২০ পয – সারা িবে (৪৭তম
িদন)

মৃ তু – ২ হাজার ৬৬৩ জন (চীেনর বাইের ৩৭
জন)।
আ া – ৭৭ হাজার ৮৫৩ জন (চীেনর বাইের ৬০০
এর বিশ)।

সং মেণর িব ার – িবে র ায় ৩৫
অ েল।

দশ ও

# খলাধু লা
০১. বাংলােদেশর কান ি েকটার সবেচেয় বিশ ট জেয়র াদ পেয়েছন?
উ রঃ মু শিফ র রিহম (১৩ )।
০২. মু িজব বষ উপলে িবিসিব একাদশ বনাম িব একাদেশর মেধ কেব টােয়ি ম াচ অনু ি ত হেব?

উ রঃ ২১ ও ২২ মাচ, ২০২০.
০৩. বাংলােদশ ি েকট িলেগ এখন পয সবেচেয় বিশবার চ াি য়ন হেয়েছ
কান দল?
উ রঃ দি ণা ল (৫ বার)।

# সরা_উি
“অেন র ভােলা িদক েলা খুঁজেত গেলই িনেজর সরাটা বর কের আনা যায়।”
-William Arthur Ward.

(২৭ ফ য়াির, ২০২০)
#বাংলােদশ িবষয়াবলী
০১. নতু ন সড়ক পিরবহন আইন সংসেদ কেব পাস করা হয়?
উ রঃ ১৯ সে র, ২০১৮.
## কাযকর – ১ নেভ র, ২০১৯.
০২. দেশর মধাবী িশ াথ েদর মেধ ‘ ধানম ী ণপদক ২০১৮’ পুর ার কত
জনেক দওয়া হেয়েছ?
উ রঃ ১৭২ জনেক।
০৩. ২০১৮-১৯ অথবছের চীন থেক বাংলােদশ কী পিরমাণ অেথর পণ আমদািন
কেরেছ?
উ রঃ ১ হাজার ৩৮৫ কা মািকন ডলার।
## চীেন র ািন – ৮৩ কা মািকন ডলার।

০৫. ২০১৯ সােল দেশ সড়ক ঘটনায় কত জন মারা যান?
উ রঃ ৫ হাজার ২২৭ জন।
০৬. বাংলােদশ রাগত , রাগিনয় ণ ও গেবষণা িত ান (IEDCR) এর বতমান
পিরচালেকর নাম কী?
উ রঃ অধ াপক মীরজাদী সি না।
০৭. মু িজব বষ উপলে সরকােরর কান ম ণালয় কলকারখানা পযােয় ‘Green
Factory Award’ দান করেব?
উ রঃ ম ও কমসং ান ম ণালয়।
০৮. বাংলােদেশ িনযু সুইেডেনর বতমান রা েতর নাম কী?
উ রঃ শালটা াইডার।
## ডনমােকর রা ত – উইিন এ াপ িপটারসন।
## নরওেয়র রা ত – িসেসল ি েকন।

০৪. ‘জীবন-তৃ ষা’ অনুবাদ
কার লখা?
উ রঃ অৈ ত ম বমন।
## তাঁর িবখ াত উপন াস – িততাস এক নদীর নাম।

#আ জািতক িবষয়াবলী
০১. রািহ া গণহত ার অিভেযােগ গাি য়ার করা মামলায় মাল ীপ সরকােরর পে
আইিন লড়াই করেবন ক?
উ রঃ আমাল ু িন, যু রাজ ( লবািনজ বংেশা ত)।
০২. উ েয়র রাজধানীর নাম কী?

উ রঃ মে িভিডও।
০৩. ‘িতেয়নিদনাগা মাহাওক’ আিদবাসী গা ী কান দেশ বাস কের?
উ রঃ কানাডা।
০৪. ভারেতর সােবক ধানম ী ইি রা গা ীেক কেব হত া করা হয়?
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দিনক পি কা থেক সংগৃ হীত সাধারণ ােনর মািসক সংকলন
ফ য়াির, ২০২০
উ রঃ ১৯৮৪ সােল।
০৫. ভারেত কেব ‘ জরাট দা া’ সংঘ ত হয়?
উ রঃ ২০০২ সােল।
## বতমান ধানম ী নের মাদী সসময় জরােটর মু খ ম ী িছেলন।

০৬. মালেয়িশয়ার পালােমে র (িন ক ) আসন সংখ া কত?
উ রঃ ২২২ ।

#িব ান ও যু ি
০১. াকৃিতক ভূেগােলর আধু িনক পকার বলা হয় কােক?
উ রঃ ভন হামেবা ক।
০২. বায়ুম েলর কান রেক বায়ুশূন র বলা হয়?
#কেরানাভাইরাস COVID-19 আপেডট (2019-nCoV)
২৬ ফ য়াির, ২০২০ পয – সারা িবে (৪৮তম
িদন)

উ রঃ তাপম ল।
## এই ের বতার তর

মৃ তু – ২ হাজার ৭১৫ জন (চীেনর বাইের ৫০ জন)।
আ া – ৭৮ হাজার ৬৪ জন (চীেনর বাইের ৭০০
এর মেতা)।

িতফিলত হেয় পৃ িথবীেত িফের আেস।

সং মেণর িব ার – িবে র ায় ৪০
অ েল।

দশ ও

# খলাধু লা
০১. বাংলােদেশর কান ি েকটার সবেচেয় বিশ ওয়ানেড জেয়র াদ পেয়েছন?
উ রঃ মু শিফ র রিহম (৯৮ )।
০২. স িত টিনেসর কান খেলায়াড় অবসেরর ঘাষণা িদেয়েছন?
উ রঃ মািরয়া শারােপাভা, রািশয়া।
## িতিন ২০০১ সােলর এি েল পশাদার টিনেস আেসন।

০৩. ২০২০ সােল অে িলয়ায় চলমান আইিসিস নারী - টােয়ি িব কােপ থম
স ু ির কেরেছন ক?
উ রঃ িহদার নাইট, ইংল া ।

# সরা_উি
“ য পির মী স অেন র সহানু ভূিতর ত াশী নয়।”
- এডম বাক।

(২৮ ফ য়াির, ২০২০)
#বাংলােদশ িবষয়াবলী
০১. আগািম ১৭ মাচ ব ব ু র জ শতবািষকীর িদেন ব ব ু র কান ভাষণ দেশর
এক কা িশ াথ একই সমেয় পাঠ করেব?
উ রঃ ১৯৭৩ সােলর ১৯ আগে ছা লীেগর উে েশ দওয়া ভাষণ।
০২. ঢাকা উ র ও দি ণ িস করেপােরশেনর নবিনবািচত ময়ররা কেব শপথ
নন?
উ রঃ ২৭ ফ য়াির, ২০২০.
## শপথ পড়ান – মাননীয় ধানম ী শখ হািসনা।
## ময়র ঢাকা উ র – আিত ল ইসলাম এবং ময়র ঢাকা দি ণ – শখ ফজেল
নূর তাপস।

০৩. িস করেপােরশেনর সাধারণ ওয়াড ও সংরি ত কাউি লরেদর শপথবাক ক
পাঠ করান?
উ রঃ ানীয় সরকার, প ী উ য়ন ও সমবায় ম ী।
## বাংলােদেশর বতমান ানীয় সরকার, প ী উ য়ন ও সমবায় ম ী – মা. তাজু ল
ইসলাম।
০৪. ‘ব ব ু শখ মু িজব িশ নগর’ কান জলায় অবি ত?
উ রঃ চ াম।
## চ াম জলার িমরসরাই, ফনী ও সীতা উপেজলা জু েড় িব ৃ ত এই িশ
নগর।
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ফ য়াির, ২০২০
০৫. বাংলােদশ আনসার ও াম িতর া বািহনীর বতমান মহাপিরচালেকর নাম
কী?
উ রঃ মজর জনােরল কাজী শরীফ কায়েকাবাদ।
০৬. দেশর িব ৎ খাত িনয় ণকারী সরকাির সং ার নাম কী?
উ রঃ Bangladesh Energy Regulatory Commission (BERC).
০৭. দেশ থম বােরর মেতা কেব ‘জাতীয় বীমা িদবস’ পািলত হেব?
উ রঃ ১ মাচ।
## িদবস িতপাদ – “বীমা িদবেস শপথ কির, উ ত দশ গিড়।”
## ১ মাচ ক ‘জাতীয় বীমা িদবস’ িহেসেব ঘাষণা করা হয় – ১৫ জানুয়াির, ২০২০.
০৮. বীমা উ য়ন ও িনয় ক কতৃ প (IDRA) এর বতমান চয়ারম ােনর নাম কী?
উ রঃ মা. সিফ র রহমান পােটায়ারী।
০৯. স িত কান দশ রািহ া ত াবাসেন বাংলােদশেক সহেযািগতার আ াস
িদেয়েছ?

উ রঃ কে ািডয়া।
১০. বতমােন বাংলােদেশ িবিনেয়াগকারী দশ েলার মেধ শীষ ােন রেয়েছ কান
দশ?
উ রঃ যু রা ।
## যু রাে র ৫২তম বৃহৎ বািনিজ ক অংশীদার – বাংলােদশ।
১১. ইিলশ আহরণকারী িবে র ১১ দেশর মেধ বতমােন বাংলােদেশর অব ান
কত তম?
উ রঃ থম।
## িবে র মাট ইিলশ উৎপাদেনর ৮০ শতাংশ আহরণ কের বাংলােদশ।
১২. বতমােন দেশর সবেচেয় দির তম জলা কান ?
উ রঃ িড় াম।

#আ জািতক িবষয়াবলী
০১. Gulf Cooperation Council (GCC) এর বতমান সদস রা কত ?
উ রঃ ৬ । যথাঃ বাহরাইন, েয়ত, ওমান, কাতার, সৗিদ আরব ও সংযু আরব
আিমরাত।
## িতি ত – ২৫ ম, ১৯৮১.
## সদর দ র – িরয়াদ, সৗিদ আরব।

## এ

দশ র থম মসিজদ যা ১৯১৬ সােল িনিমত হয়।

০৪. ােভিনয়ার রাজধানীর নাম কী?
উ রঃ িলউি য়ানা (Ljubljana).
০৫. মালেয়িশয়ার সাংিবধািনক রাজধানীর নাম কী?
উ রঃ পু জায়া।
০৬. রািহ ােদর িফিরেয় না নওয়া পয স িত কান দশ িময়ানমাের উ য়ন
সহেযািগতা িগত কেরেছ?
উ রঃ জামািন।
০৭. কে ািডয়ার বতমান পররা ও আ জািতক সহেযািগতািবষয়ক ম ীর নাম কী?
উ রঃ ইট সািফয়া।
## স িত িতিন সহ কে ািডয়ার ২২ জন িতিনিধ বাংলােদেশ এেস নানা িবষেয়
বশ কেয়ক চুি স াদন কেরেছন।

০২. ‘উইসকনিসন’ কান দেশর অ রাজ ?
উ রঃ মািকন যু রা ।
## অ ভুি - ১৮৪৮ সাল।
## সংখ া - ৩০তম অ রাজ ।
## রাজধানী: ম ািডসন।
০৩. ‘লগ পড ম ানগারেটাম মসিজদ’ কান দেশ অবি ত?
উ রঃ ােভিনয়া।

#িব ান ও যু ি
০১. ড ু র কী ধরেনর রাগ?
উ রঃ মশাবািহত ভাইরাসজিনত রাগ।
## বাহক – ী এিডস মশা।

উ রঃ িবিড িনরা বা SAU Garlic Chive 1.
## এ মূ লত জাপািন ফসল।

০২. স িত রসু েনর িবক িহেসেব শের বাংলা কৃিষ িব িবদ ালয় কান নতু ন জাত
অিভেযাজন কেরেছন?
#কেরানাভাইরাস COVID-19 আপেডট (2019-nCoV)

০৩. কান মসলা জাতীয় উি দেক ‘Power House of Medicine and Flavor’
বলা হয়?
উ রঃ রসুন।

২৭ ফ য়াির, ২০২০ পয – সারা িবে (৪৯তম
িদন)
মৃ তু – ২ হাজার ৭৪৪ জন (চীেনর বাইের ৬৭ জন)।

আ া – ৭৮ হাজার ৪৯৭ জন (চীেনর বাইের ৩
হাজায় ৮৫৭ জন)।
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দিনক পি কা থেক সংগৃ হীত সাধারণ ােনর মািসক সংকলন
ফ য়াির, ২০২০
সং মেণর িব ার – িবে র ায় ৫০
অ েল।

দশ ও

# খলাধু লা
০১. ইি য়ান ি িময়ার িলগ (আইিপএল) এর ১৩তম আসর কেব
হেব?
উ রঃ ২৯ মাচ, ২০২০.
০২. মু িজব বষ উপলে বাংলােদশ গমস কেব অনু ি ত হেব?
উ রঃ ১-১০ এি ল, ২০২০.
০৩. ২০১৯ সােলর িডেস ের নপােল অনু ি ত ১৩তম এসএ গমেস বাংলােদশ
কত ণপদক লাভ কের?
উ রঃ ১৯ ।

## রৗপ – ৩২ ।
## া – ৮৭ ।
০৪. জাপােনর টািকওেত অনুি ত হেত যাওয়া ী কালীন অিলি ক কেব
হেব?
উ রঃ ২৪ জু লাই, ২০২০.
## শষ হেব – ৯ আগ , ২০২০.

# সরা_উি
“ েয়াজেন িনেজেক কেঠার কের তুলু ন৷ সমােলাচনােক াগত জানাবার সাহস রাখেত হেব৷ জীবন মােনই ব থতা আর হতাশা৷ তারমােন এই নয় জীবন থেম
থাকেব৷ িকছু একটা করেতই হেব, মানিসকতা এটাই হওয়া উিচত৷”
– রতন টাটা, টাটা েপর া ন কণধার।

(২৯ ফ য়াির, ২০২০)
#বাংলােদশ িবষয়াবলী
০১. কাতাের অনু ি ত হেত যাওয়া স ম আ জািতক সমু মহড়া ও দশনীেত
অংশ নওয়া বাংলােদশ নৗবািহনীর যু জাহাজ র নাম কী?
উ রঃ াধীনতা।
০২. বাংলার াচীন পু রােজ র রাজধানীর নাম কী িছল?
উ রঃ পু নগর।
## বতমান অব ান – মহা ানগড়, ব ড়া।

০৩. ‘ব ব ু র অথৈনিতক উ য়নদশন : জাতীয়করণনীিত’ বই
উ রঃ আবু ল কােশম।
০৪. ঢাকার ‘লালবাগ ক া’ কেব িনমাণ করা হয়?
উ রঃ ১৬৭৮ সােল।
০৫. দেশর থম এ ে সওেয়র দঘ কত?
উ রঃ ৫৫ িকিম (ঢাকা-মাওয়া-ভা া)।
## উে াধন – মু িজববেষর যেকানও সময়।

ক িলেখেছন?

#আ জািতক িবষয়াবলী
০১. স িত কান দেশর বতমান িসেড েক কেরানাভাইরােস আ া সে েহ
কায়াের াইেন রাখা হেয়েছ?
উ রঃ মে ািলয়ার িসেড বা ু লগা খালতমা।
০২. চীেনর বাইের সবেচেয় বিশ কান দেশ কেরানাভাইরাস সং িমত হেয়েছ?
উ রঃ দি ণ কািরয়া।
০৩. ৫১তম আ জািতক িফিজ অিলি য়াড কেব কাথায় অনু ি ত হেব?
উ রঃ ১৮-২৬ জু লাই, ২০২০; িভলিনয়াস, িলথু য়ািনয়া।
০৪. সবেশষ কেব ইরােনর সাধারণ িনবাচন অনুি ত হেয়েছ?
উ রঃ ২১ ফ য়াির, ২০২০.

০৫. ‘ইদিলব’ েদশ কান দেশ অবি ত?
উ রঃ িসিরয়া।
## স িত িসিরয়ার এই েদেশ সরকাির বািহনীর িবমান হামলায় তু রে র ৩৩ সনা
িনহত হেয়েছন।
০৬. ‘অিহংস মতবাদ’ এর ব া ক?
উ রঃ মহা া গা ী, ভারত।
০৭. ‘New straights’ কান দশ িভি ক গণমাধ ম?
উ রঃ মালেয়িশয়া।
০৮. মালেয়িশয়ার পালােমে র িন কে র নাম কী?
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দিনক পি কা থেক সংগৃ হীত সাধারণ ােনর মািসক সংকলন
ফ য়াির, ২০২০
উ রঃ দওয়ান রািকয়াত।
## আসন সংখ া – ২২২ ।
## উ ক – দওয়ান নগারা।

০৯. ‘ি শ কলাি য়া’ েদশ কান দেশ অবি ত?
উ রঃ কানাডা।
১০. ‘ পাট কলাং’ ব র কান দেশ অবি ত?
উ রঃ মালেয়িশয়া।

#িব ান ও যু ি
০১. স িত মহািবে আিব ৃ ত কান েহ বা বা পািনর স ান পাওয়া গেছ?
উ রঃ K2-18B.
০২. পৃ িথবীর একমা াকৃিতক উপ েহর নাম কী?
#কেরানাভাইরাস COVID-19 আপেডট (2019-nCoV)
২৮ ফ য়াির, ২০২০ পয – সারা িবে (৫০তম
িদন)

উ রঃ চাঁদ।
০৩. মাবাইল ফােনর ু েদ বাতােক সংে েপ কী বেল?
উ রঃ SMS (Short Message Service).

মৃ তু – ২ হাজার ৭৮৮ জন (চীেনর বাইের ৭৮ জন)।
আ া – ৭৮ হাজার ৮২৪ জন (চীেনর বাইের ৪
হাজার ৬০৭ জন)।

সং মেণর িব ার – িবে র ায় ৫৬
অ েল।

দশ ও

# খলাধু লা
০১. মেয়েদর আ জািতক - টােয়ি েত সবেচেয় বিশ রান কার?
উ রঃ সু িজ বটস, িনউিজল া (৩২১৪ রান)।

০২. International Cricket Council (ICC) এর বতমান চয়ারম ােনর নাম কী?
উ রঃ শশা মেনাহর, ভারত।

# সরা_উি
“ভাগ সবার য়াের আসার জন অেপ া কের, িক িনেজ থেক আেস না। তােক ডেক আনেত হয়।”
– ইলা অলি চ।

তথ সু ঃ দিনক থম আেলা, দিনক সমকাল, দিনক যু গা র, দিনক ইে ফাক, দিনক কােলর ক ,
The Daily Star, The Daily Asian Age.
এই ফাইেলর সকল

, উ র এবং তথ িবিভ ইংেরিজ ও বাংলা পি কা থেক সং হ কেরিছ, এেত টাইিপং জিনত িকংবা তথ আপেডট হওয়ার কারেণ িকছু ভুল
থাকেত পাের, দয়া কের ভুল েলা মানিবক েন মা করেবন।
If you want to get this post in facebook regularly, you can connect with me through below ID lilk.

www.facebook.com/smdkhossain
সবাইেক ধন বাদ।
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