
 

 

াধাযণ জ্ঞানঃ- 
 

০১. ফাাংরাদদদ ৬ষ্ঠ আদভশুভারয অনুষ্ঠষ্ঠত দফ – ২০২১ াদর 

০২. ফততভান রফদেয সযা ধনী - অযাভাজদনয প্ররতষ্ঠাতা সজপ সফজ। 

০৩. ফাাংরাদদদ 4G চারু য়- ১৯ সপব্রুয়ারয ২০১৮। 

০৪. "তাকা ৭১" বাস্কম তষ্ঠিয বাস্কয - রুভ যায় (ভুন্সন্ফগদে) 

০৫. দারযদযযয ায ফদচদয় কভ- নাযায়ণগে সজরায়। 

০৬. সদদয ২য় াযভানরফক রফদুৎ সকন্দ্র দফ- রজরা, ফরযার। 

০৭. গযা অনুন্ধাদন ফাাংরাদদদক বাগ কযা দয়দছ- ২৩ ব্লদক। 

০৮. ট্রারযপ করভন - ফারনজয ভন্ত্রণারদয়য অধীন। 

০৯. ফাাংরাদদ ফদচদয় সফর ঋন ায়- IDA সথদক। 

১০. দারযদযযয ায ফদচদয় সফর- কুরগ্রাভ সজরায়। 
 
 

১১. ভাারথয সভাাম্মদদয ফততভান দদরয নাভ- াকাতান াযাান। 

১২. ২০১৮ াদর সনাদফর ুযষ্কায স্থরগত সম রফলদয় - ারতয। 

১৩. স ানাল্ড ট্রাম্প এফাং রকভ জাং উন এয বফঠক য় - কযাদরা রযদািত, সদটাা দ্নী, রঙ্গাুয। 

১৪. স ানাল্ড ট্রাম্প এফাং ুরতদনয ভাদঝ বফঠক য়- সররাংরক, রপনরযান্ড। 

১৫. কভনদয়রদথয ফততভান দয - ৫৩ ষ্ঠি (ফ তদল গারিয়া) 

১৬- ভাইদকর ন্দাৎদজ সম ফইষ্ঠিয জনয ভযান ফুকায ুযষ্কায ান- 'দয ইাংরর সদট " 

১৭. ষ্ঠি সিাদয়রট নাযী রফেকা ২০১৮ অনুষ্ঠষ্ঠত দফ- দয়স্ট ইন্সন্ডদজ। 

১৮. ন্ভা ষ্ঠি সিাদয়রট রফেকা অনুষ্ঠষ্ঠত দফ- অদেররয়া (২০২০ াদর) 

১৯. রফেকা পুিফর ২০১৮ এয "ভযান অপ দযা পাইনার "- অযান্তরন রগ্রজভযান 

২০. আন্তজতারতক নাযী ষ্ঠি সিাদয়রট ন্সিদকি ফাাংরাদদদয দে ১ভ যাষ্ঠট্রক কদযন- পারভা খাতুন। 
 
 

২১. ফাাংরাদদ- বাযত বভত্রী বফন অফরস্থত - যাজাীদত। 

২২. দ্পা সতুয ফততভান দৃযভান অাং- ৭৫০ রভিায। 

২৩. রযতযক্ত রররথন সথদক জ্বারারন সতর উৎাদন দ্ধরতয উদ্াফক- সতরদুর ইরাভ। 

২৪. সদদক ভাদকভুক্ত সঘালণা কযা দফ- ২০৪১ াদরয ভদধয। 

২৫. নাযী েভতায়দন সদদয প্রথভ অনরাইন রবরিক জফ ভাদকতি সে- "দয িু আয়ায জফ  িকভ"। 

২৬. অথ তননরতক ভীো ২০১৮ অনুমায়ী সদদয ফততভান ভাথারছু আয়- ১৭৫২ ভা.  রায। 

২৭. ম্প্ররত ২১ স সপব্রুয়ারয জাতীয়বাদফ ারদনয জনয সম সদ রফর া কদযদছ- অদেররয়া। 

২৮. াংরফধাদনয ১৭তভ াংদাধনীদত াংযরেত আদনয সভয়াদ ফাাদনা দয়দছ- ২৫ ফছয। 

২৯. সযারঙ্গাদদয উয রনরভ তত ফাাংরাদদদয স্বল্পনদদঘ তযয চরন্সিত্র - A pair of Sandal. 

৩০. ফততভাদন সদদ তপরররবুক্ত ফযাাংদকয াংখযা - ৫৮ ষ্ঠি ( যাষ্ট্রীয় ৯ষ্ঠি)। 
 
 

৩১. সদদয পুদরয যাজধানী ফরা য়- মদাদযয গদখারীদক। 

৩২. ফততভাদন সদদ সভাি উৎাদনযত গযাদেত্র- ২৭ ষ্ঠি। 

৩৩. ফঙ্গফনু্ধয সজর জীফদনয উয যরচত ফইদয়য নাভ- ৩০৫৩ রদন। 

৩৪. সদদ ফততভাদন নদী ফন্দয- ৩৩ ষ্ঠি। 

৩৫. ফাাংরাদদ রফদেয কততভ সদ রদদফ e-passport মুদগ মাত্রা শুরু কদয- ১১৯ তভ। 

৩৬. ভাদক রফদযাধী অরবমাদনয নাভ রছর- চদরা মাই মুদদ্ধ, ভাদদকয রফরুদদ্ধ। 



 

 

৩৭. ফততভাদন াদিয ফযাগ ফযফায কযা ফাধযতাভূরক - ১৯ ষ্ঠি দণয। 

৩৮. ফততভাদন স্বণ ত উৎাদদন ীল ত সদ- চীন। 

৩৯. ইভযান খাদনয যাজননরতক দদরয নাভ- সতরযক-ই-ইনাপ। 

৪০. অদেররয়ায ফততভান প্রধানভন্ত্রী - স্কি ভরযন। 
 
 

৪১. অযাভদনরস্ট ইটাযনযানাদর 

য নতুন ভারচফ - কুরভ নাইদ া। 

৪২. আরিকান সদগুদরাদত সফরুদনয াাদময ইটাযদনি ছরদয় সদয়ায প্রকদল্পয নাভ- " প্রদজক্ট রুন"। 

৪৩. MNP (Mobile Number Portability) ফ তপ্রথভ চারু য় সম সদদ- রঙ্গাুয। 

৪৪. OPEC এয ফততভান দয সদ- ১৫ ষ্ঠি। 

৪৫. করপ আনাদনয আত্মজীফনী - " Interventions: A life in war & Peace "। 

৪৬. "রভন্দানা দ্নী" অফরস্থত -রপররাইদন। 

৪৭. রফদেয ১ভ দর রদদফ ১ াজায সিদস্টয ভাইরপরক স্ধ ত কদয -ইাংরযান্ড। 

৪৮. ফততভান কভনদয়রথ ভারচফ - যাষ্ঠট্ররয়া স্কিরযান্ড। 

৪৯. ফাাংরাদদদয ৮ভ সিস্ট সবনুয দত মাদে - রদরি আন্তজতারতক সস্টর য়াভ। 

৫০. "Starry Sky-2" নাভক াইাযরনক রফভাদনয পর যীো চাররদয়দছ - চীন। 
 
 

৫১. "Parker Solar Probe " দে - ূম ত অরবমাদন নাায সপ্ররযত নদবামান। 

৫২. ঐরতারক "সযাজ গাদ তন " অফরস্থত - ষ্ঠিকািুরর, ঢাকা। 

৫৩. সদদয সভাি গযাদেত্র - ২৭ ষ্ঠি (উৎাদনযত- ১৯ ষ্ঠি) 

৫৪. "যাজারধযাজ যাজ্জাক" প্রাভাণযরচদত্রয রনভ তাতা - াইখ রযাজ। 

৫৫. উইজ ন ফল তদযা তরুণ ন্সিদকিায ২০১৮ - কারগদা যাফাদা (দঃ আরিকা).। 

৫৬. রফদেয ফদচদয় েভতাধয াদািত -জাান  রঙ্গাুদযয ( ১৮৯ ষ্ঠি সদদ রফনা রবায় ভ্রভন কযদত 

াদযন)। 

৫৭. নযদয়য রফেরফখযাত জরযকাযী জাাজ - রি জপ নযানদন। 

৫৮. াদিয ফযাগ ফযফায ফাধযতাভূরক - ১৯ ষ্ঠি দণয। 

৫৯. সফদযায়াবাদফ গার চারাদনায কাযদণ সকউ গুরুতয আত ফা রনত দর "ক রযফন আইন 

২০১৮" অনুমায়ী াজা - দফ তাি ৫ ফছয কাযাদণ্ড ফা দফ তাি ৫ রাখ জরযভানা ফা উবয় দন্ড। 

৬০. আয়াভী ভুররভ রীগ (ফততভান আয়াভী রীগ) গষ্ঠঠত য় সমখাদন- সযাজ গাদ তন, ষ্ঠিকািুরর, ঢাকা 

(২৩ জনু, ১৯৪৯)। 
 
 

৬১. ারকস্তাদনয ার তাদভট বফদনয নাভ - ভজরর-ই- ূযা। 

৬২. ারকস্তাদনয ইরতাদ ১ভ অভুররভ াংদ দয - ভদ কুভায ভারারন (রর াষ্ঠিতয)। 

৬৩. ম্প্ররত "ভাকা ফারনী " গঠদনয রদ্ধান্ত রনদয়দছ - USA. 

৬৪. রফদেয প্রথভ ষ্ঠট্রররয়ন  রাদযয াফররক সকাম্পারন - "Apple Incorporated ". 

৬৫. ন্ভভ আইরর T20 রফেকা অনুষ্ঠষ্ঠত দফ - অদেররয়ায়। 

৬৬. ম্প্ররত উদদ্নাধনকৃত ফাাংরাদদ রফভাদনয সফারয়াং ন্সিভরাইনায উদা জাাজষ্ঠিয নাভ-- আকাফীণা। 

৬৭. জারতাংঘ ভানফ উন্নয়ন ূচক-২০১৮ সত ফাাংরাদদদয অফস্থান-- ১৩৬ তভ। (ীদল ত নযদয়) 

৬৮. আন্তজতারতক স্বােযতা রদফ-- ৮ সদন্বিয। 

৬৯. ফাাংরাদদদ েুয নদৃগাষ্ঠী সভাি জনাংখযায -- ১.১০% বাগ। 

৭০. ফাাংরাদদ ফদচদয় সফর লুধ যন্ভারন কদয-- রভয়ানভাদয। 



 

 

 
 

৭১. নযাদিায ফততভান দয -- ২৯ ষ্ঠি (ফ তদল ভরটরনদগ্রা) 

৭২. রফদেয ফদচদয় ন্সক্তারী ুায কম্পম্পউিাদযয নাভ-- Summit, USA এয। 

৭৩. ফততভাদন ফীযাঙ্গনা ভুন্সক্তদমাদ্ধায াংখযা -- ২৩১ জন। 

৭৪. "তুভ্য"ু ীভান্তফতী অঞ্চরষ্ঠি -- ফান্দযফাদনয নাইেযাংছরদত। 

৭৫. দ্পা সতুয বদঘ তয  প্রস্থ মথািদভ -- ৬.১৫ রক.রভ. এফাং ১৮.১০ রভ.। 

৭৬. রভয়ানভাদয সযারঙ্গাযা তাদদয নাগরযকত্ব াযায় -- ১৯৮২ াদর। 

৭৭. ২০১৮-১৯ অথ তফছদয সভাি জাতীয় ফাদজি-- ৪,৬৪,৫৭৩ সকাষ্ঠি িাকা। 

৭৮. পরদকষ্ঠিাং ( Folketing) সকান সদদয আইনবা-- স নভাকত। 

৭৯. ২০১৮ াদরয রফে রযদফ রদফদয প্ররতাদয -- "োরস্টক দলূণদক যান্সজত করয"। 

৮০. সদদয প্রথভ নাযী সপ্রাগ্রাভায-- াদদা ভুস্তারপজ। 
 
 

৮১. জাতীয় ভুন্সক্তদমাদ্ধা রদফ-- ০১ র দিয। 

৮২. ফাাংরাদদদ ফ তপ্রথভ সভাফাইর ফযাাংরকাং চারু কদয-  াচ-ফাাংরা ফযাাংক। 

৮৩. BSEC এয সচয়াযভযাদনয সভয়াদকার-- ৪ ফছয 

৮৪. সভাফাইর অাদযষ্ঠিাং রদস্টভ অযান্ড্রদয়দ য ভাকদিয নাভ-- ফাগিদয়  (Bugdroid)। 

৮৫.যকারয চাকুরযদত সকািা দ্ধরত চারু য়-- ৫ নদবিয, ১৯৭২। 

৮৬.মুক্তযাদজযয সেন্সিি কাম তকয দফ-- ২০১৯ াদরয ১৯ স ভাচত। 

৮৭. "Daily Telegraph" ন্সত্রকাষ্ঠি-- মুক্তযাদজযয। 

৮৮. ফাাংরাদদদ "Agent Banking" চারু কদয ফ তপ্রথভ-- Bank Asia. 

৮৯. " Agent Banking" এ ীদল ত-- Dutch-Bangla Bank Limited. 

৯০. সদদ "Agent Banking" এয কাম তিভ শুরু য়-- ২০১৩ াদর। 
 
 

৯১. "ফদ্নী - রযকল্পনা ২১০০" প্রণয়ন কদযদছ-- রযকল্পনা করভদনয অথ তনীরত রফবাগ। 

৯২. "ফদ্নী রযকল্পনা" এয ইাংদযন্সজ নাভ-- Delta Plan. 

৯৩. "ফদ্নী রযকল্পনা" প্রণয়ন কযা দয়দছ সম সদদয স ল্টা োদনয আদরাদক-- সনদাযরযান্ড। 

৯৪. "ফদ্নী রযকল্পনা" এয ফৃৎ রযদয সভাি রেয-- ০৩ ষ্ঠি (( ২০৩০ াদরয ভদধয চযভ দারযযযতা দযূ 

কযা; ২০৩০ াদরয ভদধয উি ভধযভ আদয়য সদদ উন্নীত এফাং ২০৪১ াদরয ভদধয ভৃদ্ধ সদদয ভম তাদা 

অজতন))। 

৯৫."ফদ্নী রযকল্পনা" এয সভয়াদ-- ১০০ ফছয। 

৯৬. "ফঙ্গফনু্ধ ০১" এয যীোভূরক ম্প্রচায শুরু য়-- ৪ সদন্বিয, ২০১৮। 

৯৭. FAO এয তথযনুমায়ী, ধান উৎাদদন ফততভাদন ফাাংরাদদ রফদে-- ৪থ ত। 

৯৮. FAO এয তথযনুমায়ী, ভাছ উৎাদদন ফততভাদন ফাাংরাদদ রফদে-- ৩য়। 

৯৯. "Mobile Banking" এয ভাধযদভ সদদ প্ররতরদন গদ সরনদদন দে- প্রায় ৯৯৪ সকাষ্ঠি িাকা। 

১০০. ফাাংরাদদদয ভানুদলয গ আযু়-- ৭২.৮০ ফছয। 
 
 

াধাযণ জ্ঞান : আন্তজতারতক 

সগাদয়ন্দা াংস্থা : 

১০১। সপয়াযপযাি- মুক্তযাষ্ট্র 

১০২। স্কিরযান্ড ইয়া ত- মুক্তযাজয 



 

 

১০৩। ভুখফযাত- রভয 

১০৪। সভাাদ- ইযাদয়র 

১০৫। আভান- ইযাদয়র 

১০৬। াবাক- ইযাদয়র 

১০৭। য ( RAW) – বাযত 

১০৮। আইএআই- ারকস্তান 

রফভানাংস্থায নাভ: 

১০৯। ইদন্দাদনরয়া – গারুদা 

১১০। জাভ তারন – রুপথানা 

১১১। যারয়া – এদযাফ্লি 

১১২। ট্রান্ফ য়াল্ডত এয়ায রাইন- মুক্তযাষ্ট্র 

রফভানফন্দয : 

১১৩। রদরা রফভানফন্দয – রন্ডন 

১১৪। ুফণ তবূরভ রফভানফন্দয – সনার 

রদফ: 

১১৫। রফে নাযী রদফ- ৮ ভাচত 

১১৬। রফে স্বাস্থয রদফ- ৭ এরপ্রর 

১১৭। জারতাংঘ ারন্তযেী ফারনী রদফ- ২৯ সভ 

১১৮। রফে তাভাকভুক্ত রদফ- ৩১সভ 

১১৯। রফে জনাংখযা রদফ- ১১ জরুাই 

১২০। রফে আরদফাী রদফ – ৯ আগস্ট 

১২১। রফে ােযতা রদফ – ৮ সদন্বিয 

১২২। আন্তজতারতক গণতন্ত্র রদফ – ১৫ সদন্বিয 

১২৩। রফে অরাং রদফ – ২ অদক্টাফয 

১২৪৷ রফে খাদয রদফ – ১৬ অদক্টাফয 

১২৫। রফে এই  রদফ – ১ র দিয 

১২৬। রফে দুনীরত রফদযাধী রদফ – ৯ র দিয 

১২৭। রফে ভানফারধকায রদফ- ১০ র দিয 

১২৮) দানন সকান ভা – ফহুেীর 

১২৯) Executive – এয রযবালা – রনফ তাী 

১৩০) ম তাদরাচনা এয রন্ধ রফদেদ – রয+আদরাচনা 

১৩১) সভধাফী দেয প্রকৃরত প্রতযয় – সভধা+রফণ 

১৩২) সগা োঁপ সখজদুয অথ ত – রনতান্ত অর 

১৩৩) অন্ধজদন সদ আদরা এখাদন অন্ধজদন কাযক রফবন্সক্ত – ম্প্রদাদন ৭ভী 

১৩৪) রৃথফী দেয প্ররতে নয় – ফারয 

১৩৫) কেদয কাভ ফাগধাযায অথ ত – নাদছা ফান্দা 

১৩৬) রাঠা রাষ্ঠঠ – ফহুেীর ভা 

১৩৭) বুর প্ররতে – ইো- যশ্রীকাতযতা 

১৩৮) ঠাকুযভায ঝুরর রক জাতীয় াংকরন – রুকথা 

১৩৯) সভয এয রফযীত – উগ্র 

১৪০) জীফন্পতৃ এয ফযাফাকয – জীরফত সথদক সম ভৃত 

নদী 

১৪১। রৃথফীয ফৃিভ নদী- আভাজন 



 

 

১৪২। এরয়ায দীঘ ততভ নদী- ইয়াাংররকয়াাং 

১৪৩। সায়াাংদা নদীয স্থরিস্থর – কুনরুন ফ তত 

১৪৪। চীদনয দুঃখ ফদর রযরচত- কুনরুন ফ তত 

১৪৫। ইউদযাদয ফদচদয় ফ নদী- বরগা 

১৪৬। ব্লযাকপদযস্ট অফরস্থত – জাভ তারন 

১৪৭। াত-ইর-আযফ দরা- ট্রাইরগ্র  ইউদিষ্ঠি ফদযী রভররত প্রফা 

১৪৮। রৃথফীয সকান নদীদত ভাছ য় না?- জ তান 

১৪৯। ন্সিভ তীয অফরস্থত – জ তান 

জরপ্রাত : 

১৫০। রফদেয উিতভ জরপ্রাত – অযাদের 

১৫১। নায়াগ্রা জরপ্রাত অফরস্থত – আদভরযকা-কানা া 

১৫২। রফদেয ফৃিভ জরপ্রাত – রবদক্টারযয়া 

সবগররক উনাভ: 

১৫৩। রফদেয যাজধানী – রনউইয়কত 

১৫৪। রৃথফীয কাইখানা – রকাদগা 

১৫৫। বূ-স্বগ ত– কাশ্মীয 

১৫৬। সেতস্তীয সদ – থাইরযান্ড 

১৫৭। াজায হ্রদদয সদ – রপনরযান্ড 

১৫৮। াজায দ্নীদয সদ – ইদন্দাদনরয়া 

১৫৯। ভযার াতায সদ – কানা া 

১৬০। নীযফ খরনয সদ – ফাাংরাদদ 

১৬১। ভুদযয ফধ-ূ রেদিন 

১৬২। াত াাদয য– সযাভ 

১৬৩। সানারী সতাযদণয য– ানিান্সন্ফদকা 

১৬৪। াংসৃ্করতয য- যারয 

১৬৫। রফগ আদর – রনউইয়কত 

১৬৬। উিদযয সবরন — স্টকদাভ 

১৬৭। প্রাদচযয সবরন- ফযাাংকক 

১৬৮। ইউদযাদয যণদেত্র— সফরন্সজয়াভ 

১৬৯। ুষ্ঢভন্সণ্ডত ফদৃেয য– াযাদয 

১৭০। াত াাদয সদ – সযাভ 

বালা: 

১৭১। চীন- ভান্দারযন (ফদচদয় সফর সরাক এ বালায় কথা ফদর) 

১৭২। আদজতরটনা, রচরর, সভন্সিদকা, সস্ধন- সস্ধরন 

১৭৩। মুক্তযাষ্ট্র, মুক্তযাজয, অদেররয়া, রনউন্সজরযান্ড, কানা া, ঘানা, ন্সজিাফুদয়, উগান্ডা, নাইদজরযয়া- 

ইাংদযন্সজ 

১৭৪। োন্সজর, তুতগার – তুতরগজ 

১৭৫। জাভ তারন, অরেয়া– জাভ তান 

১৭৬। িান্ফ, সদনগার, সফরন্সজয়াভ, কদঙ্গা, ভাদাগাস্কায – সিঞ্চ 

১৭৭। অযাদন্ডাযা, সস্ধন – কযািারান 

১৭৮। আপগারনস্তান- তু 

১৭৯। বুিান- সদাজাাংখা 

১৮০। সকরনয়া, তানজারনয়া- সায়াররর 



 

 

১৮১। ভারদ্নী – রদদবী 

১৮২। শ্রীরঙ্কা – রাংরর 

১৮৩। ইযাদয়র – রব্রু 

১৮৪। ভারদয়রয়া – ভারয় 

১৮৫। কদিার য়া – সখভায 

১৮৬। ঘানা- আকান 
 

১৮৭। আকাফা- জ তান 

১৮৮। ফন্দয আব্বা – ইযান 

১৮৯। এদ ন– ইদয়দভন 

১৯০। াইপা- ইযাদয়র 

১৯১।  ানন্সজগ– সারযান্ড 

১৯২। আটয়া ত- সফরন্সজয়াভ 

১৯৩। সািত বয়দ – রভয 

১৯৪। কযাাব্লান্কা- ভযদকা 

১৯৫। সফনগাজী- রররফয়া 

১৯৬। উভকায- ইযাক 

১৯৭। ইকানদারুন- তুযস্ক 

ভুযা : 

১৯৮। গুরট্রাভ- বুিান 

১৯৯। রকয়াি- ভায়ানভায 

২০০। রযাংরগত- ভারদয়রয়া 

২০১। ইযাদয়র – সদকর 

২০২। জদরাষ্ঠি- সারযান্ড 

২০৩। সর - ঘানা 

২০৪।  াং- রবদয়তনাভ 

আইনবা : 

২০৫। ইযাদয়র – সনদি 

২০৬। জাান –  াদয়ি 

২০৭। আপগারনস্তান – রয়া ন্সজযগা 

২০৮। মুক্তযাষ্ট্র – কাংদগ্র 

২০৯। যারয়া – সস্টি  ুভা 

২১০। ারকস্তান – ভজরর 

২১১। নযদয় – স্টযষ্ঠিাং 

২১২। স নভাকত – সপাদকষ্ঠিাং 

২১৩। জাভ তারন – ফুদটিযাগ 

হ্রদ : 

২১৫। আয়তদন রফদেয ফৃিভ হ্রদ- কাম্পস্ধয়ান াগয 

২১৬। রফদেয ফৃিভ ুদয় ারনয হ্রদ- ুররযয়য হ্রদ 

২১৭। সগ্রি সরক কয়ষ্ঠি?- ৫ ষ্ঠি 

২১৮। তাোরনয়া  উগান্ডায আন্তজতারতক ীভানা রদদফ রযরচত – রবদক্টারযয়া হ্রদ 

২১৯। রফদেয গবীযতভ হ্রদ- বফকার 

২২০। রৃথফীয ফ তারধক রফণাক্ত ারনয হ্রদ- আার হ্রদ 



 

 

২২১। রফণ াগদযয আর নাভ- ভৃত াগয 

২২২। রৃথফীয সম াগদয ভানুল অনায়াদ গা বারদয় থাকদত াদয- ভৃতাগয/ রফণ াগয 

প্রণারর : 

২২৩। এরয়া সথদক আদভরযকাদক থৃক কদযদছ- সফরযাং প্রণারী 

২২৪। বাযত দত শ্রীরঙ্কাদক থৃক কদযদছ- ক প্রণারর 

২২৫। াযয উাগয  ভান উাগয াংমুক্ত কদযদছ- যভুজ প্রণারর 

২২৬। এদ ন াগয  সরারত াগযদক াংমুক্ত কদযদছ- ফাফ-এর-ভাদন্দফ 

২২৭। এরয়া সথদক ইউদযাদক থৃক কদযদছ- ফপযা প্রণারর / দাদতাদনরর প্রণারর 

২২৮। ইউদযা দত আরিকাদক থৃক কদযদছ- ন্সজোল্টায প্রণারর 

২২৯। িান্ফ  রেদিন থৃক কদযদছ- ইাংরর চযাদনর 

২৩০। েদজন দা- একজন ফাঙ্গারর া োঁতারু 

২৩১। রৃথফীয ফৃিভ খার- ুদয়জ খার 

২৩২। ুদয়জ খার অফরস্থত – রভয 

২৩৩। ুদয়জ খার চারু য়- ১৮৬৯ াদর 

২৩৪। ুদয়জ খার াংমুক্ত কদযদছ- বূভধযাগয  সরারত াগয 

২৩৫। ানাভা খার াংমুক্ত কদযদছ- আিরারটক ভাাগয  প্রান্ত ভাাগয 

নদী: 

২৩৬। রৃথফীয দীঘ ততভ নদী- নীর নদ 

২৩৭। নীরনদ প্রফারত দয়দছ- ১১ ষ্ঠি 

২৩৮। কায়দযা সকান নদীয তীদয অফরস্থত? – নীর 

২৩৯। রৃথফীয প্রস্ততভ নদী- আভাজন 

২৪০। রফদেয ফদচদয় সফর ারন প্রফারত য়- আভাজন 

২৪১। ভাতৃতারন্ত্রক উজারত – খারয়া 

২৪২। াফ ততয চট্টগ্রাদভয আরদফাীদদয ফল তফযণ উৎদফয নাভ – বফারফ 

২৪৩। “ কারায সযবরুযন “ সম সদদ উদক রদদয়রছর – যারয়ায় 

২৪৪। স্দাযু়মুদ্ধ দয়রছর – ঞ্চাদয দদক 

২৪৫ স্দাযু়মুদ্ধ দয়রছর – সারবদয়ত ইউরনয়ন  মুক্তযাদষ্ট্রয ভদধয 

২৪৬। স্দাযু়মুদদ্ধয পদর সম ২ ষ্ঠি সজাি গষ্ঠঠত দয়রছর – নযাদিা  য়ায সজাি 

২৪৭। আযফ ফন্ত – ২০১০-১১ াদর 

২৪৮। ইযাক ছাা আয সম সদদ সনা ফ্লাই সজান আদছ – রররফয়ায় 

২৪৯। যারয়া ন্সিরভয়া উদ্নী দখর কদয সনয় – ২০১৪ াদর, ইউদিদনয কাছ সথদক 

২৫০। যারয়ায সভাি সদজ উৎাদন – ১৫ াজায ৭০০ সকাষ্ঠি  রায মা মুক্তযাদষ্ট্রয ভাত্র ৮% এয ভান 

২৫১ Acting = কাম তকযী, বাযপ্রান্ভ 

২৫২ Allotment = ফযাদ্দ 

253 Agenda = অাাদরাচযূরচ 

254 Advice = উদদষ্টা 

255 Admission = বরতত 

256 Ad- hoc= তদথ তক, অনানুষ্ঠারনক 

257 Affidavit = থত্র, রপনাভা 

258 Admit-card= প্রদফথ 

259 Architecture = স্থাতয 

260 Auditor = রনযীেক 

261 Audio= শ্রুরত 



 

 

Act= আইন 

Audit= রনযীো 

Abolition = রফদরা 

Auction = রনরাভ 

Author = সরখক,গ্রন্থকায 

Autograph – স্বােয 

Assembly = রযলদ 

Aid=াাময 

Ailen=রফদদর 

Allegation =অরবদমাগ 

Agent = প্ররতরনরধ 

Adaptation = উদমাগীকযণ 

Agent = প্ররতরনরধ 

Broker = দারার 

Bacteria = জীফাণু 

Blue - Print = নীরনকা 

Basin = অফফারকা 

Barrack = সনারনফা 

280 Book -post = সখারা  াক 

Book - keeping = রাফযেণ 

Birth - Control = জন্পরনয়ন্ত্রণ 

Bail = জারভন 

Break of study = অধযায়ন রফযরত 

Bio - data = জীফনফিৃান্ত 

By -election = উরনফ তাচন 

Brand = প্রতীক / ভাকতা 

Biography = জীফনচরযত 

Bond = প্ররতজ্ঞাত্র 

290 Bibliography = গ্রন্থ রফফযণী 

Booklet = ুন্সস্তকা 

Cabinet = ভন্রীরযলদ 

Cartoon = ফযঙ্গরচত্র 

Campus = রোঙ্গন 

Code = াংদকত 

Copy = প্ররতররর, অনুররর 

Census = আদভশুভারয 

Civil War = গৃমুদ্ধ 

Co -ordinator = ভন্য়কাযী 

300 Constitution = াংরফধান 

Chancellor = আচাম ত 

Chief whip = ভূখয দচতক 

Casual = বনরভরিক 

Calligraphy = স্তররররফদযা 



 

 

Capital = ভূরধন, যাজধানী 

Copyright = স্বত্ব/সভধাস্বত্ব 

Conduct = আচযণ 

Cold Storage =রভাগায 

Corbondi - oxide =অঙ্গাযাম্লাজান 

Care -taker = তত্ত্বাফধাযক 

Crown = ভুকুি 

Dialect = উবালা 

Donation = দান 

Deed = দররর 
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✿➢১) াভরযক ান জারয কযা য় – ১৯৫৮ াদরয ৭ অদক্টাফয 

✿➢২) আইযু়ফ খান েভতা দখর কদযন – ১৯৫৮ াদরয ২৭ অদক্টাফয 

✿➢৩) সভররক গণতন্ত্র চারু কদযন – আইযু়ফ খান 

✿➢৪) আইযু়ফ রফদযাধী আদন্দারন শুরু য় – ১৯৬১ াদর 

✿➢৫) ছাত্র ভাজ ১৫ দপা কভ তূরচ সঘালণা কদয – ১৯৬২ াদর 

✿➢৬) বাযত ারকস্তান মুদ্ধ য় – ১৯৬৫ াদরয ৬ সদন্বিয 

✿➢৭) বাযত ারকস্তান মুদ্ধ চদর – ১৭ রদন 

✿➢৮) ফাঙ্গারর জারতয ভুন্সক্তয নদ – ৬ দপা দারফ 

✿➢৯) ৬ দপা দারফ উথান কদযন – ফঙ্গফনু্ধ সখ ভুন্সজফুয যভান 

✿➢১০) ৬ দপা দারফ উথান কযা য় – ১৯৬৬ াদরয ৫-৬ সপব্রুয়ারয 

✿➢১১) আগযতরা লমন্ত্র ভাভরায আারভ রছর – ৩৫ জন 

✿➢১২) আগযতরা লমন্ত্র ভাভরায প্রধান আারভ কযা য় – ফঙ্গফনু্ধ সখ ভুন্সজফুয যভানদক 

✿➢১৩) আগযতরা লমন্ত্র ভাভরায শুনারন য় – ১৯৬৮ াদরয ১৯ জনু 

✿➢১৪) ঊনিদযয গণ অফুযথান য় – ১৯৬৯ াদর 

✿➢১৫) গণ অবুযথাদন ীদ ন – আাদ,  . াভুদজ্জাা 

✿➢১৬) আগযতার লমন্ত্র ভাভরা সথদক সখ ভুন্সজফুয যভানদক ভুন্সক্ত সদয়া য় – ১৯৬৯ াদরয ২২ 

সপব্রুয়ারয 

✿➢১৭) সখ ভুন্সজফুয যভানদক ” ফঙ্গফনু্ধ ” উারধ সদয়া য় – ১৯৬৯ াদরয ২৩ সপব্রুয়ারয 

✿➢১৮) আইযু়ফ খান দতযাগ কদযন – ১৯৬৯ াদরয ২৫ ভাচত 

✿➢১৯) সকন্দ্রীয় আইন রযলদদয রনফ তাচন অনুষ্ঠষ্ঠত য় – ১৯৭০ াদরয ৭ র দিয 

✿➢২০) রনফ তাচদন সভাি সবািায রছর – ৫ সকাষ্ঠি ৬৪ রাখ 

✿➢২১) সকন্দ্রীয় আইন রযলদদয রনফ তাচদন আয়াভী রীগ আন রাব কদয – ১৬৭ ষ্ঠি ( ১৬৯ এয ভদধয) 

✿➢২২) প্রাদদরক রযলদদয রনফ তাচন অনুষ্ঠষ্ঠত য় – ১৯৭০ াদরয ১৭ র দিয 

✿➢২৩) প্রাদদরক রযলদ রনফ তাচদন আ.রীগ আন ায় – ২৮৮ ষ্ঠি ( ৩০০ এয ভদধয) 

✿➢২৪) ারকস্তান জাতীয় রযলদদয অরধদফন স্থরগত কদযন – আগা খান 

✿➢২৫) অরধদফন স্থরগত কযা য় – ১৯৭১ াদরয ১ ভাচত 
 

✿➢২৬) অদমাগ আদন্দারদনয  াক সদন – ফঙ্গফনু্ধ সখ ভুন্সজফুয যভান 

✿➢২৭) অদমাগ আদন্দারদনয  াক সদয়া য় – ১৯৭১ াদরয ২ ভাচত 

✿➢২৮) ফঙ্গফনু্ধয ৭ ভাদচতয বালদণয ভয় ূফ ত ারকস্তাদন চররছর – অদমাগ আদন্দারন 



 

 

✿➢২৯) জাতীয় রযলদদয অরধদফন আফান কযা য় – ১৯৭১ াদরয ৩ ভাচত 

✿➢৩০) ূফ তফাাংরায স্বাধীনতায সঘালণা সদয়া য় – ১৯৭১ াদরয ৭ ভাদচতয ঐরতারক বালদণ 

✿➢৩১) অাদযন াচত রাইি চারাদনায নীরনিা কযা য় – ১৯৭১ াদরয ১৭ ভাচত 

✿➢৩২) নীরনিা কদযন – ষ্ঠিকা খান, যা পযভান আরী 

✿➢৩৩) অাদযন াচত রাইি দরা – ১৯৭১ াদরয ২৫ ভাদচতয ফফ তযতযাকান্ড 

✿➢৩৪) ফঙ্গফনু্ধ স্বাধীনতায সঘালণা সদন – ২৬ ভাচত প্রথভ প্রদয য়যাযদরদমাদগ 

✿➢৩৫) ফঙ্গফনু্ধদক সখ ভুন্সজফুয যভানদক সগ্রপতায কযা য় – ২৬ ভাচত প্রথভ প্রদয আনুভারনক যাত 

১.৩০ রভরনদি 

✿➢৩৬) সখ ভুন্সজফুয যভান স্বাধীনতায সঘালণা সদন- ২৬ ভাচত প্রথভ প্রদয ২৫ ভাচত যাত ১২ িায য 

✿➢৩৭) ফঙ্গফনু্ধয স্বাধীনতায সঘালণাষ্ঠি রছর – ইাংদযন্সজদত। 

✿➢৩৮) ফাাংরাদদদয অরধকাাং নদীয উৎরিস্থর – বাযদত 

✿➢৩৯) ফাাংরাদদদ নদী দথয বদঘ তয – ৯৮৩৩ রকরভ 

✿➢৪০) াযাফছয সন চরাচদরয উদমাগী সনথ – ৩,৮৬৫ রক.রভ 

✿➢৪১) অবযন্তযীন সন রযফন কতৃতে বতরয দয়দছ – ১৯৫৮ াদর 

✿➢৪২) কান্ভাই জররফদুযৎ সকন্দ্র সথকয প্রথভ রফদুযৎ উৎাদন কযা য় – ারকস্তান আভদর 

✿➢৪৩) অবযন্তযীন সন দথ সদদয সভাি ফারণন্সজযক ভারাভাদরয – ৭৫% আনা সনয়া য় 

✿➢৪৪) ফাাংরাদদ ররাং কদ তাদযন প্ররতষ্ঠষ্ঠত য় – ১৯৭২ াদর 

✿➢৪৫) ফাাংরাদদদ চা চাল দে – উয  ূফ তাঞ্চদরয াাদ 

✿➢৪৬) াযা ফছয ফষৃ্ঠষ্টাত য় – উষ্ড  আয জযফাযু় অঞ্চদর 

✿➢৪৭) ফাাংরাদদদ রচয রযৎ ফনাঞ্চর – াফ ততয চট্টগ্রাদভয ফনাঞ্চর 

✿➢৪৮) ফাাংরাদদদ খরনজ ম্পদ ভৃদ্ধ সজরা ভূ – ূফাঞ্চরীয় াার সজরা ভূ 

✿➢৪৯) ফাাংরাদদদয রফণাদক্তয রযভাণ সফর – দরেণাঞ্চদরয সফ রকছু এরাকা 

✿➢৫০) ফাাংরাদদদয িান্তীয় রচযরযৎ  ত্রতনীর ফনবূরভ- দরেণ ূফ ত  উিয ুফ ত অাংদয াাী 

অঞ্চর 

✿➢৫১) রচযরযৎ ফনদক ফরা য় – রচয ফুজ ফন 

✿➢৫২) রচযরযৎ ফনবূরভয রযভাণ – ১৪ াজায ফগ ত রক.রভ 
 

✿➢৫৩) প্রচুচুয ফা োঁ  সফত জদন্প – রদরদি 

✿➢৫৪) যাফায চাল য় – াফ ততয চট্টগ্রাভ  রদরদি 

✿➢৫৫) িান্তীয় াতাঝযা অযণয – ভয়ভনরাং, িাঙ্গাইর, গাজীুয, রদনাজুয  যাংুয সজরায় 

✿➢৫৬) ীতকাদর গাদছয াতা মূ্পণ ত ঝদয মায় – িান্তীয় াতাঝযা ফনবূরভয 

✿➢৫৭) িান্তীয় াতাঝযা ফনবূরভয প্রধান ফেৃ – ার 

✿➢৫৮) ভধুুয বায়ার ফনবূরভ – ভয়ভনরাং, িাঙ্গাইর  গাজীুদয 

✿➢৫৯) রদনাজুদয এষ্ঠি – ফদযন্দ্র নাদভ রযরচত 

✿➢৬০) সরাতজ ফনবূরভ- দরেণ ন্সিভাাংদয সনায়াখারী  চট্টগ্রাভ সজরায উকূরীয় ফন 

✿➢৬১) সরাতজ ফনবূরভ প্রধানত জদন্প – ুন্দযফদন 

✿➢৬২) ফাাংরাদদদ সরাতজ ফা গযান ফনবূরভয রযভাণ – ৪,১৯২ ফগ ত রক.রভ 

✿➢৬৩) ফাাংরাদদ যকাদয রফবাগ – ৩ ষ্ঠি 

✿➢৬৪) আইনরফবাদগয কাজ – আইন প্রনয়ন  প্রচররত আইদনয াংদাধন 

✿➢৬৫) আইন রফবাদগয একষ্ঠি অাং – আইনবা 

✿➢৬৬) এরপ্রর ভাদয গ তাভাত্রা – কিফাজায ২৭.৬৪ র গ্রী, নাযায়ণগদে ২৮.৬৬ র গ্রী, 

যাজাীদত ৩০ র গ্রী 

✿➢৬৭) গ্রীষ্মকাদর ফাাংরাদদদয উয রদদয় ফদয় মায় – দরেণ ন্সিভ সভুভী ফাযু় 



 

 

✿➢৬৮) কারনফাখী ঝ আঘাত াদন – ন্সিভ  উিয ন্সিভ রদক সথদক 

✿➢৬৯) প্ররয়াংকাযী ঘূরণ তঝ য় – ১৯৯১ াদরয ২৯ এরপ্রর 

✿➢৭০) ফাাংরাদদদ ফল তাকার – জনু দত অদক্টাফয ভা 

✿➢৭১) প্রচুয ফষৃ্ঠষ্টাত য় – জনু ভাদয সল রদদক সভুভী ফাযু়য প্রবাদফ 

✿➢৭২) ফল তাকাদর আফায়া ফ তদা – উষ্ড থাদক 

✿➢৭৩) ফল তাকাদর গ উষ্ডতা – ২৭ র গ্রী স. 

✿➢৭৪) ফল তাকাদর ফদচদয় সফর গযভ দ – জনু  সদন্বিয ভাদ 

✿➢৭৫) ফাাংরাদদদয সভাি ফষৃ্ঠষ্টাদতয – ৪/৫ বাগ য় য় ফল তাকাদর 

✿➢৭৬) ফল তাকাদর দফ তাি  ফ তরনম্ন গ ফষৃ্ঠষ্টাত য় – ৩৪০  ১১৯ স.রভ 

✿➢৭৭) ফল তাকাদর িদভ ফষৃ্ঠষ্টাত সফর য় – ন্সিভ দত ূফ ত রদদক 

✿➢৭৮) ফল তাকাদর রফরবন্ন সজরায ফষৃ্ঠষ্টাদতয রযভান –াফনায় প্রায় ১১৪, ঢাকায় ১২০, কুরভল্লায় ১৪০, 

শ্রীভঙ্গদর ১৮০ এফাং যাঙ্গাভাষ্ঠিদত ১৯০ স.রভ 
 

✿➢৭৯) ফল তাকাদর প্রচুয ফষৃ্ঠষ্টাত য় – সভুভী ফাযু়য প্রবাদফ 

✿➢৮০) ফল তাকাদর ফ তদতয াদদদদ এফাং উকূরফতী অঞ্চদরয সকাথা ফষৃ্ঠষ্টাত – ২০০ স.রভ কভ য় 

✿➢৮১) ফল তাকাদর রফরবন্ন অঞ্চদরয ফষৃ্ঠষ্টাত – রদরদিয াাী অঞ্চদর ৩৪০ সরভ, িুয়াখারীদত ২০০ 

সরভ, চিগ্রাদভ ২৫০ সরভ, যাঙ্গাভাষ্ঠিদত ২৮০ সরভ এফাং কিফাজাদয ৩২০ সরভ। 
 

✿➢৮২) জরফাযু় রযফততদনয কাযদন ভুযদৃষ্টয উিতা প্ররত ফছয গদ ফনৃ্সদ্ধ – ৪ রভরভ সথদক ৬ রভরভ ( 

রযন দয়ট, চয চাংগা, কিফাজায) 

✿➢৮৩) গত ৪ াজায ফছদয বূরভকদম্প রৃথফীদত ভানুল ভাযা মায় – প্রায় ১ সকাষ্ঠি ৫০ রাখ 

✿➢৮৪) সবদগাররক বাদফ ফাাংরাদদদয অফস্থান – ইন্সন্ডয়ান  ইউদযারয়ান সেদিয ীভানায় 

✿➢৮৫) ফাাংরাদদদ বূরভকদম্পয ভানফৃষ্ট কাযন – াা কািা 

✿➢৮৬) বূরভকদম্পয পদর ভুদযয ারন উকূদর উদঠ – ১৫-২০ রভিায উোঁচু দয় 

✿➢৮৭) বূরভকদম্পয পদর ৃষ্ঠষ্ট য় – ুনারভ 

✿➢৮৮) ইদন্দাদনরয়ায় ভাযাত্নক ুনারভ আঘাত াদন – ২০০৪ াদরয ২৬ র দিয 

✿➢৮৯) ফাাংরাদদদ বূরভকম্প দয় থাদক – সিকিরনক সেদিয াংঘদল তয কাযদন 

✿➢৯০) ফাাংরাদদদয বূরভকম্প ফরয় ভানরচত্র বতরয কদযরছদরন – পযার ইন্সেরনয়ায কনদাষ্ঠিতয়াভ 

১৯৮৯ াদর 

✿➢৯১) রতরন ফরয় সদরখদয়দছন – ৩ ষ্ঠি 

✿➢৯২) ফরয়গুদরাদক বাগ কদযদছন – প্ররয়াংকাযী, রফজ্জনক, রঘ ু

✿➢৯৩) এই ফরয় ভূদক ফরা য় – ররভক রযস্ক সজান 

✿➢৯৪) ফদযন্দ্রবূরভ – নগা োঁ, যাজাী, ফগুা, জয়ুযাি, যাংুয  রদনাজুদযয অাং রফদল রনদয় 

গষ্ঠঠত 

✿➢৯৫) ফদযন্দ্রবূরভয আয়তন – ৯৩২০ ফগ ত রক.রভ 

✿➢৯৬) োফন ভবূরভ সথদক এয উিতা – ৬ সথদক ১২ রভিায 

✿➢৯৭) ফদযন্দ্র অঞ্চদরয ভাষ্ঠি – ধূয  রার ফদণ তয 

✿➢৯৮) ভধুুয  বায়াদরয সাাদনয আয়তন – ৪,১০৩ ফগ ত রক.রভ 

✿➢৯৯) ভবূরভ সথদক এয উিতা – ৬সথদক ৩০ রভিায 

✿➢১০০) ভধুুয  বায়াদরয ভাষ্ঠি – রারদচ  ধূয 
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আদযা ুন:- 

নতুন রনয়দভ ৩৯ তভ সস্ধার রফরএ | শুধুভাত্র এভররকউ-সভরখক 

১০১) রারভাই াা – কুরভল্লা য সথদক ৮ রক.রভ ন্সিদভ 

১০২) রারভাই াাদয আয়তন – ৩৪ ফগ ত রক.রভ 

১০৩) এই াাদয উিতা–২১ রভিায 

১০৪) রারভাই াাদয ভাষ্ঠি- রারদচ, এফাং নুর, ফারর  কাংকয রভরিত 

১০৫) ফাাংরাদদদয নদী রফদধত রফস্তীণ ত ভবূরভ – প্রায় ৮০% 

১০৬) োফন ভবূরভয আয়তন – ১,২৪,২৬৬ ফগ ত রক.রভ 

১০৭) োফন ভবূরভ – সদদয উিয ন্সিদভ অফরস্থত যাংুয  রদনাজুয সজরায অরধকাাং 

১০৮) উকূরীয় ভবূরভ – সনায়াখারী, সপনীয রনম্নবাগ সথদক কিফাজায ম তন্ত 

১০৯) সরাতজ ভবূরভ – খুরনা িুয়াখারী  ফযগুনা সজরায রকয়দাং 

১১০) জনাংখযায় রফদে ফাাংরাদদদয অফস্থান – ৯ভ 

১১১) ২০০১ াদর জনাংখযা রছর – ১২.৯৩ সকাষ্ঠি 

(২০১৭াদর১৬৩,১৮৭,০০০ জন প্রায়) 

১১২) জনাংখযা ফনৃ্সদ্ধয ায রছর – ১.৪৮% 

১১৩) ফততভাদন জনাংখযা ফনৃ্সদ্ধয ায – ১.৩৭ % 

১১৪) আদভশুভারয ২০১১ অনুমায়ী জনাংখযা – ১৪.৯৭ সকাষ্ঠি (১৪,৯৭,৭২,৩,৬৪জ 

ন) 

১১৫) প্ররত ফগ তরকদরারভিাদয ফা কদয – ১১০৬ জন 

১১৬) জনাংখযায ঘনত্ব ফদচদয় কভ – াফ ততয অঞ্চর  ুন্দযফদন 

১১৭) ীত গ্রীদষ্ময তাযতভয সফী – সদদয উিযাঞ্চদর 

১১৮) ফততভাদন ভাথারছু জরভয রযভান – ০.২৫ একয 

১১৯) ফাাংরাদদদয জরফাযু় – িান্তীয় সভুভী জরফাযু় 
 

১২০) ফাাংরাদদদ ীতকার- নদবিয সথদক সপব্রুয়ারয 

১২১) ীতকাদর সদদয দফ তাি  ফ তরনম্ন তাভাত্রা – ২৯ র গ্রী  ১১ র গ্রী স. 

১২২) ফাাংরাদদদয ীতরতভ ভা- জানুয়ারয 

১২৩) জানুয়ারয ভাদয গ তাভাত্রা – ১৭.৭ র গ্রী স. 

১২৪) জানুয়ারয ভাদ ফদচদয় কভ তাভাত্রা – রদনাজুদয ১৬.৬ 

১২৫) ফাাংরাদদদ গ্রীষ্মকার – ভাচত সথদক সভ ভা 

১২৬) গ্রীষ্মকাদর দফ তাি  ফ তরনম্ন তাভাত্রা – ৩৮ এফাং ২১ র গ্রী স. 

১২৭) উষ্ডতভ ভা – এরপ্রর ভা 

১২৮) সভাাম্মদ আরী ন্সজন্না ভুররভ রীদগয দান্ভরযক বালা উদুত কযায প্রস্তাফ সদন – ১৯৩৭ াদর 

১২৯) রেষ্ঠি াদনয অফান য় – ১৯৪৭ াদরয ১৪ আগষ্ট 

১৩০) ভুররভ রীদগয দান্ভরযক বালা উদুত কযায প্রস্তাদফয রফদযাধীতা কদযন – সদয ফাাংরা এ.সক. পজরুর 

ক 

১৩১) সচধুযী খাদরকুজ্জাভান ারকস্তাদনয যাষ্ট্র বালা উদুত কযায দারফ কদযন – ১৯৪৭ াদরয ১৭ সভ 

১৩২) সচধুযী খাদরকুজ্জাভান এয প্রস্তাদফয রফদযাধীতা কদযন –  . 

ভুাম্মদ ীদুল্লা এফাং  . এনাভুর ক 

১৩৩) ‘ গণ আজাদী রীগ’ গষ্ঠঠত য় – ১৯৪৭ াদর কারুন্সদ্দন আভদদয সনতৃদত্ব 

১৩৪) গণ আজাদী রীদগয দারফ রছর – ভাতৃবালায় রো দান 

১৩৫) তভদু্দন ভজরর গষ্ঠঠত য় – ১৯৪৭ াদরয ২ সদন্বিয 

১৩৬) তভদু্দন ভজরর গষ্ঠঠত য় – অধযাক আফুর কাদদভয সনতৃদত্ব 



 

 

১৩৭) বালা াংগ্রাভ রযলদ গঠন কদয – তভদু্দন ভজরর 

১৩৮) উদুতদক ারকস্তাদনয যাষ্ট্র বালা কযায রদ্ধান্ত গৃীত য় – ১৯৪৭ াদরয র দিয ভাদ 

১৩৯) ফাাংরাদক উদুত  ইাংদযন্সজয াাার ারকস্তাদনয যাষ্ট্রবালা কযায দারফ জানান – ধীদযন্দ্রনাথ দি ( 

১৯৪৮ াদরয ২৩ সপব্রুয়ারয) 

১৪০) ফ তদরীয় যাষ্ট্রবালা াংগ্রাভ রযলদ গষ্ঠঠত য় – ১৯৪৮ াদরয ২ ভাচত 

১৪১) ফাাংরা বালা দারফ রদফ ারদনয সঘালণা সদয় সম তারযখদক – ১৯৪৮ াদর ১১ ভাচতদক 

১৪২) ূফ ত ারকস্তান ভুররভ ছাত্র রীগ ( ফততভান ছাত্র রীগ) গষ্ঠঠত য় – ১৯৪৮ াদরয ৪ জানুয়ারয 

১৪৩) ৮ দপা চুন্সক্ত স্বােরযত য় – ১৯৪৮ াদরয ১৫ ভাচত 

১৪৪) ৮ দপা চুন্সক্ত স্বােরযত য় – ভুখয ভন্ত্রী খাজা নান্সজভুন্সদ্দন  যাষ্ট্রবালা াংগ্রাভ রযলদদয ভদধয 

১৪৫) সভাাম্মদ আরী ন্সজন্না সযদকা ত ভয়দাদন উদুতদক যাষ্ট্রবালায কযায কথা সঘালণা সদন – ১৯৪৮ 

াদরয ২১ ভাচত 

১৪৬) খাজা নান্সজভুন্সদ্দন উদুতদক যাষ্ট্রবালা কযায সঘালণা সদন- ১৯৫২ াদরয ২৬ জানুয়ারয ল্টন ভয়দাদন 

১৪৭) যাষ্ট্রবালা াংগ্রাভ রযলদ নতুন বাদফ গষ্ঠঠত য় – ১৯৫২ াদরয ৩০ জানুয়ারয ( আফদুর ভরতন 

আফায়ক) 

১৪৮) ১৯৫২ াদরয ২১ সপব্রুয়ারয কভ তূরচ ারদনয যাভ ত সদন – ফঙ্গফনু্ধ সখ ভুন্সজফুয যভান 

১৪৯) ১৯৫২ াদরয ২১ সপব্রুয়ারয – কার ১১ িায় বা অনুষ্ঠষ্ঠত য় 

১৫০) ২১ সপব্রুয়ারযয বা অনুষ্ঠষ্ঠত য় – ঢাকা রফেরফদযারদয়য আভতরায় 
 

এযকভ আদযা গুযত্বূন ত ফ সাস্ট াদথ াদথ সদত আভাদদয সপফুক সইদজ রদদয় যাখুন। 

১৫১) বায় রদ্ধান্ত য় – ১০ জন কদয রভরছর কযদফ 

১৫২) ীদ রপউয ভৃতুযফযণ কদযন – ১৯৫২ াদরয ২২সপব্রুয়ারয 

১৫৩) প্রথভ ীদ রভনায রনভ তান কযা য় – ১৯৫২ াদরয ২২ সপব্রুয়ারয ঢাকা সভর দকর কদরদজয াভদন 

১৫৪) প্রথভ ীদ রভনায উদদ্নাধন – ১৯৫২ াদরয ২৩ সপব্রুয়ারয 

১৫৫) প্রথভ ীদ রভনায উদদ্নাধন কদযন – বালা ীদ রপউদযয রতা 

১৫৬) একুদ িব্রুয়ারযয উয প্রথভ করফতা সরদখন – চট্টগ্রাদভয করফ ভাফুফ উর আরভ 

১৫৭) বালা আদন্দারদনয প্রথভ করফতায নাভ – কাোঁদদত 

আররন পাোঁরয দারফ রনদয় এদরছ 

১৫৮) আরাউন্সদ্দন আর আজাদ যচনা কদযন – স্মরৃতয রভনায করফতাষ্ঠি 

১৫৯) বালা আদন্দারদনয গান – আভায বাইদয়য যদক্ত যাঙ্গাদনা একুদ সপব্রুয়ারয ( আেরু গাপপায 

সচধুযী) 

১৬০) আেরু ররতপ যচনা কদযন – যা আভায ভুদখয বালা কাইা রনদত চায় 

১৬১) ভুনীয সচধুযী ঢাকা সজদর ফদ যচনা কদযন – কফয নািক 

১৬২) জরয যায়ান যচনা কদযন – আদযক পাল্গুন উনযা 

১৬৩) ফাাংরাদক ারকস্তাদনয াংরফধাদন অন্তবুতক্ত কদয – ১৯৫৬ াদর 

১৬৪) ফাঙ্গারীয রযফতী ফ আদন্দারদনয প্রযণা রদদয়রছর – ১৯৫২ াদরয 

বালা আদন্দারন 
 

১৬৫) ীদ রদফ ারন শুরু য় – ১৯৫৩ াদরয ২১ সপব্রুয়ারয সথদক 

১৬৬) ীদ রদফদক আন্তজতারতক ভাতৃবালা রদফ সঘালণা কদয – UNESCO 

১৬৭) ইউদনদস্কা আন্তজতারতক ভাতৃবালা রদফ সঘালণা কদয – ১৯৯৯ াদরয ১৭ নদবিয 

১৬৮) রৃথফীদত বালা যদয়দছ – ৬০০০ এয সফর 

১৬৯) ূফ ত ারকস্তান আয়াভী ভুররভ রীগ গষ্ঠঠত য় – ১৯৪৯ াদরয ২৩ জনু 

১৭০) গঠদনয স্থান – ঢাকায সযাজ গাদ তন 



 

 

১৭১) বারত রছদরন – ভরানা আেরু ারভদ খান বাানী 

১৭২) াধাযণ ম্পাদক রছদরন – াভুর ক ( িাঙ্গাইর) 

১৭৩) মুগ্ন ম্পাদক রছদরন – সখ ভুন্সজফুয যভান 

১৭৪) ১৯৫৪ াদরয মুক্তিট গঠদনয উদদযাগ রছর – আয়াভী রীদগয 

১৭৫) ূফ ত ারকস্তান আয়াভী রীগ নাভকযন কযা য় – ১৯৫৫ াদর 

১৭৬) মুক্তিট গঠদনয রদ্ধান্ত য় – ১৯৫৩ াদরয ১৪ নদবিয 

১৭৭) মুক্তিট গষ্ঠঠত য় – ৪ ষ্ঠি দর রনদয় 

১৭৮) মুক্তিদটয ইদতায রছর – ২১ িা 

১৭৯) প্রাদদরক রযলদদয রনফ তাচন অনুষ্ঠষ্ঠত য় – ১৯৫৪ াদরয ভাদচত 

১৮০) ূফ ত ফাাংরায প্রাদদরক রযলদদয আনরছর – ২৩৭ ষ্ঠি 

১৮১) মুক্তিট আন রাব কদয – ২২৩ ষ্ঠি 

১৮২) ২১ দপায প্রথভ দপা রছর – ফাাংরাদক ারকস্তাদনয অনযতভ যাষ্ট্রবালা কযা 

১৮৩) মুক্তিদটয ভুখযভন্ত্রী রদদফ থ গ্রন কদযন – এ.সক পজরুর ক ( ১৯৫৪ াদরয ৩ এরপ্রর) 

১৮৪) মুক্তিট যকায েভতায় রছর – ৫৬ রদন 

১৮৫) মুক্তিট যকাযদক ফযখাস্ত কদয – ১৯৫৪ াদরয ৩০ সভ 

১৮৬) ফযখাস্ত কদযন – গবন তয সজনাদযর সগারাভ সভাাম্মদ 

১৮৭) ফযখাদস্তয ইুয রছর – আদভন্সজ  কণ তপুরর কাগজ কদর ফাঙ্গাররঅফাঙ্গা\ 

রর দাঙ্গা। 
 

১৮৮) ফঙ্গফনু্ধয স্বাধীনতায সঘালণা প্রচায কযা য় – ইরআয ট্রান্ফরভিায, সিররগ্রাভ  সিরররপ্রটাদযয 

ভাধযদভ 

১৮৯) ফঙ্গফনু্ধ স্বাধীনতায সঘালণা চট্টগ্রাভ সথদক প্রচায কদযন – ২৬ ভাচত দুুয  ন্ধযায় এভ, এ, ান্নান 

১৯০) সভজয ন্সজয়াউয যভান স্বাধীনতায সঘালণা ত্র াঠ কদযন – ২৭ ভাচত ন্ধযায় চট্টগ্রাদভয কারুয ঘাি 

সফতায সকন্দ্র সথদক 

১৯১) ফাঙ্গারী ারকস্তাদনয াদনয অধীদন রছর- ২৪ ফছয 

১৯২) সভদযুয সজরায অন্তগ তত – বফদযনাথ তরাএফাং আম্রকানন 

১৯৩) বফদযনাথ তরায ফততভান নাভ – ভুন্সজফনগয 

১৯৪) ভুন্সজফনগয যকায গষ্ঠঠত য় – ১৯৭১ াদরয ১০ এরপ্রর 

১৯৫) ফাাংরাদদদয স্বাধীনতায সঘালণা আদদ আনুষ্ঠারনকবাদফ সঘারলত য় – ১৯৭১ াদরয ১০ এরপ্রর 

১৯৬) ভুন্সজফনগয যকায থ গ্রন কদয – ১৯৭১ াদরয ১৭ এরপ্রর 

১৯৭) ভুন্সজফ নগয যকাদযয যাষ্ট্ররত  ভুন্সক্তমুদদ্ধয ফ তারধনায়ক – ফঙ্গফনু্ধ সখ ভুন্সজফুয যভান 

১৯৮) উযাষ্ট্ররত – বয়দ নজরুর ইরাভ 

১৯৯) প্রধান ভন্ত্রী – তাজ উদ্দীন আদভদ 

২০০) অথ তভন্ত্রী – এভ. ভনুয আভদ 

❍☞২০১)ভুন্সজফনগয যকাদযয স্বযাষ্ট্রভন্ত্রী – এ.এইচ. এভ. কাভারুজ্জাভান 

❍☞ ২০২) ভুন্সজফনগয যকাদযয যযাষ্ট্রভন্ত্রী – খন্দকায সভাতাক আদভদ 

❍☞২০৩) ভুন্সজফ নগয যকাদযয থফাকয াঠ কযান – অধযাক ইউুপ আরী 

❍☞২০৪) ভুন্সক্তমুদদ্ধয প্রধান সনারত রছদরন – কদণ তর ( অফ.) এভ.এ. ন্সজ ভানী 

❍☞২০৫) ভুন্সজফ নগয যকাদযয প্রধান উদদ্দয রছর – ভুন্সক্তমুদ্ধ রযচারনা  ফাাংরাদদদয দে রফদে 

জনভত ৃষ্ঠষ্ট কযা 

❍☞২০৬) ভুন্সজফনগয যকাদযয ভন্ত্রনারয় রছয – ১২ ষ্ঠি 

❍☞২০৭) ভুন্সজফনগয যকাদযয রফদল দতূ রছদরন – রফচাযরত আফ ুাঈদ সচধুযী 

❍☞২০৮) ফাাংরাদদদ কয়ষ্ঠি াভরযক সজাদন বাগ কযা য় – ৪ ষ্ঠি ( ১৯৭১ ার ১০ এরপ্রর) 



 

 

❍☞২০৯) ৪ াভরযক সজাদন রছদরন – ৪ জন সক্টয কভান্ডায 

❍☞২১০) ১১ এরপ্রর ুনঃযায় বাগ কযা য় – ১১ ষ্ঠি সক্টদয 

❍☞২১১) ভুন্সক্তমুদদ্ধয রেদগ  সপা ত রছর – ৩ ষ্ঠি 

❍☞২১২) কাদদযীয়া ফারনী রছর – িাঙ্গাইদরয 

❍☞২১৩) ইরআয – ইষ্ট ারকস্তান যাইদপর 

❍☞২১৪) ফাাংরাদদদয ভুন্সক্তমুদ্ধদক ফরা মায় – গণমুদ্ধ ফা জনমুদ্ধ 

❍☞২১৫) বাযদত যাথী রছর – ১ সকাষ্ঠি 

❍☞২১৬) ফুন্সদ্ধজীফীদদয তযাকযা য় – ১৯৭১ াদরয ১৪ র দিয 

❍☞২১৭) ১১ দপা আদন্দারন দয়রছর – ১৯৬৮ াদর 

❍☞২১৮) ১৯৭১ াদরয ভাচত ভাদ চররছর – ফঙ্গফনু্ধয অদমাগ আদন্দারন 

❍☞২১৯) ভুন্সজফনগয যকাদযয অধীদন ” রযকল্পনা সর ” গঠন কদয – সাজীফীযা 

❍☞২২০) ভুন্সক্তমুদদ্ধ ম্ভ্রভ াযান – প্রায় রতন রে নাযী 

❍☞২২১) স্বাধীন ফাাংরা সফতায সকন্দ্র চারু কদযন – চট্টগ্রাভ সফতাদযয রল্পী  াংসৃ্করতনকভীযা 

❍☞২২২) বাযত ফাাংরাদদদক স্বীকৃরত সদয় – ৬ র দিয১৯৭১ 

❍☞২২৩) ভুন্সক্ত ফারনী  বাযতীয় ফারনী রভদর গষ্ঠঠত য় – সমথ কভাণ্ড 

❍☞২২৪) ভুন্সক্তমুদদ্ধয দে ফররফ তদে প্রচাদযয প্রধান সকন্দ্র রছর – রন্ডন 

❍☞২২৫) কনািত পয ফাাংরাদদ এয রল্পী রছদরন – জজত যারযন 

❍☞২২৬) কনািত পয ফাাংরাদদ অনুষ্ঠষ্ঠত য় – মুক্তযাষ্ট্রয রনউইয়কত দয ( ৪০০০০ সরাক রছর) 

❍☞২২৭) স্বাধীন ফাাংরাদদ যকায েভতা গ্রন কদয – ১৯৭১ াদরয ২২ র দিয 

❍☞২২৮) ফঙ্গফনু্ধ সদদ রপদয আদন – ১৯৭২ াদরয ১০ জানুয়ারয 

❍☞২২৯) অস্থায়ী াংরফধান আদদ জারয কযা য় – ১৯৭২ াদরয ১১ জানুয়ারয 

❍☞২৩০) অস্থায়ী াংরফধান আদদ জারয কদযন – ফঙ্গফনু্ধ সখ ভুন্সজফুয যভান 

❍☞২৩১) গণরযলদদয প্রথভ অরধদফন অনুষ্ঠষ্ঠত য় – ১৯৭২ াদরয ১০ এরপ্রর 

❍☞২৩২) াংরফধান প্রনয়ণ করভষ্ঠিয দ রছদরন – ৩৪ জন 

❍☞২৩৩) াংরফধান করভষ্ঠি খা াংরফধান স কদযন – ১৯৭২ াদরয ১২ অদক্টাফয 

❍☞২৩৪) াংরফধান গণ রযলদদ গৃীত য় – ১৯৭২ াদরয ৪ নদবিয 

❍☞২৩৫) ফাাংরাদদদয াংরফধান কাম তকয য় – ১৯৭২ াদরয ১৬ র দিয সথদক 

❍☞২৩৬) াংরফধাদনয ভূরনীরত – ৪ ষ্ঠি 

❍☞২৩৭) ফাাংরাদদ গণ রযলদ আদদ জারয কযা য় – ১৯৭২ াদরয ২৩ ভাচত 

❍☞২৩৮) ফাাংরাদদদয প্রথভ রো করভন –  . কুদযত এ খুদা করভন 

❍☞২৩৯) ফাাংরাদদদয প্রথভ াধাযন রনফ তাচন অনুষ্ঠষ্ঠত য় – ১৯৭৩ াদরয ৭ ভাচত 

❍☞২৪০) ফাাংরাদদদয যযাষ্ট্র নীরত রছর – কদরয াদথ ফনু্ধত্ব, কাদযা াদথ ত্রুতা নয় 

❍☞২৪১) প্রথভ রদদক ফাাংরাদদদক স্বীকৃরত দান কদয – ১৪০ ষ্ঠি সদ 

❍☞২৪২) চট্টগ্রাভ ফন্দদযয ভাইনভুক্ত কযায রফলদয় দমারগতা কদয – সারবদয়ত ইউরনয়ন 

❍☞২৪৩) বাযতীয় ফারনী ফাাংরাদদ ছাদ – ১৯৭২ াদরয ভাদচত 

❍☞২৪৪) ফাাংরাদদ কভনদয়রদথয দয য় – ১৯৭২ াদর 

❍☞২৪৫) জারতাংদঘয দযদ রাব কদয – ১৯৭৪ াদরয ১৭ সদন্বিয 

❍☞২৪৬) জারত াংদঘয াধাযণ অরধদফদন ফ তপ্রথভ ফাাংরায় বালণ সদন – ফঙ্গফনু্ধ সখ ভুন্সজফুয যভান 
 

❍☞২৪৭) ফঙ্গফনু্ধ ুযষ্কায ান – জরুর কুরয ারন্ত দক 

❍☞২৪৮) জরুর কুরয দক সদয় – রফোরন্ত রযলদ 

❍☞২৪৯) াংরফধান করভষ্ঠিয প্রধান রছদরন –  . কাভার সাদন 

❍☞২৫০) াংরফধান প্রণয়ণ করভষ্ঠিদত ভররা দয রছদরন – ১ জন 



 

 

✺ ২৫১) ফাাংরাদদদয াংরফধান প্রনয়দণ ভয় রাদগ – ১০ ভা 

✺ ২৫২) ফাাংরাদদ াংরফধান – রররখত  দুষ্ঢরযফততনীয় 

✺ ২৫৩) াংরফধাদন নযায়ার ৃষ্ঠষ্টয কথা ফরা দয়দছ – ৭৭ নাং অনুদেদদ 

✺ ২৫৪) ফীযঙ্গনাদদয যকায ” নাযী ভুন্সক্তদমাদ্ধায স্বীকৃরত সদয় – ২০১৬ াদরয ২৯ জানুয়ারয 

✺ ২৫৫) ফ তজনীন সবািারধকাদযয নীরত – এক ফযন্সক্ত এক সবাি নীরত 

✺ ২৫৬) ুপ্রীভ সকািত ফারতর কদয াংরফধাদনয – ৫ভ, ৭ভ  ১৩ দ াংদাধনী 

✺ ২৫৭) জাতীয় সাক রদফ – ১৫ আগষ্ট 

✺ ২৫৮) ফঙ্গফনু্ধদক রযফাদয তযা কযা য় – ১৯৭৫ াদরয ১৫ আগষ্ট 

✺ ২৫৯) জাতীয় ৪ সনতাদক সগ্রন্ভায কযা য় – ১৯৭৫ াদর ২২ আগষ্ট 

✺ ২৬০) যাজননরতক দর  কাম তকরা রনরলদ্ধ কযা য় – ১৯৭৫ াদরয ৩১ আগষ্ট 

✺ ২৬১) ইনদ ভরনষ্ঠি অধযাদদ জারয কদযন – খন্দকায সভাতাক আদভদ 

✺ ২৬২) ইনদ ভরনষ্ঠি অধযাদদ জারয কযা য় – ১৯৭৫ াদরয ২৬ সদন্বিয 

✺ ২৬৩) খাদরদ সভাাযযপ এয সনতৃদত্ব সনা অবুযথান য় -১৯৭৫ াদরয ৩ নদবিয 

✺ ২৬৪) জাতীয় ৪ সনতাদক তযা কযা য় – ১৯৭৫ াদরয ৩ নদবিয 

✺ ২৬৫) ফাাংরাদদদ সনা ান আভর – ১৯৭৫ াদরয ১৫ আগদষ্টয য সথদক ১৯৯০ ম তন্ত 

✺ ২৬৬) গণতদন্ত্রয মাত্রা শুরু য় – ১৯৯১ াদর 

✺ ২৬৭) ন্সজয়াউয যভান সক্টয কভান্ডায রছদরন – ২ নাং সক্টদযয 

✺ ২৬৮) ন্সজয়াউয যভান যাষ্ট্ররত দদ অরধষ্ঠষ্ঠত ন – ১৯৭৭ াদরয ২১ এরপ্রর 

✺ ২৬৯) যাষ্টরত রনফ তাচন অনুষ্ঠষ্ঠত য় – ১৯৭৮ াদরয ৩ জনু 

✺ ২৭০) ফাাংরাদদদয ২য় জাতীয় াংদ রনফ তাচন অনুষ্ঠষ্ঠত য় – ১৯৭৯ াদরয ১৮ সপব্রুয়ারয 

✺ ২৭১) াংরফধাদনয ৫ভ াংদাধনী অনফধ ফদর ুপ্রীভ সকািত যায় সদন – ২০০৮ াদর 

✺ ২৭২) াকত গঠদনয উদদযগক্তা – ন্সজয়াউয যভান 

✺ ২৭৩) যাষ্টরত সজনাদযর ন্সজয়াউয যভান রনত ন – ১৯৮১ াদরয ৩১ সভ 

✺ ২৭৪) ন্সজয়াউয যভাদনয াভরযক ান রছর – াদ ৫ ফছয 

✺ ২৭৫) সজনাদযর এযাদ যাষ্টরত ন – ১৯৮৩ াদরয ১১ র দিয 

✺ ২৭৬) যাষ্টরত এযাদ যাজননরতক কাম তিভ রনরলদ্ধ কদযন – ১৯৮২ াদরয ২৪ ভাচত 

✺ ২৭৭) াভরযক াদনয রফরুদদ্ধ প্রথভ রফদোব য় – ১৯৮৩ াদর 

✺ ২৭৮) গণ আদন্দারন য় – ১৯৯০ াদর 

✺ ২৭৯) সজনাদযর এযাদ দতযাগ কদযন – ১৯৯০ াদরয ৬ র দিয 

✺ ২৮০) এযাদ েভতা দখর কদযন – ১৯৮২ াদরয ২৪ ভাচত 

✺ ২৮১) ঘদযায়া যাজনীরতয অনুভরত সদয়া য় – ১৯৮৩ াদরয ১ এরপ্রর 

✺ ২৮২) ইউরনয়ন রযলদ রনফ তাচন অনুষ্ঠষ্ঠত য় – ১৯৮৩ াদর 

✺ ২৮৩) সযবা রনফ তাচন অনুষ্ঠষ্ঠত য় – ১৯৮৪ াদর 

✺ ২৮৪) এযাদ গণদবাদিয আদয়াজন কদযন – ১৯৮৫ াদরয ২১ ভাচত 

✺ ২৮৫) উদজরা দ্ধরত চারু কদযন – এযাদ 

✺ ২৮৬) উদজরা রযলদ রনফ তাচন অনুষ্ঠষ্ঠত য় – ১৯৮৫ াদরয ১৬  ২১ সভ 

✺ ২৮৭) ফাাংরাদদদয ৩য় জাতীয় াংদ রনফ তাচন য় – ১৯৮৬ াদরয ৭ সভ 

✺ ২৮৮) ৪থ ত জাতীয় াংদ রনফ তাচদনয আদয়াজন কযা য় – ১৯৮৮ াদরয ৩ ভাচত 

✺ ২৮৯) সজনাদযর এযাদদয ান আভর – ৯ ফছয 

✺ ২৯০) প্রথভ গণতারন্ত্রক রনফ তাচন অনুষ্ঠষ্ঠত য় – ১৯৯১ াদরয ২৭ সপব্রুয়ারয 

✺ ২৯১) নুয সাদন ীদ ন – বস্বযাচায রফদযারধ আদন্দারন ১৯৮৭ াদরয ১০ নদবিয 

✺ ২৯২) এযাদ জরুরয অফস্থা সঘালণা কদযন – ১৯৮৭ াদরয ২৭ নদবিয 
 



 

 

✺ ২৯৩) ফ তদরীয় ছাত্র ঐকয গঠন কযা য় – ১৯৯০ াদরয ১০ অদক্টাফয ( ২২ ষ্ঠি ছাত্র াংগঠন) 

✺ ২৯৪)  া. াভুর আরভ রভরন গুরররফদ্ধ দয় ভাযা মান – ১৯৯০ াদরয ২৭ নদবিয 

✺ ২৯৫) ৫ভ জাতীয় াংদ রনফ তাচন অনুষ্ঠষ্ঠত য় – ১৯৯১ াদরয ২৭ সপব্রুয়ারয 

✺ ২৯৬) তত্বফধায়ক যকাদয রফর াংদদ া য় – ১৯৯৬ াদরয ২৬ ভাচত 

✺ ২৯৭) তিফধায়ক যকাদযয প্রথভ প্রধান উদদষ্টা রছদরন – রফচাযরত ারফফুয যভান 

✺ ২৯৮) তত্বফধায়ক যকাদযয অধীদন প্রথভ রনফ তাচন অনুষ্ঠষ্ঠত য় – ১২ জনু ১৯৯৬ াদর ( ৭ভ জাতীয় 

রনফ তাচন) 

✺ ২৯৯) ৮ভভ জাতীয় রনফ তাচন অনুষ্ঠষ্ঠত য় – ২০০১ াদরয ১ অদক্টাফয 

✺ ৩০০) ফাাংরাদদদ ১/ ১১ এয ভয় কার – ২০০৭ ার 
 

❑➫৩০১) ৮ভ জাতীয় াংদ রনফ তাচন য় – ২০০৮ াদরয ২৯ র দিয 

❑➫৩০২) ১৯৭২ াদর ফাাংরাদদদয দারযদযযয ায রছর – ৭০% 

❑➫৩০৩) ৪০ ফছদয দারযদদযয ায কদভদছ – ৩০% 

❑➫৩০৪) ৪ দদক রশু ভৃতুয ায কদভদছ -প্ররত াজাদয ১৮৫ সথদক ৪৮ 

❑➫৩০৫) ফাাংরাদদদয প্রথভ জাতীয় রোনীরত প্রনীত য় – ২০১০ াদর 

❑➫৩০৬) ারযফারযক াংরাংতা  ুযো আইন – ২০১০ াদর প্রণীত য় 

❑➫৩০৭) জাতীয় খাদয নীরত – ২০০৬ াদর 

❑➫৩০৮) জাতীয় রশু নীরত প্রণীত য় – ২০১১ াদর 

❑➫৩০৯) জাতীয় রশু নীরত ২০১১ অনুমায়ী রশু ফদর রফদফরচত দফ -১৮ ফছদযয কভ ফয়ী ফ ফযন্সক্ত 

❑➫৩১০) ফাাংরাদদ রর গষ্ঠঠত – আয অঞ্চর 

❑➫৩১১) ফাাংরাদদদয াাী অঞ্চর – উিয ূফ ত  দরেণ ূদফ ত 

❑➫৩১২) উোঁচু বুরভয অফস্থান – উিয ন্সিভাাংদ 

❑➫৩১৩) ফাাংরাদদদয বূ প্রকৃরত – রনচু  ভতর 

❑➫৩১৪) দরেণ এরয়ায ফ নদী – ৩ ষ্ঠি( গঙ্গা, েেুত্র, সভঘনা) 

❑➫৩১৫) ফাাংরাদদদয অফস্থান – এরয়া ভাদদদয দরেদণ 

❑➫৩১৬) ফাাংরাদদদয অফস্থান – ২০.৩৪“ উিয অেদযখা সথদক ২৬.৩৮” উিয অেদযখায ভদধয 

❑➫৩১৭) যারঘভা সযখা – ৮৮.০১” সথদক ৯২.৪১” ূফ ত যারঘভা 

❑➫৩১৮) ফাাংরাদদদয ভাঝাভান্সঝ রদদয় অরতিভ কদযদছ – ককতিিারন্ত সযখা ( ২৩.৫”) 

❑➫৩১৯) ফাাংরাদদদয উিদয – ন্সিভফঙ্গ, সভঘারয়, আাভ 

❑➫৩২০) ূদফ ত – আাভ, ন্সত্রুযা, রভদজাযাভ,ভায়ানভায 

❑➫৩২১) দরেদণ – ফদঙ্গাাগয 

❑➫৩২২) সভাি আয়তন – ১,৪৭,৬১০ রক.রভ.। 

❑➫৩২৩) রৃথফীয ফৃিভ ফ দ্নী – ফাাংরাদদ 

❑➫৩২৪) ফাাংরাদদদয বু খন্ড – উিয সথদক দরেদণ ঢারু 

❑➫৩২৫) ফাাংরাদদদয প্রায় ভগ্র অঞ্চর – এক রফস্তীন ত ভবূরভ 

❑➫৩২৬) বূ প্রকৃরতয রবরিদত ফাাংরাদদ বাগ কযা য় – ৩ ষ্ঠি সিণীদত 

❑➫৩২৭) িাযরয়াদয মুদগয াাভূ – সভাি বূরভয প্রায় ১২% 

❑➫৩২৮) রভারয় ফ তত উরথত য় – িাযরয়ারয মুদগ 

❑➫৩২৯) দরেণ ূফ তাঞ্চদরয াা ভূ – যাঙ্গাভাষ্ঠি, ফান্দযফান, খাগাছর, কিফাজায এফাং চট্টগ্রাদভয 

ূফ তাাং 

❑➫৩৩০) দরেণ ূফ তাঞ্চদরয াাগুদরায উিতা – ৬১০ রভিায 

❑➫৩৩১) ফাাংরাদদদয দফ তাি ঙৃ্গ – তান্সজন াং ( রফজয়) 

❑➫৩৩২) রফজদয়য উিতা – ১২৩১ রভিায 



 

 

❑➫৩৩৩) রফজয় – ফান্দযফাদন অফরস্থত 

❑➫৩৩৪) ফাাংরাদদদয ২য় দফ তাি ঙৃ্গ – রকিা াং( ১২৩০ রভ) 

❑➫৩৩৫) আদযা দুষ্ঠি াা – সভাদকভুয়ার ( ১০০০রভ.), রযারভ ( ৯১৫রভ) 

❑➫৩৩৬) এই াা গুদরা গষ্ঠঠত – সফদর াথয, কদতভ, সর াথয দ্নাযা 

❑➫৩৩৭) উিয উিযূফ তাঞ্চদরয াাভূ – ভয়ভনরাং, সনত্রদকানায উিযাাং, রদরদিয উিয 

উিয ূফ তাাং, সভরবী ফাজায, রফগদেয দরেদনয াা 

❑➫৩৩৮) াা গুদরায উিতা – ২৪৪ রভিায 

❑➫৩৩৯) উিদযয াাগুদরা – ষ্ঠিরা নাদভ রযরচত 

❑➫৩৪০) ষ্ঠিরায উিতা – ৩০ সথদক ৯০ রভিায 

❑➫৩৪১) এ অঞ্চদরয াা ভূ – রচকনাগুর, খারয়া, জয়রন্তয়া 

❑➫৩৪২) োইদস্টারন কাদরয সাান – সদদয সভাি বূরভয ৮% রনদয় গষ্ঠঠত 

❑➫৩৪৩) োইদস্টারন কার ফরা য় – আনুভারনক ২৫,০০০ ফছয ূদফ তয ভয়দক 

❑➫৩৪৪) োইদস্টারন কাদরয সারনভূ – ৩ বাদগ রফবক্ত 

❑➫৩৪৫) ফাাংরাদদদ সছাি ফ নদী যদয়দছ -৭০০ ষ্ঠি 

❑➫৩৪৬) নদীয গুদরায আয়তন বদদঘ তয – ২২,১৫৫ রক.রভ 

❑➫৩৪৭) দ্পা নদী বাযদত রযরচত – গঙ্গা নাদভ 

❑➫৩৪৮) দ্পা নদীয উৎরিস্থর – রভারদয়য গাদঙ্গাত্রী রভফাদ 

❑➫৩৪৯) গঙ্গা ফাাংরাদদদ প্রদফ কদয – যাজাী সজরা রদদয় 

❑➫৩৫০) দ্পা নদী মভুনায াদথ রভররত য় – সগায়ারদন্দ 

■➢৩৫১) েেুদত্রয প্রধান ধাযা – মভুনা নদী 

■➢৩৫২) দ্পা নদী সভঘনায নাদথ রভররত য় – চা োঁদুদয 

■➢৩৫৩) গঙ্গা দ্পা রফদধত অঞ্চদরয রযভান – ৩৪, ১৮৮ ফগ ত রক.রভ 

■➢৩৫৪) দ্পায াখা নদী ভূ – বাগীযথী, হুগরর, ভাথাবাঙ্গা, ইছাভরত, ববযফ, কুভায, কদাতাে, 

নফগঙ্গা, রচত্রা, ভধুভতী, আরয়ার খা োঁ 

■➢৩৫৫) েেুদত্রয উৎরি – রতব্বদতয ভান দযাফয 

■➢৩৫৬) ফেুত্র নদী ফাাংরাদদদ প্রদফ কদযদছ – কুরগ্রাভ সজরায ভধয রদদয় 

■➢৩৫৭) ১৭৮৭ াদরয আদগ েেুদত্রয প্রধান ধাযাষ্ঠি প্রফারত দতা – ভয়ভনরাংদয ভদধয রদদয় উিয 

ন্সিভ সথদক দরেণ ূদফ ত 

■➢৩৫৮) েেুত্র নদদয গরত রযফরততত য় – ১৭৮৭ াদরয বূরভকদম্প 

■➢৩৫৯) মভুনা নদীয াখা নদী – ধদরেযী 

■➢৩৬০) ধদরেযী নদীয াখা নদী – ফুরগঙ্গা 

■➢৩৬১) মভুনা নদীয উনদী ভূ – ধযরা, রতস্তা, কযদতায়া, আত্রাই 

■➢৩৬২) গঙ্গায ঙ্গভস্থর ম তন্ত েেুদত্রয বদঘ তয – ২৮৯৭ রক.রভ এফাং আয়তন – ৫,৮০,১৬০ ফগ ত রক.রভ 

এফাং এয ৪৪,০৩০ ফগ ত রক.রভ ফাাংরাদদদয 

■➢৩৬৩) ুযভা  কুরয়াযা নদী রভরদন উৎরি – সভঘনা নদী 

■➢৩৬৪) ুযভা  কুরয়ায উৎরি- আাদভয ফযাক নদী নাগা- ভরণুয অঞ্চদর 

■➢৩৬৫) ুযভা  কুরয়াযা নদী ফাাংরাদদদ প্রদফ কদয – রদরি সজরা রদদয় 

■➢৩৬৬) ুযভা  কুরয়াযা নদী রভররত য় – ুনাভগদেয আজরভরযগদে এফাং কারনী নাদভ দরেণ 

ন্সিদভ অগ্রয দয় সভঘনা নাভ ধাযন কদয 

■➢৩৬৭) সভঘনা ুদত্রয াদথ রভররত য় – ববযফ ফাজাদযয কাদছ 

■➢৩৬৮) ফুরগঙ্গা, ধদরেযী,  ীতরেযা সভঘনায াদথ রভররত য় – ভুন্সন্ফগদে 

■➢৩৬৯) সভঘনায াখা নদী – ভুন, রততা, সগাভতী, ফাউরাই। 

■➢৩৭০) ফাাংরাদদদয দরেণ ূফ তাঞ্চদরয প্রধান নদী – কণ তপুরী 



 

 

■➢৩৭১) কণ তপুরর নদীয উৎরি – রুাই াাদ 
 

■➢৩৭২) কণ তপুররয বদঘ তয – ৩২০ রক.রভ 

■➢৩৭৩) কণ তপুররয প্রধান উনদী – কান্ভাই, ারদা, কাারাাং, যাঙরখয়াাং 

■➢৩৭৪) ফাাংরাদদদয প্রধান ভুয ফন্দয – চট্টগ্রাভ কণ তপুররয তীদয অফরস্থত 

■➢৩৭৫) রতস্তা নদীয উৎরি – ররকদভয াফ ততয অঞ্চর 

■➢৩৭৬) রতস্তা নদী – বাযদতয জরাইগুর  দান্সজতররাং দয় র ভরা অঞ্চর রদদয় ফাাংরাদদদ প্রদফ কদয 

■➢৩৭৭) রতস্তা নদীযয গরতথ রযফরততত য় – ১৯৮৭ াদরয ফনযায় 


