
কারে�ন্ট অ্যারে�য়ার্স� মার্চ�  ২০২০

বাংলারে�শ     অংশ  

১। ব্যাংক আমানতে� সুতে�র হার ৬% কার্য�কর 

__ ২ ফে�ব্রুয়ারির ২০২০।

২। রাজশাহীতে� ফে�তেশর ৩য় �তেরনরিসক ল্যাব উতে!াধন

__ ৩ ফে�ব্রুয়ারির ২০২০।  

৩। প্রধানমন্ত্রী ফেশখ  হারিসনা ই�ারিল স�তের র্যান

__ ৪ ফে�ব্রুয়ারির ২০২০।  

৪। পটুয়াখালী রিবজ্ঞান ও প্রর্যুরি, রিবশ্বরিব�্যালতেয়র  ২য় সমাব�� ন অনুরি/� হয়

__ ৫ ফে�ব্রুয়ারির ২০২০।          

৫। সরকারীভাতেব রিবতে�শ ফের্যতে� আগ্রহীতে�র ফে�শব্যাপী রিনবন্ধন শুরু

__ ৯ ফে�ব্রুয়ারির ২০২০।

৬। ১৩�ম ' অনূর্ধ্ব�-১৯ রিবশ্বকাপ -২০২০' এর �াইনাতেল ভার�তেক হারিরতেয় বাংলাতে�শ চ্যারি;য়ন হয়

__ ৯ ফে�ব্রুয়ারির ২০২০।

৭। সারাতে�তেশ জয়ুা ফেখলা বতেন্ধর রিনতে��শ রি�তেয় হাইতেকাতেট� র রায় প্র�ান 

__ ১০ ফে�ব্রুয়ারির ২০২০।

৮। ফে�তেশর সব�প্রথম রিবতেশষারিয়� ভ্রাম্যমাণ ফেভতেটরিরনারির রিBরিনক চালু

__ ১৩ ফে�ব্রুয়ারির ২০২০।

৯। 'বাংলাতে�শ সড়ক পরিরবহন কতেপ�াতেরশনর আইন (BRTC) রিবল ২০২০' পাস হয়

__ ১১ ফে�ব্রুয়ারির ২০২০।
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১০। 'বাংলাতে�শ বারি�ঘর রিবল ২০২০' পাস হয়

__ ১২ ফে�ব্রুয়ারির ২০২০।   

১১। রিবরিশষ্ট চলরিFত্র প্রতের্যাজক এ ফেক এম জাহাঙ্গীর খান মারা র্যান

__ ১৫ ফে�ব্রুয়ারির ২০২০।             

১২। ' ফেকা;ারিন ( সংতেশাধন)  রিবল ২০২০' পাস হয়

__ ১৮ ফে�ব্রুয়ারির ২০২০।  

১৩। অনলাইতেন ভ্রমণ কর পরিরতেশাধ প!রি� উতে!াধন করা হয়

__ ২৫ জানুয়ারির ২০২০।      

১৪। বাংলাতে�শ ফেটরিলরিভশতেনর চট্টগ্রাম ফেকন্দ্র সামরিয়ক সম্প্রচার শুরু কতের

__ ২৬ জানয়ুারির ২০২০ ( ১২ ঘন্টা চতেল)।

১৫। ফে�তেশর ১ম ৬ ফেলনরিবরিশষ্ট এক্সতেপ্রসওতেয় 

__ ঢাকা - মাওয়া মহাসড়ক। 

১৬। ফে�তেশর ১ম ফেবসরকারির রিবটুরিমন কারখানা

__ ' বসুন্ধরা রিবটুরিমন প্ল্যান্ট ' ( উতে!াধন - ২২ ফে�ব্র. ২০২০) ।  

১৭। ব�� মাতেন ফে�তেশ ��রিসরিল ব্যাংক

__ ৬০ টি।

১৮। ফে�তেশর ৬০�ম ��রিসরিল ব্যাংক

__ ফেবঙ্গল কমারিশ�য়াল ব্যাংক রিলরিমতেটড।

১৯। ফে�তেশ ব�� মাতেন রাষ্ট্রায়ত্ত বারিনরিজ্যক ব্যাংক 

__ ৬ টি।

__ 
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২০। সরকারির রিবতেশষারিয়� ব্যাংতেকর সংখ্যা

__ ৩ টি।

২১। ফে�তেশ ব�� মাতেন ফেবসরকারির ব্যাংতেকর সংখ্যা

__ ৫১ টি (এর মতেধ্য ৯টি রিবতে�শী মারিলকানাধীন)।              

২২। ব�� মাতেন ফে�তেশ পূণ�াঙ্গ শরিরয়াহরিভরিত্তক ইসলামী ব্যাংক

__ ১০ টি।     

২৩। সম্প্ররি� পূণ�াঙ্গ ইসলামী ধারায় অনতুেমা�ন পাওয়া ব্যাংক ২টির নাম

__ স্ট্যান্ডাড�  ব্যাংক রিলরিমতেটড ও এনআররিব ফেXাবাল ব্যাংক রিলরিমতেটড। 

২৪। ব�� মাতেন বাংলাতে�তেশর কূটনীরি�ক রিমশন রতেয়তেZ রিবতেশ্বর

__ ৫৮ টি ফে�তেশ ৭৭ টি।

২৫। 'L'oreal UNESCO Women in Science Award ' লাভ কতেরন

__  ড. ফে�রতে�ৌসী কা�রির।

২৬। প্রস্তারিব� ন্যাশনাল জরুিডরিশয়াল একাতেডরিম স্থারিপ� হতেব

__ রিশবচর, মা�ারীপুর।

২৭। শ�ভাগ রিব�্ুয�ায়তেনর আও�ায় আসা ফেজলার সংখ্যা

__ ৭টি (ঢাকা, ফে�নী, ফেগাপালগঞ্জ,  নাতেটার, পাবনা, জয়পরুহাট ও ফেমতেহরপুর)। 

২৮। প্রধানমন্ত্রী ফেশখ হারিসনা সম্প্ররি� বাংলাতে�শ ��ূাবাতেসর রিনজস্ব চ্যান্সারির ভবন উতে!াধন কতেরন

__ ফেরাম, ই�ারিলতে� ( ৫ ফে�ব্রুয়ারির ২০২০)।

২৯। পুরিলতেশর অপরাধ ��ন্ত রিবভাতেগর (CID) ৩য় �তেরনরিসক ল্যাবতেরটরির উতে!াধন করা হয়

__ রাজশাহী (৩ ফে�ব্রুয়ারির ২০২০; অন্য �টুির অবস্থান - ঢাকা ও চট্টগ্রাম)। 

৩০। ' বাংলাতে�শ ও রবীন্দ্রনাথ ' গ্যালারিরর রিনম�াণ কাজ উতে!াধন করা হয় 
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__ রবীন্দ্রভার�ী রিবশ্বরিব�্যালয়, কলকা�া (৮ ফে�ব্রুয়ারির ২০২০)।

৩১। ' বঙ্গবনু্ধ ওয়াটার রিcটতেমন্ট প্লান্ট ' অবরিস্থ�

__ খুলনায়।

৩২। 'ফেশখ রাতেসল পারিন ফেশাধনাগার ' অবরিস্থ�

__ চট্টগ্রাতেম। 

৩৩। ব�� মাতেন বাংলাতে�তেশর সাতেথ রিdপক্ষীয় বারিণজ্য চুরি, রতেয়তেZ

__ ৪৫ টি ফে�তেশর।                  

৩৪। রিবলুরিf প্রজারি�র মাZ সংরক্ষতেণ ফে�তেশর রিবরিভন্ন ন�-ন�ী ও অভ্যন্তরীণ মু, জলাশতেয় স্থারিপ� অভয়াশ্রম 

__ ৪৩২ টি।                 

৩৫। ব�� মান মৎস্য ও প্রারিণস;� মন্ত্রীর নাম

__ শ ম ফেরজাউল করিরম।

৩৬। ব�� মান সমাজকল্যাণ মন্ত্রীর নাম

__ ফেমা. আশরা� আলী খান খশরু।

৩৭। ব�� মান গৃহায়ন ও গণপূ��  প্ররি�মন্ত্রীর নাম

__ শরী� আহতেম�।

৩৮। বঙ্গবনু্ধ ররিচ� �ৃ�ীয় গ্রন্থ 

__ আমার ফে�খা নয়াচীন (প্রকারিশ� - ২ ফে�ব্রুয়ারির ২০২০)। 

৩৯। 'আমার ফে�খা নয়াচীন' বাংলা ও ইংতেররিজ �ইু ভাষাতে�ই প্রকাশ কতের

__ বাংলা একাতেডমী। 

৪০। 'আমার ফে�খা নয়াচীন' গ্রতেন্থর ইংতেররিজ অনুবা�ক

__ অধ্যাপক �খরুল আলম।
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৪১। ২০২০ সাতেল ভারতে�র ২য় সতেব�াF ফেবসামরিরক সম্মাননা ' পদ্মভূষণ ' লাভ কতেরন

__ সৈসয়� ফেমায়াতেoম আলী।

৪২। ২০২০ সাতেল ভারতে�র ৩য় সতেব�াF ফেবসামরিরক সম্মাননা ' পদ্মশ্রী ' লাভ কতেরন

__ ড. এনামুল হক।

৪৩। সংর্যু, আরব আরিমরাতে�র ফেবসামরিরক নাগরিরক সম্মাননা 'ফেমতেডল অব ইনরিডতেপনতেডন্স অব �াস্ট�  অড� ার ' লাভ কতেরন

__ ভারতে� রিনর্যু, বাংলাতে�তেশর হাইকরিমশনার ফেমাহাম্ম� ইমরান।           

৪৪। ২০২০ সাতেল একুতেশ প�ক লাভ কতেরন

__ ২০ ব্যরি, ও ১ টি প্ররি�/ান।    

৪৫। গতেবষণায় 'একুতেশ প�ক ২০২০' লাভ কতের

__ বাংলাতে�শ মৎস্য গতেবষণা ইনরিস্টটিউট (BERI)। 

৪৬। ২০২০ সাতেল স্বাধীন�া পুরস্কার লাভ কতেরন

__ ৯ ব্যরি, ও ১ টি প্ররি�/ান।           

৪৭। রিশক্ষাতেক্ষতেত্র ' স্বাধীন�া পুরস্কার ২০২০' লাভ কতের

__ ' ভারতে�শ্বরী ফেহামস ' প্ররি�/ান।              

৪৮। সারিহ�্যতেক্ষতেত্র ' স্বাধীন�া পুরস্কার -২০২০' লাভ কতেরন 

__ মুরি,তের্যা!া এসএম রইজ উরিsন আহম্ম�। 

৪৯। 'অমর একুতেশ গ্রন্থতেমলা ২০২০' উৎসগ� করা হয়

__ বঙ্গবনু্ধ ফেশখ মুরিজবরু রহমাতেনর স্মৃরি�র উতেsতেশ্য। 

৫০। সরকার ফের্য ন�ীতেক ' বঙ্গবনু্ধ মৎস্য ফেহরিরতেটজ ' ফেঘাষণার রিসন্ধান্ত রিনতেয়তেZ

__ 'হাল�া' ন�ী।      

৫১। ১ এরিপ্রল ২০২০ ফেথতেক ফেuরিডট Zাড়া সব ধরতেনর ঋতেণ  সতেব�াF ৯% সু� কার্য�কতেরর রিনতে��শ ফে�য়
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__ বাংলাতে�শ ব্যাংক।             

৫২। বঙ্গবনু্ধর ওপর ' Mphil ও PhD ' ফেকাস� চালরু রিস!ান্ত রিনতেয়তেZ

__ জা�ীয় রিবশ্বরিব�্যালয় ( ৮ ফে�ব্রুয়ারির ২০২০)।

নতুন     মুখ  

৫৩। অরিwয়ায় রিনর্যু, বাংলাতে�তেশর ন�ুন রাষ্ট্র��ূ 

__ ফেমা. আব�লু মুরিহ�।

৫৪। মালdীতেপ রিনর্যু, বাংলাতে�তেশর ন�ুন হাইকরিমশনার 

__ রিরয়ার এডরিমরাল নাজমুল হাসান।

৫৫। সংর্যু, আরব আরিমরাতে� রিনর্যু, বাংলাতে�তেশর ন�ুন হাইকরিমশনার 

__ ফেমা. আবু জা�র।            

৫৬। ' cান্সপাতেররিন্স ইন্টারন্যাশনাল বাংলাতে�শ (TIB)' এর ন�ুন ফেচয়ারপারসন

__  অধ্যাপক ড. পারভীন হাসান। 

৫৭। রিবমান বাংলাতে�শ এয়ারলাইনতেসর ব�� মান ফেচয়ারম্যান 

__ সাoা�লু হাসান।

৫৮। বাংলাতে�শ মহাকাশ গতেবষণা ও �রূ অনুধাবন সংস্থার (SPARSO) ব�� মান ফেচয়ারম্যান 

__ রিমজানরু রহমান। 

৫৯। বাংলাতে�শ রিব�্ুযৎ উন্নয়ন ফেবাতেড� র (BPDB) ব�� মান ফেচয়ারম্যান 

__ প্রতেকৌশলী ফেমা. ফেবলাতেয়� ফেহাতেসন।

৬০। ঢাকা স্টক এক্সতেচতেঞ্জর (DSE) ব�� মান ফেচয়ারম্যান 

__ ফেমা. ইউনুসুর রহমান।

৬১। চcগ্রাম স্টক এক্সতেচতেঞ্জর (CSE) ব�� মান ফেচয়ারম্যান
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__ আরিস� ইব্রারিহম।

৬২। জা�ীয় জা�ঘুতেরর ব�� মান মহাপরিরচালক 

__ ফেমা. আজহারুল ইসলাম।

৬৩। 'ইসলারিমক �াউতেন্ডশন বাংলাতে�শ ' এর ব�� মান মহাপরিরচালক

__ আরিনস মাহমু�।

৬৪। বাংলাতে�শ পারিন উন্নয়ন ফেবাতেড� র ব�� মান মহাপরিরচালক 

__ প্রতেকৌশলী এ এম আরিমনলু হক।    

রি�রে�ার্ট�     র্সমীক্ষা     

৬৫। রিবতেশ্বর ব্যয়বহুল ফে�তেশর �ারিলকায় বাংলাতে�শ

__ ১১০ �ম। 

৬৬। ২০১৯ সাতেল জাহাজ ভাঙায় শীষ� ফে�শ

__ বাংলাতে�শ।

৬৭। সৈবরিশ্বক ফেমধা প্ররি�তের্যারিগ�া সূচতেক রিবতেশ্ব বাংলাতে�শ

__ ১২৪ �ম।

৬৮। সৈবরিশ্বক সামারিজক উত্তরণ সূচতেক রিবতেশ্ব বাংলাতে�শ

__ ৭৮ �ম।

৬৯। �রিক্ষণ এরিশয়ায় ফেখলারিপ ঋতেণর হার সবতেচতেয় ফেবরিশ

__ বাংলাতে�তেশ (১১.৪%)।

৭০। র্যানজতেট ব�� মান রিবতেশ্ব বাংলাতে�তেশর অবস্থান

__ ১০ম।   

৭১। �নুzরি�গ্রস্থ ফে�তেশর �ারিলকায় বাংলাতে�শ
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__ ১৪ �ম ( উধ�uতেম ১৪৬ �ম।

৭২। সৈবরিশ্বক গণ�ন্ত্র সূচতেক রিবতেশ্ব বাংলাতে�শ 

__ ৮০ �ম।

৭৩। সৈবরিশ্বক উ�ার গণ�ন্ত্র সূচতেক বাংলাতে�শ

__ ১৪৫ �ম।

৭৪। সৈবরিশ্বক রিনব�াচনী গণ�ন্ত্র সূচতেক বাংলাতে�শ

__ ১৩০ �ম। 

৭৫। সৈবরিশ্বক খা�্য রিনরাপত্তা সূচতেক রিবতেশ্ব বাংলাতে�শ 

__ ৮৩ �ম।

৭৬। সৈবরিশ্বক সন্ত্রাসবা� সূচতেক বাংলাতে�শ

__ ৩১ �ম।

৭৭। সৈবরিশ্বক জা�ীয়�ার মান সূচতেক বাংলাতে�শ 

__ ১৩৭ �ম।

৭৮। সৈবরিশ্বক রিলঙ্গসম�া সূচতেক বাংলাতে�শ 

__ ৫০ �ম।

৭৯। রিবশ্বব্যাংতেকর নারী, ব্যবসা ও আইন ২০২০ শীষ�ক প্ররি�তেব�তেন বাংলাতে�শ 

__ ১৭১ �ম।            

৮০। ব�� মাতেন ফে�তেশ মাথারিপZু সৈ�রিনক মাতেZর চারিহ�া

__ ৬০ গ্রাম। 

৮২। ফে�তেশ ব�� মাতেন প্রকারিশ� সৈ�রিনক পরিত্রকার সংখ্যা

__ ১২৭৭ টি।
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৮৩। ফে�তেশ সব�ারিধক প্রচারির� সৈ�রিনক পরিত্রকা 

__ বাংলাতে�শ প্ররি�রি�ন (৫,৫৩০০০)।

৮৪। ইংতেররিজ সৈ�রিনতেকর মতেধ্য সব�ারিধক প্রচারির� পরিত্রকা

__ Daily Star (৪৪,৮১৪)।

৮৫। ফে�তেশ ব�� মাতেন প্ররি� এক লাখ মানুতেষর জন্য রিবচারক রতেয়তেZন

__ ১ জন।

৮৬। ব�� মাতেন ফে�তেশর আরিপল রিবভাতেগর রিবচারপরি�র সংখ্যা

__ ৭ জন।

৮৭। ব�� মাতেন ফে�তেশর হাইতেকাট�  রিবভাতেগর রিবচারপরি�র সংখ্যা 

__ ৯৭ জন।

৮৮। ফে�তেশ ব�� মাতেন উপতেজলা রিনব�াহী কম�ক�� া রিহতেসতেব কম�র� আতেZন

__ ১৫৩ জন।                

খেখলাধলুা

৮৯। ১৩�ম ' অনূর্ধ্ব�-১৯ রিবশ্বকাপ -২০২০' চ্যারি;য়ন 

__ বাংলাতে�শ (ফের্য ফেকাতেনা uীড়া আসতের এটিই ১ম রিশতেরাপা)।

৯০। অনূর্ধ্ব�-১৯ রিবশ্বকাতেপর ' ফেপ্লয়ার অব �্য �াইনাল ' হন

__ আকবর আলী, বাংলাতে�শ।  

৯১।   বাংলাতে�তেশর একমাত্র রিuতেকটার রিহতেসতেব ফেটস্ট রিuতেকতেট ৩টি ডাবল ফেসঞু্চরির কতেরন

__ মুশরি�কুর ররিহম। 

৯২। ২য় বাংলাতে�শী রিহতেসতেব ১ম ফেশ্রণীর রিuতেকতেট রিcপল ফেসঞু্চরির কতেরন

__ �ারিমম ইকবাল ( ১ম বাংলাতে�শী ররিকবলু হাসান)।   
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আন্তর্জ� ারিতক     অংশ  

৯৩। রি�রিলরিস্তন ইসরাতেয়ল ও রু্য,রাতেষ্ট্রর সাতেথ রিনরাপত্তাসহ সব ধরতেনর স;ক�  রিZন্ন কতের

__ ১ ফে�ব্রুয়ারির ২০২০।  

৯৪। অরিভশংসন রিবচাতের ফেডানাল্ড cা; অব্যাহরি� লাভ কতেরন

__ ৫ ফে�ব্রুয়ারির ২০২০।

৯৫। চীতেনর ফেপ্ররিসতেডন্ট প্রাণঘা�ী কতেরানাভাইরাতেসর রিবতেরাতে! ' জনর্যু! ' ফেঘাষণা কতের

__ ৬ ফে�ব্রুয়ারির ২০২০।     

৯৬। ৩৩�ম  আরি}কান ইউরিনয়তেনর  শীষ� সতেম্মলন অনুরি/� হয়   

__  ৯ -১০ ফে�ব্রুয়ারির ২০২০ ( ইরিথওরিপয়া)।

৯৭। এন্টাক� টিকা  মহাতে�তেশ ১ম বাতেরর ম� ২০° ফেসলরিসয়াতেসর ওপর �াপমাত্রা ফেরকড�  করা হয়

__ ৯ ফে�ব্রুয়ারির ২০২০।

৯৮। 'নাসা ও ইএসএ ' এর ফের্যৌথ উতে�্যাতেগ ১ম ফেসৌর অররিবটার/ ফেসাতেলা উৎতেক্ষপন করা হয়

__ ১০ ফে�ব্রুয়ারির ২০২০।  

৯৯। ৪৩�ম 'International Fund for Agriculture Development ' অনুরি/� হয় 

__ ১১-১২ ফে�ব্রুয়ারির ২০২০ (ফেরাম,ই�ারিল)।      

১০০। ৫৬�ম রিমউরিনখ রিনরাপত্তা সতেম্মলন (MSC) অনুরি/� হয়

__ ১৪-১৬ ফে�ব্রুয়ারির ২০২০ ( জাম�ারিনর রিমউরিনতেখ)।   

১০১। ভার�ীয় সশস্ত্র বারিহনীতে� রিলঙ্গ সৈবষম্য �রূ করতে� সুরিপ্রম ফেকাতেট� র ঐরি�হারিসক রায় প্র�ান

__ ১৭ ফে�ব্রুয়ারির ২০২০। 

১০২। ভারতে�র পরি�মবতেঙ্গর জনরিপ্রয় অরিভতেন�া �াপস পাল মারা র্যান

__ ১৮ ফে�ব্রুয়ারির ২০২০।   
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১০৩। রিবতেশ্বর সবতেচতেয় বয়স্ক ব্যরি, জাপাতেনর 'রিচতে�স�ু ওয়া�ানাতেবর' মারা র্যান

__ ২৩ ফে�ব্রুয়ারির ২০২০।

১০৪। মালতেয়রিশয়ার প্রধানমন্ত্রী মাহারিথর ফেমাহাম্ম� প��্যাগ কতেরন

__ ২৪ ফে�ব্রুয়ারির। 

__ ২৫ ফে�ব্রুয়ারির ২০২০ ফে�শটির অন্তব��z প্রধানমন্ত্রী রিহতেসতেব কাতেজ ফের্যাগ ফে�ন।

১০৫। মারিক� ন ফেপ্ররিসতেডন্ট ফেডানাল্ড cা; ভার� স�র কতেরন 

__ ২৪-২৫ ফে�ব্রুয়ারির ২০২০।

১০৬। রিমশতেরর সাতেবক ৪থ� ফেপ্ররিসতেডন্ট ফেহাসরিন ফেমাবারক মারা র্যান  

__ ২৫ ফে�ব্রুয়ারির ২০২০।      

১০৭। মারিক� ন ফেপ্ররিসতেডন্ট ফেডানাল্ড cা; মধ্যপ্রাচ্য শারিন্ত পরিরকল্পনা প্রকাশ কতেরন

__ ২৮ জানয়ুারির ২০২০।

১০৮। ৫৯�ম মারিক� ন ফেপ্ররিসতেডন্ট রিনব�াচন অনুরি/� হতেব 

__ ৩ নতেভম্বর ২০২০।

১০৯। কা�াতেরর ব�� মান প্রধানমন্ত্রীর নাম

__ ফেশখ খারিল� রিবন খরিল�া রিবন আবু্দল আরিজজ আল থারিন।  

১১০। ইরাতেকর ব�� মান প্রধানমন্ত্রীর নাম

__ ফেমাহাম্ম� ফে�ৌরি�ক এলাহী।

১১১। কতেসাতেভার ব�� মান প্রধানমন্ত্রীরনাম

__ আররিবন কুরি�� ।

১১২। র্যু,রাতেজ্যর ব�� মান অথ�মন্ত্রী নাম

__ ঋরিষ  সুনাক ( সারিজ� জারিভতে�র স্থলারিভরিষ, হন)।
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১১৩। আরি}কান  ইউরিনয়তেনর (AU) ব�� মান ফেচয়ারপারসন 

রিসরিরল রামাতে�াসা, �রিক্ষণ আরি}কা।

১১৪। ইন্টারন্যাশনাল ফে�ডাতেরশন অব ফেরডuস এন্ড ফেরড রিuতেসন্ট ফেসাসাইটিস (IFRCS) এর ব�� মান মহাসরিচব 

__ জাগান চ্যাপাতেগইন, ফেনপাল।

১১৫। 'আইরিবএম' এর ব�� মান প্রধান রিনব�াহী কম�ক�� া (CEO)

__ অররিবন্দ কৃষ্ণ ( ভার�ীয় বংতেশাদূ্ভ�)।  

১১৬। আরব রিবতেশ্বর ১ম ফে�শ রিহতেসতেব পরমাণু চুরি� রিনম�াতেণর লাইতেসন্স অনতুেমা�ন ফে�য়

__ সংর্যু, আরব আরিমরা�। 

১১৭। রিবতেশ্বর সবতেচতেয় বড় �ইু ইরিঞ্জন চারিল� রিবমাতেনর নাম

__ ফেবারিয়ং '৭৭৭ এক্স ' ( সৈ�ঘ�্য ২৫২ �ুট)।   

১১৮। সম্প্ররি� ফের্য ফে�তেশর ডাকটিরিকতেট ফেজরুজাতেলম শহতেরর Zরিব রিচত্রারিয়� করা হয়

__ ওমান।

১১৯। কতেরানাভাইরাতেসর ৭ম প্রজারি�র নাম

__ 2019 Novel Corona Virus (2019-nCoV).

১২০। Novel Corona virus- এর সংuমতেণ ফু্ল'র মতে�া উপসগ� রিনতেয় ফের্য ফেরাগ হয়, �ার নাম

__ COVID-19.

১২১। পঙ্গপাল হতেলা

__ এক প্রকার প�ঙ্গ। ইংতেররিজ Locust বা পঙ্গপাল শব্দটি এতেসতেZ Vulgar Latin শব্দ Locusta ফেথতেক। র্যার অথ� �রিড়ং বা 
প�ঙ্গ (Crasshopper).

১২২। ২০২০ সাতেল র্যু,রাতেজ্যর ন�ুন ফেনাতেট ফের্য বাংলাতে�শী রিবজ্ঞানীর মুখচ্ছরিব ফে�খা র্যাতেব

__ আচার্য� জগ�ীশ চন্দ্র বসু (৫০ পাউতেন্ডর মুদ্রায়)।                                 

১২৩। ইউতেরাপীয় পাল�াতেমতেন্টর ব�� মান স�স্য সংখ্যা 
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__ ৭০৫ জন।

১২৪। আন্তজ� ারি�ক কৃরিষ উন্নয়ন �হরিবল (IFAD) এর ব�� মান স�স্য ফে�শ

__ ১৭৭ টি।

১২৫। 'IFAD' এর ১৭৭�ম স�স্যপ� লাভ কতের

__ ফেপাল্যান্ড (২৯ জানয়ুারির ২০২০)।

১২৬। ৩১ জানুয়ারির ২০২০ ইউতেরাপীয় ইউরিনয়ন (EU) �্যাগ কতের

__ রু্য,রাজ্য।

১২৭। ইউতেরাপীয় ইউরিনউতেনর (EU) ব�� মান স�স্য সংখ্যা 

__ ২৭ টি।           

১২৮। ১ ফে�ব্রুয়ারির ২০২০ পুনরায় কমনওতেয়লথ-এ ফের্যাগ�ান কতের

__ মালdীপ। 

১২৯। কমনওতেয়লথ-এর ব�� মান স�স্য সংখ্যা

__ ৫৪ টি।

১৩০। ৩১ জানয়ুারির ২০২০ ইউতেরাপীয় রিবরিনতেয়াগ ব্যাংক (EIB) �্যাগ কতের

__ রু্য,রাজ্য। 

১৩১। ইউতেরাপীয় রিবরিনতেয়াগ ব্যাংক (EIB) এর ব�� মান স�স্য সংখ্যা 

__ ২৭ টি।                         

১৩২। মারিক� ন ইরি�হাতেস ২য় ফেপ্ররিসতেডন্ট রিহতেসতেব অরিভশংসন রিবচার চলাকাতেল ' বারিষ�ক ফেস্টট অব �্য ইউরিনয়ন' ভাষণ প্র�ান 

কতেরন

__ ফেডানাল্ড cা;   । 

১৩৩। সম্প্ররি� মহাকাতেশ একসাতেথ ৪টি স্যাতেটলাইট উৎতেক্ষপণ কতের
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__ চীন (২০ ফে�ব্রুয়ারির ২০২০)।

১৩৪। মহাকাতেশ ব�� মাতেন সবতেচতেয় ফেবরিশ স্যাতেটলাইট রতেয়তেZ

__ রু্য,রাতেষ্ট্রর  ( ১৬৭৬ টি)।

১৩৫। গুজরাতেটর আহতেম�াবাতে� রিনরিম�� রিবতেশ্বর সবতেচতেয় বড় রিuতেকট ফেস্টরিডয়াম উতে!াধন কতেরন

__ ফেডানাল্ড cা; ( নাম - স�� ার প্যাতেটল ফেস্টরিডয়াম,ধারণক্ষম�া - ১,১০,০০০)।    

১৩৬। ইরি�হাতেসর ১ম ফে�শ রিহতেসতেব ইউতেরাপীয় ইউরিনয়ন (EU) �্যাগ কতের

__ রু্য,রাজ্য।     

১৩৭। ২২ ফে�ব্রুয়ারির ২০২০ পর্য�ন্ত কতেরানাভাইরাতেসর ন�ুন প্রজারি� Zরিড়তেয় পতেড় রিবতেশ্বর

__ ৫ টি মহাতে�তেশর ৩২ টি ফে�তেশ।

১৩৮। রিবতেশ্ব মানবতে�তেহ ১ম বাতেরর ম� কতেরানাভাইরাস সনা, করা হয়

__  ১৯৬০ সাতেল। 

১৩৯। চীতেনর বাইতের ১ম বাতেরর ম� কতেরানাভাইরাস আuাতেন্তর সন্ধান পাওয়া র্যায়

__ থাইল্যাতেন্ড ( ১৩ জানুয়ারির ২০২০)।

১৪০। ইউতেরাতেপর ১ম ফে�শ রিহতেসতেব কতেরানাভাইরাস আ,ান্ত ফেরাগী শনা, হয় 

__ }াতেন্স ( ২৪ জানয়ুারির ২০২০)।    

১৪১। মধ্যপ্রাতেচ্যর ১ম ফে�শ রিহতেসতেব কতেরানাভাইরাস আuান্ত ফেরাগী শনা, হয়

__ সংর্যু, আরব আরিমরাতে� ( ২৯ জানয়ুারির ২০২০)।

১৪২। আরি}কার ১ম ফে�শ রিহতেসতেব কতেরানাভাইরাস আuান্ত ফেরাগী শনা, হয়    

__ রিমসতের ( ১৪ ফে�ব্রুয়ারির ২০২০)।

১৪৩। মধ্যপ্রাতেচ্যর ১ম ফে�শ রিহতেসতেব কতেরানাভাইরাতেস আuান্ত ২জন ফেরাগী মারা র্যায়

__ ইরাতেন (১৯ ফে�ব্রুয়ারির ২০২০) ।    
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১৪৪। সম্প্ররি� ব্রারিজতেলর রিবজ্ঞানীরা ন�ুন এক ভাইরাস আরিবষ্কার কতের,  নাম ফে�য়

__ ইয়ারাভাইরাস / ইয়ারাভাইরাস ব্রারিসরিলতেয়নরিসস।

১৪৫। কাবা - শরির� ও মরি�নায় ফেসলরি� ফে�ালা রিনরিষ! কতেরতেZ 

__ ফেসৌরি� আরব।

১৪৬। রিবতে�শী কমzতে�র জন্য কা�ালা বা স্পন্সরশীপ প!রি� রিশগরিগরই বারি�ল করতেZ

__ ফেসৌরি� আরব।    

১৪৭। ৯২�ম ' অস্কার পুরস্কার ২০২০' এর ফেসরা  চলরিFত্র 

__ প্যারাসাইট।

১৪৮। ' বা�টা রি�ল্ম অ্যাওয়াড�  ২০২০' এর ফেসরা চলরিFত্র

__ রিব্রটিশ চলরিFত্র : ১৯১৭।    

১৪৯। ভারতে�র ৬৫�ম ' রি�ল্মতে�য়ার অ্যাওয়াড�  ২০২০' এর ফেসরা চলরিFত্র  

__ গারিল বয় ( স্বল্পদৈ�ঘ�্য চলরিFত্র - ফে�রিশ)।

১৫০। ব�� মাতেন রিবতেশ্বর সবতেচতেয় বয়স্ক নারী

__ কাতেন �ানাকা,  জাপান (১১৭ বZর)।            

রি�রে�ার্ট�     র্সমীক্ষা     

১৫১। রিবতেশ্বর ফেসরা রিথংক ট্যাংক প্ররি�/ান 

__ Cemegie Endowment For International Peace, রু্য,রাষ্ট্র।  

১৫২। র্যানজতেট ব�� মান রিবতেশ্বর শীষ� শহর

__ লাতেগাস, নাইতেজরিরয়া ( ২য় - কলতেম্বা)। 

১৫৩। ব�� মান রিবতেশ্ব কম র্যানজটপূণ�   শহর

__ বাতেসল, সুইজারল্যান্ড। 
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১৫৪। রিবতেশ্বর ব্যয়বহুল ফে�তেশর �ারিলকায় শীতেষ�

__ সুইজারল্যান্ড ( ২য় - নরওতেয়)।

১৫৫। রিবতেশ্বর ব্যয়বহুল ফে�তেশর �ারিলকায় সব�রিনম্ন ফে�শ

__ পারিকস্তান, ১৩২ �ম।        

১৫৬। সৈবরিশ্বক ফেমধা প্ররি�তের্যারিগ�া সূচতেক শীষ� ফে�শ

__ সুইজারল্যান্ড ( ২য় - র্যু,রাষ্ট্র)। 

১৫৭। সৈবরিশ্বক ফেমধা প্ররি�তের্যারিগ�া সূচতেক সব�রিনম্ন  ফে�শ

__ ইতেয়তেমন, ১৩২ �ম।

১৫৮। ব�� মাতেন রিবতেশ্ব ২য় বৃহত্তম অস্ত্র উৎপা�নকারী ফে�শ

__ চীন ( এর আতেগ রিZল - রারিশয়া)।

১৫৯। সৈবরিশ্বক সামারিজক উত্তরণ সূচতেক শীষ� ফে�শ

__ ফেডনমাক�  ( ২য় - নরওতেয়)।

১৬০। সৈবরিশ্বক সামারিজক উত্তরণ সূচতেক সব�রিনম্ন ফে�শ

__ আইভরির ফেকাস্ট, ৮২�ম ( ২য় - ফেসতেনগাল)।    

১৬১। জীবাশ্ম জ্বালারিনর ব্যবহাতের সতেব�াF ক্ষরি� হতেচ্ছ

__ রু্য,রাষ্ট্র,  ভার� ও চীতেন।              

১৬২। রসুন উৎপা�ন ও রfারিনতে� শীষ� ফে�শ 

__ চীন।

১৬৩। আ�া রfারিনতে� শীষ� ফে�শ

__ চীন।

১৬৪। আ�া উৎপা�তেন শীষ� ফে�শ
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__ ভার�।      

খেখলাধলুা             

১৬৫। সম্প্ররি� ফেটতেস্ট সবতেচতেয় কম বয়তেস হ্যাটরিcতেকর ফেরকড�  গতেড়ন

__ নারিসম শাহ, পারিকস্তান (৯ ফে�ব্রুয়ারির ২০২০)।

১৬৬। সম্প্ররি� আন্তজ� ারি�ক রিuতেকতেট সব�করিন/ রিহতেসতেব অধ�শ� রান কতেরন

__ কুশল মা�া, ফেনপাল।   

১৬৭। ফেটতেস্ট সবতেচতেয় কম বয়তেস অধ�শ� রাতেনর ফেরকড�  গতেড়ন

__ শচীন ফেটনু্ডলকার, ভার�।

১৬৮। টি-২০ ফে� সবতেচতেয় কম বয়তেস অধ�শ� রাতেনর ফেরকড�  গতেড়ন 

__ সুরিন্দপ জরার, ফেনপাল।              

১৬৯। ১৩�ম ' অনূর্ধ্ব�-১৯ রিবশ্বকাপ -২০২০' এর রানাস�আপ 

__ ভার�।   

১৭০। ৯ম ' রিবগব্যাশ রিলগ ২০১৯-২০' চ্যারি;য়ন 

__ রিসডরিন রিসক্সাস� ( ম্যান অব �্য �াইনাল - জশ রি�রিলপ)।

১৭১। ২০২০ সাতেলর অতেwরিলয়ান ওতেপতেন পুরুষ ও নারী একতেক চ্যারি;য়ন 

__ ফেনাভাক ফেজাতেকারিভচ ( সারিব�য়া) ও ফেসারি�য়া ফেকরিনন ( র্যু,রাষ্ট্র)।      

১৭২। উন্ম,ু (Open) র্যতুেগ ১ম ফেকাতেনা ফেখতেলায়াড় রিহতেসতেব ৩টি রিভন্ন �শতেক গ্র্য্য্যান্ডস্লাম জয় কতেরন

__ ফেনাভাক ফেজাতেকারিভচ,  সারিব�য়া।

১৭৩। ব�� মাতেন পুরুষ ও নারী �ুটবল রিমতেল সবতেচতেয় ফেবরিশ আন্তজ� ারি�ক ফেগাতেলর ফেরকড�  

__ কানাডার নারী �তেলর অরিধনায়ক রিuরিস্টন রিসনতেBয়ার  ।

১৭৪। ব�� মাতেন পুরুষ �ুটবতেল সবতেচতেয় ফেবরিশ আন্তজ� ারি�ক ফেগাতেলর ফেরকড�  
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__ ইরাতেনর আরিল �াইতেয়র।     

১৭৫। রিবতেশ্বর ১ম ব্যরি, রিহতেসতেব ইনস্টাগ্রাতেম ২০০ রিমরিলয়ন �তেলায়াতেরর ' ম্যারিজক রি�গার' স্পশ� কতেরন

__ রিuরিস্টয়াতেনা ফেরানালতে�া,  প�ু� গাল।   

খের্সানা     রিনরেয়     যত     কথা  

ফেসানা - একটি হলু� বতেণ�র ধা�ু। অপরিরব�� নীয় সৈবরিশষ্ট্য চকচতেক বণ�, রিবরিনমতেয়র সহজ মাধ্যম ও কাঠাতেমার স্থায়ীতে�র কারতেণ 

এটি অরি� মূল্যবান ধা�ু রিহতেসতেব পরিররিচ�। 

সা�া ফেসানা - বাংলাতে�তেশর �রিক্ষণাঞ্চতেল চাষকৃ� বাগ�া রিচংরিড় সা�া ফেসানা রিহতেসতেব খ্যা�।

কাতেলা ফেসানা - সমুদ্র সৈসকতে� বালুর মতেধ্য পাওয়া 'রিজরকন' নামক এক ধরতেনর মূল্যবান প�াথ�। 

ফেZাট ফেসানা মসরিজ� - বাংলাতে�তেশর অন্য�ম প্রাচীন মসরিজ�। এটি ব�� মাতেন  চাঁপাইনবাবগঞ্জ ফেজলার রিশবগঞ্জ থানায় 

অবরিস্থ�। প্ররি�/া�া - ওয়ালী মুহাম্ম� রিবন আলী।  সুল�ান আলাউরিsন ফেহাতেসন শাহ-এর আমতেল রিনরিম��।

বড় ফেসানা মসরিজ� - ভারতে�র ফেগৌতেড় অবরিস্থ� মুসরিলম র্যতুেগর অন্য�ম স্থাপ�্য রিন�শ�ন। ফেগৌতেড়র সবতেচতেয় বড় মসরিজ� হতেলা 

বড় ফেসানা মসরিজ�। ১৫২৬ রি�স্টাতেব্দ এটি প্ররি�/া কতেরন সুল�ান নারিসরুsীন নুসর� শাহ ( আনুমারিনক)।   

ফেসানাকান্দা �গু� - নারায়ণগঞ্জ ফেজলার বন্দতের অবরিস্থ� একটি ফেমাগল জল�গু�। এটি রিনম�াণ কতেররিZতেলন ফেমাগল সম্রাটগণ।

ফেসানারগাঁও - স্বণ�গ্রাম বা সুবণ�গ্রাম নাতেম অরিভরিহ� বতেঙ্গর এক প্রাচীন জনপ�।�খরুsীন মুবারক শাহ ক�ৃ� ক ১৩৩৮ 

রি�ষ্টাতেব্দ প্ররি�রি/� বাংলার ১ম স্বাধীন মুসরিলম সাল�ানাতে�র রাজধানী রিZল ফেসানারগাঁও।  ব�� মাতেন  এটি নারায়ণগঞ্জ ফেজলার

একটি উপতেজলা।

ফেসানাগাজী - ফে�নী ফেজলার একটি উপতেজলা। 

ফেসানা�লা - বগুড়া ফেজলার একটি উপতেজলা। 

ফেসানাইমুড়ী - ফেনায়াখালী ফেজলার একটি উপতেজলা। 

ফেসানাহাট - বাংলাতে�তেশর ১৭�ম  স্থলবন্দর। কুরিড়গ্রাম ফেজলার ভুরুঙ্গামারী উপতেজলায় অবরিস্থ�।  এটি স্থলবন্দর ফেঘাষণা করা

হয় ২৫ অতে�াবর ২০১২।

ফেসানাচর বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য - পটুয়াখালী ফেজলার রাঙ্গাবালী উপতেজলায় অবরিস্থ� একটি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য ফেকন্দ্র। 

প্ররি�রি/� হয় ২৪ রিডতেসম্বর ২০১১ সাতেল।
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'  বাং  লা�  '   শরে&     যা     রিকছু     উ�ারিধ  

বাংলার ফেভরিনস - বরিরশাল।

বাংলার শস্যভাণ্ডার - বরিরশাল।

বাংলার সুতেয়জ খাল - গাবখান চ্যাতেনল ( ঝালকাঠি)। 

বাংলার বাঘ - এতেক �জলুল হক / আশুতে�াষ মতুেখাপাধ্যায়। 

বাংলার স্কট - বরি�মচন্দ্র চতেট্টাপাধ্যায়। 

বাংলার রিমলটন - ফেহমচন্দ্র বতেন্দ্যাপাধ্যায়। 

বাংলার বায়রন - নবীনচন্দ্র ফেসন।

রূপসী বাংলার করিব - জীবনানন্দ �াশ।

বাংলার আকবর - আলাউরিsন ফেহাতেসন শাহ।          

খেনার্ট : Md Roman
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