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জতঽয় ফজজট-২০১৮-১৯ 

 ফজজট- ৪৭তভ (ান্তফতীওরঽনসহ ৪৮তভ)। 

 ঘখষও- াথথভন্ত্রঽ াঅফার ভর াঅফদার ভা় হত। 

 ফ়ষ থও উন্নয়ন ওভথসি়ি (এ়ড়জত) ফযদ্দ- ১ রক্ষ ৭৩ হজয ঘও়ট টও। 

 ়জ়ড় এয রক্ষয- ৭.৮ শতাংশ। 

 ভিরযস্ফঽ়তয হয- ৫.৬ শতাংশ। 

 ঘদজশ প্রথভ ফজজট ঘশ ওয হয়- ১৯৭২ সজরয ৩০ জান। 

 প্রথভ ফজজট ঘশ ওজযন- তজউ়দ্দন াঅহজভদ। 

 ফাংরজদজশয হজয় সফ থ়ধও ফজজট ঘশ ওজযন- সাআপা য যহভন  াঅফার ভর াঅফদার ভা় হত (১২ ফয)। 

 টন ১০ ফয ফজজট ঘশ ওজয ঘযওডথ ওজযন- াঅফার ভর াঅফদার ভা় হত। 

 

াথথনন়তও সভঽক্ষ ২০১৮ 

 ফাংরজদজশয জনসাংঔয- ১৬ ঘও়ট ৮ রক্ষ ফ ১৬০.৮ ়ভ়রয়ন। 

 জনসাংঔযয ফী়িয হয- ১.৩৭% 

 ারুষ  ভ়হরয ানাত-১০০.৩ : ১০০ (২০১৬ সজরয সভ়য়ও প্রক্করন) 

 জনসাংঔযয খনত্ব প্র়ত ফকথ ়ও.়ভ. এ-১,০৯০ জন।  

 প্রতয়শত কড় াঅয়াষ্কর- ৭১.৬ ফছয। 

 নযঽ  ারুজষয প্রতয়শত াঅয়াষ্কর- ৭২.৯  ৭০.৩ ফছয। 

 তপ়সরবাক্ত ঘভট ফযাংও- ৫৮ ়ট। 

 যষ্ট্রঽয় ভ়রওনধঽন ফ়ণ়জযও ফযাংও- ৬়ট। 

 

 ়ফজশষ়য়ত ফযাংও- ২ ়ট। 

 ভিরযস্ফঽ়ত- ৫.৮৩%। 

 ভথ়ছা জতঽয় াঅজয়য ়যভণ-১,৭৫২ ভ়ওথন ডরয। 

 ভথ়ছা ়জ়ড়‟য ়যভণ- ১.৬৭৭ ভ়ওথন ডরয। 

 সক্ষযতয হয-৭১%। 

 নযঽ  ারুজষয সক্ষযতয হয- ৬৮.৯%  ৭৩%। 

 ফাংরজদশ যপ্তনঽ ওজয সফজিজয় ঘফ়শ াঅয় ওজয-মাক্তযষ্ট্র ঘথজও।  

 ফাংরজদশ াঅভদনঽ ওজয সফজিজয় ঘফ়শ ফযয় ওজয- বযত ঘথজও। 

 

২১তভ ়ফশ্বও পাটফর ২০১৮ 

 উজবধনঽ ভযি ানা় িত হয়- ১৪াআ জান, ২০১৮।  

 উজবধনঽ ঘঔর ানা় িত হয়- ভজকয রাঝ়ন়ও ঘে়ডয়জভ (য়শয়  ঘসৌ়দ াঅযজফয ভজধয, জয়ঽ হয় য়শয়)। 

 াঅসয- ২১ তভ। 

 ঘভট াাংশগ্রহণওযঽ ঘদশ- ৩২়ট। 

 াাংশগ্রহণওযঽ এ়শয়য ঘদশ- ৪়ট (ঘসৌ়দ াঅযফ, াআযন, জন, দ়ক্ষণ ঘও়যয়)। 

 াাংশগ্রহণওযঽ ভাস়রভ ঘদশ- ৭়ট (ঘসৌ়দ াঅযফ, াআযন, ়ভশয, নাআজজ়যয়, ভযজক্ক, ঘসজনকর, ়তউজন়শয়)। 

 প্রথভফজযয ভত াাংশগ্রহণ ওযজছ- উত্তয াঅজভ়যওয ঘদশ নভ  াআজযঽয়ন ঘদশ াঅাআসরযন্ড। 

 

 ঘভট ঘঔর ানা় িত হয়- ৬৪়ট (১২়ট ঘে়ডয়জভ)। 

 ়ফশ্বও জয়ঽ এওভত্র ঘদশ ঘম এাআ ়ফশ্বও পা টফজর স্থন য়়ন- াআত়র। 

 এফজযয ়ফশ্বওজ নতা ন সাংজমজন ওয হজয়জছ- VAR (Video Assistant Referee) 

 পাআনর ঘঔর ানা় িত হয়- ১৫ জারাআ, ২০১৮ (ভজকয রাজ়ন়ও ঘে়ডয়ভ)। 
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 য়শয় ়ফশ্বও ২০১৮ এয ভক়টয নভ- জ়ফবও (ZABIVAKA)।  

 য়শয় ়ফশ্বও ২০১৮ এয ফজরয ভন- ঘটরেয ১৮ (TELSTAR 18)। 

 এাআ াঅসজয প্রথভ ঘকর ওজযন য়শয়য াআউ়য ক়জন়ক।  

এওনজজয ২০১৮ য়শয় পাটফর ়ফশ্বও 

 িয়িয়ন দর ফ্রন্স। 

 যনসথাঅ- ঘরজয়়শয়। 

 ঘসয উদঽয়ভন ঘঔজরয়ড়- ়ও়রয়ন এভফজে (ফ্রন্স)। 

 ঘকজেন ফর ন- রাও ভ়িি (ঘরজয়়শয়)। 

 ঘকজেন ফাট ন- ঘহ়য ঘওন (াআাংরযন্ড) 

 সফ থ়ধও ঘকর ওজযন- ঘহ়য ঘওন। 

 ঘভট হয়িও ওজযন- ২ জন। 

 প্রথভ হয়িও ওজযন- তা থকজরয ়র়িয়জন ঘযনরজদ ঘেজনয ়ফজক্ষ। 

 

 ়ফশ্বও পারফর সাংরন্ত াঅয ়ওছা তথয: 

 প্রথভ পা টফর ়ফশ্বও শুরু হয়- ১৯৩০ সজর। 

 ়ফশ্বও পা টফর জয়ঽ প্রথভ ঘদশ- উরুগুজয়। 

 সফ থ়ধওফয পা টফর ়ফশ্বও জয়ঽ ঘদশ- ব্র়জর (৫ ফয)। 

 ়পপ ়ফশ্বও পা টফর াঅযম্ভ হয় -১৯৭৪ সর ঘথজও।  

 ়বতঽয় ়ফশ্ব মাজিয ওযজণ ়ফশ্বও পা টফর ানা় িত হয়়ন- ১৯৪২  ১৯৪৬ সজর  

 ভ়হর ়ফশ্বও পা টফর শুয হয়- ১৯৯১ সজর। 

 যফতী ২০২২ সজরয ২২তভ পা টফর ়ফশ্বও ানা় িত হজফ- ওতজয। 

 

সম্প্র়ত ানা় িত সজেরন সভিহ 

 

সজেরন/ানািন তভ ঘদশ 

শঽতওরঽন াজর়িও ঘকভস ২৫ ঘপব্রুয়যঽ ২০১৮ ২৩ তভ ়য়াংিযাংজয়, দাঃ ঘও়যয় 

াঅযফ রঽজকয ফ়ষ থও সজেরন ১৫ এ়প্রর ২০১৮ ২৯ তভ দহযন, ঘসৌ়দাঅযফ 

ওভনজয়রথ সজেরন ১৬ এ়প্রর ২০১৮ ২৫ তভ মাক্তযজয 

াঅ়সয়ন শঽষ থ সজেরন- ২৫ এ়প্রর ২০১৮ ৩২ তভ ়সঙ্গায 

ঘলফর স়ভট সজেরন ২৬ এ়প্রর --- ়সড়ন, াজে়রয় 

G-7 শঽষ থ সজেরন ২০১৮ ৪৪ তভ ওা াআজফও, ওনড 

G-20 শঽষ থ সজেরন ২০১৮ ১৩ তভ ফাজয়ন্স াঅয়সথ, াজে়রয় 

BRICS সজেরন ২০১৮ ১০ তভ ঘজহজনসফকথ দাঃ াঅ়ফ্রও 

 

সম্প্র়তও ওজয়ও়ট জ়য 

 ়ফজশ্ব সভ়যও ফযজয় শঽষ থ ঘদশ- মাক্তযষ্ট্র (২য় িঽন, ৩য় ঘসৌ়দ াঅযফ) 

 ়ফজশ্ব সফজিজয় ঘফ়শ সিজদয ত়রওয় শঽষ থ ঘদশ- মাক্তযষ্ট্র (২য় িঽন, ৩য় জন)। 

 WHO এয ত়রওয় ়ফজশ্ব ফয়া দিষজণ শঽষ থ নকযঽ- নয়়দল্লঽ (২য় ওয়জয, ৩য় ঢও)। 

  ট যপ্তনঽজত ়ফজশ্ব ফাংরজদশ- ১ভ (উদজন প্রথভ-বযত) 

  ঘশও যপ্তনঽজত ়ফজশ্ব ফাংরজদশ-২য় 

 ট উদজন ফাংরজদজশয াফস্থন- ়বতঽয় 

  ির উদজন ়ফজশ্ব ফাংরজদশ-৪থথ 

  জনশ়ক্ত যপ্তনঽজত ়ফজশ্ব ফাংরজদশ- ৭ভ 

  প্রফসঽ াঅজয় ়ফজশ্ব ফাংরজদশ- ১০ভ 

  ঔদয ়নযত্তয় ়ফজশ্ব ফাংরজদশ- ১০ভ 

 

়ফশ্ব ফ়ণজয ়যসাংঔয ২০১৮ 

 ঘশও যপ্ত়নজত ়ফজশ্ব শঽষ থ ঘদশ- িঽন। 

 ঘশও াঅভদ়নজত ়ফজশ্ব শঽষ থ ঘদশ-মাক্তযষ্ট্র। 

 ঘশও যপ্ত়নজত ়ফজশ্ব ফাংরজদজশয াফস্থন- ়বতঽয়। 
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 ঘরহ  াআেত যপ্ত়নজত শঽষ থ ঘদশ- িঽন। 

 ়ফজশ্ব ওী ়ষ ণয যপ্ত়নজত শঽষ থ ঘদশ - মাক্তযষ্ট্র। 

 ়ফজশ্ব ওী ়ষ ণয াঅভদ়নজত শঽষ থ ঘদশ- িঽন। 

 ়ফজশ্ব ফস্ত্র যপ্ত়নজত শঽষ থ ঘদশ- িঽন। 

 ়ফজশ্ব ফস্ত্র াঅভদ়নজত শঽষ থ ঘদশ- মাক্তযষ্ট্র। 

 ়ফজশ্ব শঽষ থ যপ্তনঽওযও ঘদশ- িঽন (২য় মাক্তযষ্ট্র, ৩য় জভ থনঽ) 

 ়ফজশ্বয শঽষ থ াঅভদনঽওযও ঘদশ- মাক্তযষ্ট্র (২য় িঽন, ৩য় জভ থনঽ) 

সিিও সভঽক্ষয় ফাংরজদশ 

 সাঔঽ ঘদজশয ত়রওয় ফাংরজদশ- ১১০ তভ। 

 াআউজযজ ঘষও যপ্ত়নজত ফাংরজদশ- ২য়।  

 সভ়যও য়য সিিজও ়ফজশ্ব ফাংরজদশ- ৫৭তভ।  

 ়ফজশ্বয িণ থ কণত়ন্ত্রও ঘদজশয ত়রওয় ফাংরজদশ- ৯২তভ। 

 বফ়শ্বও দসত্ব ১৬৭়ট ঘদজশয ভজধয ফাংরজদজশয াফস্থন ৯২তভ। 

 ফাংরজদজশয ়ফজশ্বয াআ-সজজট থয মাজক- ১১৯ তভ ঘদশ।  

 সড়ও দাখ থটনয় ফাংরজদশ ়ফজশ্ব- ১৩তভ। 

 জ়তসাংজখয াআ-কবন থজভন্ট উন্নয়ন সিিজও ফাংরজদজশয াফস্থন- ১১৫তভ। 

 টন তী তঽয়ফয ়ফশ্ব ঘসয NGO-ব্রযও (ফাংরজদশ)। 

 দ্রুত সম্প্রসযণশঽর শহজযয ত়রওয় ঢও- ১৯তভ। 

 

ফঙ্গফন্ধা  সযজটরাআট-০১ 

 ফঙ্গফন্ধা  সযজটরাআট ভহওজশ ঘপ্রযণ ওয হয়- ১১ ঘভ ২০১৮ ঘবয যজত। 

 ়নভ থত ফ প্রস্তুতওযঽ প্র়তি- Thales Alenia Space (ফ্রন্স)। 

 উজক্ষণওযঽ প্র়তিন- Space-X 

 উজক্ষজণয স্থন- মাক্তযজষ্ট্রয ঘল়যজড াঙ্গযজজযয ঘওজন়ড ঘেস ঘসন্টয ঘথজও।  

 ফহনওযঽ যজওজটয নভ- „পযরওন-০৯‟ 

 সযজটরাআজটয ভ়রও ়হজসজফ ফাংরজদজশয াফস্থন- ৫৭ তভ। 

 ফঙ্গফন্ধা  সযজটরাআট-০১ ়নয়ন্ত্রণ ওয হজফ কজঽাজযয ত়রফফদ  যঙ্গভ়টয ঘফতফা় নয়য দা়ট গ্রউন্ড ওজরর ঘেশন ঘথজও। 

 সযজটরাআট়ট ়যিরন ওযজফ- ফাংরজদশ ও়ভউ়নজওশন্স সযজটরাআট ঘওি়ন ়র়ভজটড (BCSCL)। 

 সযজটরাআট়টয াঅয়াষ্কর ১৫ ফছয। 

 সযজটরাআট়টয ঘভট িন্সন্ডয-৪০়ট। 

 

 সযজটরাআট়টয াফস্থনাঃ  

 াআজদজন়শয়য িফ থপ্রজন্তয বি -ীজিয জয। 

 বি -ীি ঘথজও ৩৫,৮০০ ়ও.়ভ. উচ্চতয়। 

 ১৯৯.১  িফ থ ি়খভয় ক্লওথ ায়ফজট। 

 

 সযজটরাআট সাংরন্ত াঅয াঅজরিনাঃ  

 ঘেস এক্স-এয প্র়তি- ২০০২ (প্র়তিত- াআরন ভক) 

 ঘেস এক্স-এয সদযদপ্তয- হথন থ (Hawthorne), ওয়রজপ়ন থয়। 

 ভহওজশ প্রথভ সযজটরাআট উজক্ষণ ওজয- ঘস়বজয়ত াআউ়নয়ন (য়শয়), ১৯৫৭ সজর। 

 য়শয়য উজক্ষ়ত প্রথভ সযজটরাআট়টয নভ ়ছর- োট়নও-১। 

 সওথবাক্ত ঘদজশয ভজধয প্রথভ সযজটরাআট উজক্ষণ ওজয- বযত, ১৯৭৫ সজর। 

 ভাস়রভ ঘদজশয ভজধয প্রথভ সযজটরাআট উজক্ষণ ওজয- াআজদজন়শয়, ১৯৭৬ সজর। 

 ফাংরজদজশয প্রথভ নযজন সযজটরাআট-ব্রযও াজেষ।  

 ব্রযও াজেষ উজক্ষণওযঽ  াথথদত- ব্রযও ়ফশ্ব়ফদযরয়।  

 ়ফজশ্ব সযজটরাআট রঞ্চ ওযয ক্ষভত যজয়জছ- ১০়ট ঘদজশয।  

 ভহওজশ কভনওযঽ প্রথভ ভনাষ-াআউ়য কযক়যন (১৯৬১ সজর বেও-১ এ িজড় ভহওজশ কভন ওজযন)। 
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 ভহওজশ কভনওযঽ ১ভ নযঽ- ঘবজরন়তয় ঘতজযসজওব। 

 নঽর াঅভথোং প্রথভ ভনফ ়হজসজফ িাঁজদ াফতযন ওজযন ১৯৬৯ সজর। 

 নঽর াঅভথোং িাঁজদ কভন ওজযন- এযজজর ১১ এয ভধযজভ। 

 

াযকয সাংরন্ত 

 ভযন ফাওয াআন্টযনযশনর প্রাআজ ২০১৮ 

 রব ওজযন- ঘরযজন্ডয ঘরঔও রক ঘটওযিাও। 

 Flights উনযজসয জনয ়ত়ন এয াযকয রব ওজযন। 

 

 ঘশঔ হ়সনয সেনসিিও ়ড-়রট উ়ধ রব 

 ঘশঔ হ়সনজও সেনসিিও ়ড-়রট উ়ধ প্রদন ওজয- ়িভফজঙ্গয ওজঽ নজরুর াআসরভ ়ফশ্ব়ফদযরয়। 

 সউথ এ়শয়ন ঘকভজস ফাংরজদ়শ ২ ওনযয স্বণ থ জয় 

 ২০১৮ সজর বযজত ানা় িত সউথ এ়শয়য ঘকভজস বজযত্তরজন স্বণ থ দও রব ওজযন ফাংরজদজশয ভদযঽায ঘজরয ওী ়ত সন্তন ভ়ফয় াঅক্তয সঽভন্ত। 

 ২০১৮ সজর বযজত ানা় িত সউথ এ়শয়ন ঘকভজস সাঁতজয স্বণ থ দও রব ওজযন ফাংরজদজশয ঔারন ঘজরয ওী ়ত সন্তন ভহপাজ ঔতা ন ়শর। 

 

 ২০১৮ সজরয ানযনয াযষ্কয 

 ২০১৮ সজর প্রদন ওয জতঽয় ির়চ্চত্র াযষ্কয ২০১৬ ঘত ঘেি ির়চ্চত্র াজ্ঞতনভ। 

 ২০১৮ সজর ঘম ়ফষজয় ঘনজফর াযষ্কয প্রদন ওয হজফ ন- স়হজতয। 

 ২০১৮ সজর শ়ন্তযক্ষ ়ভশজন গুরুত্বিণ থ াফদজনয জনয শ়ন্তযক্ষ াযষ্কয ফ হযভযজশে াযষ্কয ন- ৪ জন।  

 ২০১৮ সজর ৭১তভ ওন ির়চ্চত্র উসজফয ঘসয ির়চ্চত্র াযষ্কয ভ দ‟য রব ওজয- শ়রপটযস। 

 

 াঅয জন 

 জতঽয় ির়চ্চত্র াযষ্কয প্রথভ প্রদন ওয হয়- ১৯৭৫ সজর 

 ভযকসজস াযষ্কয প্রদন ওয হয়- ়প়রাআন ঘথজও। 

 

সম্প্র়তও যজনন়তও খটন, সাংকঠন  ভা় ক্তমাি সাংরন্ত 

 

 িজর ঘকজরন ওাঁওন ়ফ়ফ 

 সানভকঞ্জ ঘজরয ়ঝযকাঁ গ্রজভ জন্মগ্রহণ ওজযন। ৫নাং ঘসক্টজযয ঘসক্টয ওভন্ডয ভঽয শওত াঅরঽয ঘনতী জত্ব ়ত়ন মাি ওজযন। 

 ড. ওযজেন ঘসতয ঘফকভ- মাি ওজযন- ২নাং ঘসক্টজয। ফঽযপ্রতঽও ঘঔতজফ বি ়ষত হন। 

 তযভন ়ফ়ফ: মাি ওজযন- ১১ নাং ঘসক্টজয। ফঽযপ্রতঽও ঘঔতজফ বি ়ষত হন। 

 ওাঁওন ়ফ়ফ াঅজর়িত ভ়হর ভা় ক্তজমি হজর ়ত়ন ঘঔতফপ্রপ্ত নন। 

  

 ফাংরজদজশয ফন্ধা  রা় স হল্ট 

 ফাংরজদজশয নক়যওত্ব রব ওজযন- ১২ ঘপব্রুয়়য ২০১৮। 

 ফাংরজদজশয ভা় ক্তমাজিয সভয় জঽফজনয ভয় তযক ওজয মািহতজদয ঘসফ প্রদন ওজযন রা় স হল্ট। 

 

 ফাংরজদশ বফজনয উজবধন 

 সম্প্র়ত ফাংরজদশ বফন উজবধন ওয হয়- ়িভফজঙ্গয শ়ন্ত ়নজওতজন ়ফশ্ববযতঽ ়ফশ্ব়ফদযরয়। 

 উজবধন ওজযন- ফাংরজদজশয প্রধনভন্ত্রঽ ঘশঔ হ়সন এফাং বযজতয প্রধনভন্ত্রঽ নজযন্দ্র ঘভ়দ। 

 ফাংরজদশ বফজনয প্রজফশবজয যজয়জছ- ঘশঔ ভা় জফায যহভন এফাং যফঽন্দ্রনথ ঠওা জযয ভাযযর প্র়তওী ়ত। 

 

 ভরজয়়শয় ়নফ থিন 

 ়নফ থিজন জয়রব ওজয- ভহ়থয ঘভহেজদয ঘনতী ত্ব়ধও ়ফজযধঽ ঘজট ওতন হযন (PH)। 

 ়নফ থিজন য়জত হন- ন়জয যজও। 

 ভরজয়়শয়য ৭ভ প্রধনভন্ত্রঽ ়হজসজফ ভহ়থয ঘভহেদ শথ ঘনন- ১০ ঘভ, ২০১৮ 

 ফতথভন ়ফজশ্বয সফজিজয় ফয়ক প্রধনভন্ত্রঽ- ভহ়থয ঘভহেদদ (৯২ ফছয, ১০ জারাআ, ২০১৮ ঘথজও হজফ ৯৩ ফছয)। 

 

 শ়ন্তয ফতস ঘও়যয় উবঽজ 

 ২০১৮ সজরয ২৭ এ়প্রর দাাআ ঘও়যয়য সঽভন্তফতী াঞ্চর, শ়ন্ত ল্লঽ ়হজসজফ ঔযত „নভানজভ‟ গ্রজভয দ়ক্ষণ ঘও়যয় াাংজশ াফ়স্থত „়স হউজস‟ ানা় িত 

হয় দাাআ ঘও়যয়য শঽষ থ ঘনতজদয বফঠও।  
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 উত্তয ঘও়যয় াঅজর়িত যভণা ঘওন্দ্র „াজঙ্গ-়য‟ ফজন্ধ ওম থরভ শুরু ওজয। 

 জন ২য় ়ফশ্বমাজি য়জত হজর ঘও়যয়জও ২়ট াাংজশ বক ওজয ঘদয় হয়। উত্তয ঘও়যয়য দ়য়জত্ব থজও ঘস়বজয়ত াআউ়নয়ন এফাং দ়ক্ষণ ঘও়যয়য 

দ়য়জত্ব থজও ভ়ওথন মাক্তযষ্ট্র। দাাআ ঘও়যয়য ভজধয মাি হয় ১৯৫০ সজর। 

 িজফ থ ১৯৯৮-২০০৭ সর ম থন্ত দাাআ ঘও়যয়য সিওথ উন্নয়জন সনসাআন ়র়স গ্রহণ ওজয়ছজরন দ়ক্ষণ ঘও়যয়য সজফও ঘপ্র়সজডন্ট ়ওভ দজয়-জাং। এাআ 

দজক্ষজয জনয ়ত়ন ঘনজফর শ়ন্ত াযকয ঘজয়়ছজরন। 

 

 ৭াআ ভজি থয বষজণয াঅন্তজথ়তও স্বঽওী ়ত 

 ২০১৭ সজরয ৩০ াজক্টফয াআউজনজক ৭াআ ভজি থয বষণজও ডওা জভন্ট়য ঘহ়যজটজ ফ ়ফশ্ব প্রভণয ঐ়তহয ়হজসজফ স্বঽওী ়ত প্রদন ওজযন।  

 এাআ ম থন্ত তয ৭াআ ভজি থয বষণ সহ াজয ়ফজশ্বয গুরুত্বিণ থ ৪২৭ ়ট ন়থ ফ দ়রর “ঘভজভ়য াপ দয য়ে থ াআন্টযনযশনর ঘয়জেয” নজভ সাংযক্ষণ 

ওজযজছ।  

 ৭াআ ভজি থয বষণজও ়ফশ্ব প্রভণয ঐ়তহয ়হজসজফ ঘখষণ ওজযন াআউজনজকয প্রধন াআ়যন ঘফজওব। ফারজকযঽয় নক়যও াআউজনজকয প্রথভ নযঽ ভহ়যিরও 

াআ়যন ঘফজজওব। 

১৯৭১ সজরয ৭াআ ভি থ ঢওয যভনয় াফ়স্থত ঘযসজওসথ ভয়দজন ফতথভন ঘসহযয়দী উদযজন ১৮ ়ভ়নট স্থয়ঽ ঘশঔ ভা় জফায যহভনওতী থও এও 

ঐ়তহ়সও বষণাআ ৭াআ ভজি থয বষণ। 

়ফষয়ফস্তুাঃ ৪়ট 

১. িরভন সভ়যও াঅাআন প্রতযহয। 

২. বসনযজদয ফযযজও ়প়যজয় ়নজয় ময়।  

৩. কণহতযয তদন্ত ওয।  

৪. ়নফ থ়িত প্র়ত়ন়ধজদয ওজছ ক্ষভত হস্তন্তয ওয। 

 

 ফঙ্গফন্ধায নতা ন গ্রন্থ 

 ফঙ্গফন্ধা  ঘশঔ ভা় জফায যহভজনয ওয জঽফন ়নজয় ়র়ঔত নতা ন গ্রন্থ- “৩০৫৩ ়দন”। 

 গ্রন্থ়ট প্রওশ ওজয- স্বযষ্ট্র ভন্ত্রণরজয়য সাযক্ষ ঘসফ ়ফবক  ওয া়ধদপ্তয। 

 

 ়সঙ্গাজযয িি-়ওভ এয ঐ়তহ়সও বফঠও 

 বফঠও ানা় িত হয়- ১২ জান, ২০১৮।  

 বফঠও়ট হয়- ়সঙ্গাজযয ঘসজন্তস বঽজয ঘওজল্ল ঘহজটজর। 

 

 ়ফজশ্বয সফজিজয় ক্ষভতধয ফয়ক্ত 

 ঘপফসথ ভযক়জজনয ত়রওয় ়ফজশ্বয শঽষ থ ক্ষভতধয ফয়ক্ত- িঽজনয ঘপ্র়ডজডন্ট ়স ়িন ়াং।  

 ়বতঽয়- য়শয়য ঘপ্র়সজডন্ট ভ্ল়দ়ভয া় তন। 

 তী তঽয়- ভ়ওথন ঘপ্র়সজডন্ট ঘডনে িি। 

 

 CIA'য প্রথভ নযঽ ়যিরও 

 সম্প্র়ত CIA'য ৭ভ  ১ভ নযঽ ়যিরও ়হজসজফ ়নজয়ক ন- ়জন হসজর। 

 

 মাক্তযজজয প্রথভ ভাস়রভ স্বযষ্ট্রভন্ত্রঽ 

 মাক্তযজয নতা ন স্বযষ্ট্রভন্ত্রঽ হন- ়ওস্ত়ন ফাংজশদ্ভাত স়জদ জ়বদ। 

 ়ত়নাআ প্রথভ দ়ক্ষণ এশঽয় ফাংজশদ্ভিত ়হজসজফ এাআ জদ া়ধ়িত হন। 

 

 ়ওস্তজনয ফতথভন প্রধনভন্ত্রঽ াআভযন ঔন ়নয়়জ 

 াআভযন ঔজনয যজনন়তও দজরয নভ- ঘতহ়যও-াআ-াআন্সপ। 

 

 জ়তসাংজখয ভহস়িজফয ফাংরজদশ সপয  ঘয়হঙ্গ ওযি ়যদশথজন 

 জ়তসাংজখয ভহস়িফ াযজন্ট়ন গুজতজযস  ়ফশ্বফযাংজওয ঘপ্র়সজডন্ট ়জভ াআয়াং ়ওভ ফাংরজদশ সপজয াঅজসন- ১ জারাআ ২০১৮। 

 ফাংরজদশ সপজযয উজদ্দশয- ঘয়হঙ্গ ওযি ়যদশথন (২ জারাআ)। 

 জ়তসাংজখয ভহস়িফ  ়ফশ্বফযাংজওয ঘপ্র়সজডজন্টয সজথ ফাংরজদশ সপজয াঅজসন াঅন্তজথ়তও ঘযডরজসয ঘপ্র়সজডন্ট- ়টয ভয। 

 এ ম থন্ত জ়তসাংজখয ভহস়িফ ফাংরজদশ সপয ওজযজছন- ৫ জন। জস়তাংজখয ভহস়িফ ়হজসজফ প্রথভ ফাংরজদশ সপয ওজযন ওা ট থ য়ে থ ঘহাআভ। 

 

 ঘডনে িি  ভ্ল়দ়ভয া় তন ্এয ঐ়তহ়সও বফঠও  

 বফঠও হয় ঘম ঘদজশ- ঘহর়সাং়ও, ়পনরযন্ড। 
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 াআযন  ছয় জ়তয যভণা িা ়ক্ত ঘথজও ঘফয হজয় ঘকর মাক্তযষ্ট্র 

 সম্প্র়ত াআযন  ছয় জ়তয যভণা িা ়ক্ত ঘথজও ঘফয হজয় ময়য ঘখষণ ঘদয়- মাক্তযষ্ট্র। 

 ঐ়তহ়সও এাআ যভণা িা ়ক্ত স্বক্ষ়যত হয়- ২০১৫ সজর। 

 িা ়ক্ত়ট স্বক্ষ়যত হয় া়েয়য যজধনঽ- ়বজয়নজত। 

 

 এওসজথ ়তন শ়ন্ত ওনযয ফাংরজদশ সপয 

 শ়ন্তজত ঘনজফর ়ফজয়ঽ ়তন নযঽ হজরন- ়শ়যন এফ়দ, তয়ক্কর ওযভন, ভয়যড ভযগুজয়য। 

 সপজযয উজদ্দশয- ঘয়হঙ্গ শযণথী ়যদশথন। 

 

 UNESCO ঘথজও ঘফয হজয় ঘকজর ভ়ওথন মাক্তযষ্ট্র  াআসযাআর 

 ২০১৮ সজর প্রথভ াআউজনজক ঘথজও ঘফয হজয় ময়য ঘখষণ ঘদয়- াআসযাআর। 

 সম্প্র়ত জ়তসাংজখয াঙ্গসাংকঠন াআউজনজক ঘথজও ঘফয হজয় ময়য ঘখষণ ়দজয়জছ- ভ়ওথন মাক্তযষ্ট্র। 

 UNHCR ঘথজও ঘফয হজয় ঘকর ভ়ওথন মাক্তযষ্ট্র 

 সম্প্র়ত জ়তসাংজখয াঙ্গসাংকঠন UNHCR ঘথজও ঘফয হজয় ময়য ঘখষণ ়দজয়জছ- ভ়ওথন মাক্তযষ্ট্র। 

 মাক্তযষ্ট্রাআ এওভত্র ঘদশ ঘম UNHCR ঘথজও ঘফয হজয় ময়য ঘখষণ ়দজর। 

 UNHCR শ়ন্তজত ঘনজফর াযকয য়- ২ ফয(১৯৫৪  ১৯৮১)। 

 UNHCR এয ফতথভন হাআও়ভশনয- ়প়রজে গ্র়ন্ড। 

 

 ওনডয র থজভজন্ট প্রথভ ফাংরজদ়শ ফাংজশদ্ভিত এভ় 

 ওনডয র থজভজন্ট প্রথভ ফাংরজদ়শ ফাংজশদ্ভিত এভ়- ড়র ঘফকভ। 

 

 ঢও ়ফশ্ব়ফদযরজয় ৭াআ ভি থ বফন উজবধন 

 ়নভ থণ ওয হজয়জছ ঢও ়ফশ্ব়ফদযরজয়য নযঽজদয ঘযজওয় হজর।  

 বফন়ট ১১তর ়ফ়শষ্ট।  

  

 ঐ়তহ়সও ঘযজ কজডথন 

 ঘযজ কজডথজনয াফস্থন- াযন ঢওয ়টওটা রঽজত। 

 ১৯৪৯ সজরয ২৩ঘশ জান ঘযজকজডথজন িফ থ ়ওস্তজনয যজনন়তও দর াঅয়ভঽ ভাস়রভ রঽক প্র়তি ওয হয়।  

 

 ঘনজরয নতা ন প্রধনভন্ত্রঽ 

 ঘনজরয ফতথভন প্রধনভন্ত্রঽ-ঘও় া়র শভথ 

 

 িজর ঘকজরন ও়প াঅনন 

 ভীতা য-১৮ াঅকে ২০১৮ (ফন থ, সাাআজযরযন্ড) 

 ও়প াঅনন ়ছজর জ়তসাংজখয- সপ্তভ ভহস়িফ। 

 াঅত্মজঽফনঽভিরও গ্রন্থ "Interventions: A life war and peace" 

 ঘনজফর াযকজযয শতফজষ থ ও়প াঅনন  জ়তসাংখ ঘমৌথবজফ শ়ন্তজত ঘনজফর াযষ্কয ন- ২০০১ সজর। 

 ঘয়হঙ্গ সভসয সভধজনয জনয ক়ঠত ও়ভশন- “াঅনন ও়ভশন” প্রধন ়নমাক্ত হন-২০১৬ সজর। 

 

 িতা থ থ BIMSTEC সজেরন  

 ানা় িত হয় ঘনজরয যজধনঽ- ওঠভন্ডা জত।  

 BIMSTEC প্র়ত়িত হয়- ১৯৯৭ সজর। 

 BIMSTEC এয সদয দপ্তয- ঢওয়। 

 BIMSTEC এয ফাংরজদশ সব়তজত্বয রন দ়য়ত্ব ওজয- ২০০৫-২০০৬ সজর। 

 BIMSTEC এয সজথ সহজম়কত ভিরও সিওথ যজয়ছ- ADB (এশঽয় উন্নয়ন ফযাংও)। 

 BIMSTEC এয সদসয ঘদশ ৭়ট- ফাংরজদশ, বা টন, বযত, ঘনর, ভয়নভয, থাআরযন্ড  েঽরাংও। 
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 OHCHR’য প্রথভ নযঽ হাআও়ভশনয 

 OHCHR‟য প্রথভ নযঽ হাআও়ভশনয- ়ভজশর ফজশজরট। 

 

এও নজজয-০১ 

 াক্সপজভয সিিও ানাময়ঽ উন্নয়নশঽর ঘদশ ়হজসজফ ফাংরজদজশয াফস্থন- ৩৪ তভ 

 ওরওত ়ফশ্ব়ফদযরয় াআজভ়যটস াধযও াঅ়নসাজ্জভনজও ঘম দজও বি ়ষত ওজযজছ- জকত্ত়যণঽ 

 ঘদজশয সফ থজশষ ৩১ তভ ঘসন়নফজসয নভ- ঘশঔ হ়সন ঘসন়নফস। 

 One Planet Summit- য়যস জরফয়া ়ফষয়ও সজেরন। 

 ভা় ক্ত ওযি- ভা় ক্তমাি ়ব়ত্তও ঘভফাআর ঘকভস। 

 ফাংরজদজশয ১ভ ়রজওটয ়হজসজফ ঘটজেয দাাআ াআ়নাংজসাআ ঘসঞ্চা ়য ওযয ওী ়তত্ব যজয়জছ- ভ়ভনার হও 

 ়ফজশ্বয শঽষ থ দানী়ত গ্রস্থজদশ- ঘসভ়রয় 

 ়ফজশ্বয ওভ দানী়ত গ্রস্থজদশ- ়নউ়জরযন্ড 

 ফাংরজদজশ    িরা হয়- ১৯ ঘপব্রুয়়য, ২০১৮। 

 ফাংরজদজশয সফ থজশষ াঅ়ফষ্কীত কযস ঘক্ষত্র- নথথ ঘবর।  

 ঘবর ঘজরয নথথ কযস ঘক্ষত্র়ট ঘদজশয- ২৭তভ কযসজক্ষত্র। 

 সফ থজশষ ৩১ তভ ঘসন়নফস ঘশঔহ়সন ঘসন়নফজসয াফস্থন- ঘরফাঔরঽ, টা য়ঔরঽ 

 ওভনজয়রথ এয ফতথভন সদসয ঘদশ সাংঔয- ৫৩়ট। 

 ২০১৮ সজর ওভনজয়রথ ঘকভস ানা় িত হয়- াজে়রয়য ঘকে ঘওজে। 

 ফাংরজদজশয ি ঘফডথ এয তথয ানাময়ঽ ি ফকজনয সাংঔয- ১৬৪়ট। 

 প্রস্ত়ফত ফঙ্গফন্ধা  াঅন্তজথ়তও ়ফভনফদয ়ন়ভ থত হজফ- ভদযঽায। 

 ১১তভ ঘদশ ়হজসজফ ঘটে ঘঔরয ঘকৌযফ াজথন ওজয- াঅয়যরযন্ড (়ফক্ষ ়ওস্তন) 

 তা র াঅভদনঽজত ফতথভজন শঽষ থ ঘদশ- ফাংরজদশ 

 ফাংরজদশ া় রজশয জনয প্রস্ত়ফত ফযও ও়ভউ়ন়ট ফযাংও ফাংরজদশ। 

 ঘদজশয ১ভ তও বকম থ “তও ৭১” ়নভ থন ওয হজয়জছ- ভা় ন্সকজঞ্জ। 

 

 “তও ৭১” বকজম থয ়শল্পঽ- াআভযন ঘহজসন  রুভ যয়। 

 সম্প্র়ত ভা় ক্তমাজিয স্মী় তবকম থ ়নভ থণ ওয হজয়জছ- ঘকরকজঞ্জয ঘওট়র ড়য়। 

 সম্প্র়ত ফাংরজদশ াআউজযঽয় ঘম ঘদশজও স্বঽওী ়ত ়দজয়জছ- ওজসজবজও। 

 ফঙ্গফন্ধা  ঘিয়য স্থন ওয হজয়জছ থাআরযজন্ডয ঔযতনভ ়শক্ষ প্র়তিন এ়শয়ন াআন়ে়টউট াফ ঘটওজনজর়জজত। 

 য়নজডয সফ থও়নি া়ধনয়ও- াঅপক়নস্তজনয য়শদ ঔন।  

 ফাংরজদজশ িওা ়যজত ঘওট ি়ত িরা হয়- ১৯৭২ সজরয ৫ নজবম্বয। 

 ফঙ্গফন্ধায প্রও়শতফয তী তঽয় গ্রজন্থয নভ- নয়িঽন 

 ৯০ তভ াকয ২০১৮ এয ঘসয ির়চ্চত্র- The shape of water 

 জনফহুর ঘদজশয ত়রওয় ফাংরজদজশয াফস্থন-৮ভ 

 সযওয ভা় ক্তজমিজদয সফ থ় নম্ন ফয়স ়নধ থযণ ওজযজছ- সজড় ১২ ফছয। 

 

 এ়শয় প্রশন্ত ভহসকযঽয় গ্রুজয (APG) সব়ত ়নফ থ়িত হজয়জছ- ফাংরজদজশয এভ াঅফা জপয। 

 শ়ন্তযক্ষঽ ঘপ্রযজণ ফাংরজদজশয ফতথভন াফস্থন-২য়। 

 প্রধনভন্ত্রঽ ঘশঔ হ়সনজও “ভজডর াপ ়ডস়টাংওশন” উ়ধজত বি ়ষত ওজয- রয়ন্স াআন্টযনযশনর ক্লফ। 

 ঘদজশয ১২ তভ ়স়ট ওজথজযশন- ভয়ভন়সাংহ। 

 'A Pair of Sandal' -ঘয়হঙ্গজদয উয ়ন়ভ থত ির়চ্চত্র। 

 „ওাঁওন ়ফ়ফ‟- শ়হদার হও ঔন ওতী থও ভা় ক্তমাি ফঽযঙ্গন ওাঁওন ়ফ়ফয উয ়ন়ভ থতফয ির়চ্চত্র। 

 ঘদজশয ২২ তভ প্রধন ়ফিয়ত- বসয়দ ভহভাদ ঘহজসন। 

 UNESCO ফাংরজদজশয াধয সাংকী ়তয ঐ়তহয ়হজসজফ ঘখষণ ওজয- শঽতর ়টজও। 

 শ়ন্ত ়ভশজন শ়ন্তযক্ষঽ ঘপ্রযজণফ ফতথভজন শঽষ থ ঘদশ- াআ়থ়য় (়বতঽয় ফাংরজদশ)। 

 জ়তসাংজখয শ়ন্ত ়ভশজন ঘনৌফ়হনঽয “ফজনৌজ ়ফজয়” ঘমক ঘদয় ঘম ঘদজশ- ঘরফনজন। 
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 ঘদজশয প্রথভ বসভন তযরঽওী ত প্রওী ়তও কযস (LNG) ট়ভ থনর াফ়স্থত- ভজহশঔরঽ, ওক্সফজয। 

 মাক্তযজষ্ট্রয ফতথভন  ৭০তভ যযষ্ট্রভন্ত্রঽ- ভাআও জি। 

 ়ফজশ্বয সজফ থচ্চ ভািস্ফঽ়তয ঘদশ- ঘব়নজাজয়র। 

 ়ফজশ্বয প্রথভ বসভন যভণ়ফও ়ফদাযজওজন্দ্রয নভ- Academic Lomonosov (য়শয়য়) 

 ২৭তভ এজও (APEC) শঽষ থ সজেরন ানা় িত হজফ- ১৮ নজবম্বয, ২০১৮।  

 ২৭তভ এজও (APEC) শঽষ থ সজেরন ানা় িত হজফ- ঘট থ ঘভসথ় ফ, ায় ়নউ়ক়নজত। 

 ফতথভজন T-20 ভম থদপ্রপ্ত ঘদশ- ১০৪়ট। 

 „়ির ়ফ়রয়ন‟ ঞ্চফ়ষ থও ়যওল্পন গ্রহণ ওজয- ়ফশ্ব স্বস্থয সাংস্থ (WHO)। 

 ৪৫তভ (OIC) যযষ্ট্রভন্ত্রঽ সজেরন ানা় িত হয়- ৫-৬ ঘভ, ২০১৮ ঢওয়।  

 ঘদজশ প্রথভ তযর ঘজি়রয়ভ কযস (LPG) ়ব়ত্তও ়ফদাযজওন্দ্র ়ন়ভ থত হজে- ওা য়ওট, টা য়ঔরঽ। 

 ঘদজশ েভ াঅদরত যজয়জছ- ৭়ট( ়তন়ট ঢওয়, দা়ট িট্টগ্রজভ, এফাং এও়ট ওা রন  এও়ট যজশহঽজত)। 

 

ঘঔরধির সাংরন্ত 

 

 নযঽ এ়শয় ও T-20 িয়িয়ন ফাংরজদশ 

 াঅজয়জও ঘদশ- ভরজয়়শয়। 

 িয়িয়ন- ফাংরজদশ। 

 যনসথাঅ- বযত। 

 ফাংরজদশ জয়ঽ হয়- ৩ উাআজওজট। 

 ়রজওট ঘযওডথ, ২০১৮ 

 ১৯ জান ২০১৮ াআাংরযন্ড াজে়রয়য ়ফজক্ষ য়নজড ়রজওজট সজফ থচ্চ দরঽয় যন- ৪৮১ সাংগ্রহ ওজয। 

 ৮ জান ২০১৮ ়নউ়জরযজন্ডয নযঽ ়রজওট দর াঅয়যরযজন্ডয ়ফজক্ষ য়নজড ়রজওজটয সজফ থচ্চ দরঽয় যন ৪৯০ সাংগ্রহ ওজযন। 

 

 ১৮তভ এ়শয়ন ঘকভস ্

 াঅজয়জন- াআজদজন়শয়, জওতথ। 

 ভসওট- ়ফন ়ফন (Bhin Bhin)। 

 পা টফজর স্বণ থ দও য়- দ়ক্ষণ ঘও়যয়। 

 এ়শয়ন ঘকভজসয প্রথভ াঅসয ফজস- ১৯৫১ সজর, বযজত। 

 ১৮তভ এ়শয়ন ঘকভস-এ াাংশগ্রহণ ওজয ৪৫়ট ঘদশ। 

 ১৮তভ এ়শয়ন ঘকভস-এ সজফ থচ্চ দও রব ওজয িঽন। 

 

 এ়শয় ও ়রজওট ২০১৮ 

 াঅজয়জও ঘদশ- সাংমাক্ত াঅযফ াঅ়ভযত। 

 াাংশগ্রহণওযঽ ঘদশ- ৬়ট। 

 পাআনর ঘঔজর- ফাংরজদশ  বযত। 

 িয়িয়ন হয়- বযত এফাং যনসথ াঅ হয়- ফাংরজদশ।  

 টা নজভন্ট ঘসয- ়শঔয ধয়ন 

 পাআনর ভযজি ভযি ঘসয হন- ়রটন দস 

 

 সপ পাটফর ২০১৮ 

 দ়ক্ষণ এ়শয়য ফীহত্তভ পা টফর াঅসয- সপ ঘকভস। 

 াঅসয- ১২তভ 

 স্বক়তও ঘদশ- ফাংরজদশ 

 সপ পা টফজর ফাংরজদশ িয়িয়ন হয়- ২০০৩ সজর। 

 ফাংরজদশ পা টফর দজরয ফতথভন ঘওি- ়জ়ভ ঘড। 

 পাআনর ঘঔজরন ভরবঽ  বযত। 

 িয়িয়ন হয় ভরবঽ। 
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 রঽড় জকাঃ ানযনয 

 াঅন্তজথ়তও পা টফর ঘপডজযশন (়পপ) ফতথভন সব়তয নভ- ়জয়়ন্ন াআনপ়ন্তজন। 

 ফাংরজদশ ়ট-২০ ়রজওট দজরয ফতথভন া়ধনয়ও- স়ওফ াঅর হসন।  

 ফাংরজদশ য়নজড ়রজওট দজরয ফতথভন া়ধনয়ও- ভশয়প ়ফন ভতা থজ। 

 ফাংরজদজশয নযঽ ়রজওট ়ট-২০ দজরয ফতথভন া়ধনয়ও- সরভ ঔতা ন। 

 ফাংরজদজশয নযঽ পা টফর দজরয ফতথভন া়ধনয়ও- স়ফন ঔতা ন। 

 ফাংরজদশ ়রজওট দজরয ফতথভন ঘওি- াআাংরযজন্ডয ়েব ঘযডস। 

 হরাভ- স়ওফ াঅর হসন য়িত ়শশুজতষ গ্রন্থ। 

 

সম্প্র়তও ানযনয  

 ঘনজরয ়ত্রবা ফজন ়ফধ্বস্ত ়ফভন 

 ়ফধ্বস্ত হয় ়ফভন়ট ়ছর- ফাংরজদজশয াআউ এস ফাংর এয়যরাআজন্সয।  

 ়ত্রবা ফন াঅন্তজথ়তও ়ফভনফদয়ট াফ়স্থত- ঘনজরয ওঠভান্ডা জত।  

 ়ফজশ্বয ়ফদজনও ফ ভীতা যওি  ়ফভনফদয ়হজসজফ ়য়িত- ়ত্রবা ফজনয াঅন্তজথ়তও ়ফভনফদয।  

 াআউএস ফাংর এয়যরাআন্স এয া়পসয প্রঽথর য়শদ ়নজজয জঽফজনয ়ফ়নভজয় ১০ জন ঘনরঽ মত্রঽজদয ফাঁিজনয জনয ঘনরঽ কণভধযজভ তাঁজও “ডটয াফ 

ফাংরজদশ” উ়ধজত বি ়ষত ওজয। 

 

 ়িয ়ফদয় ়েজপন হ়ওাং 

 ়ফ়শষ্ট াআাংজযজ ত়িও দথথ় ফজ্ঞনঽ  ক়ণত়ফদ ়েজপন হ়ওাং সম্প্র়ত ভীতা যফযণ ওজযন মাক্তযজজযয ওযভ়ব্রজজয প্রধন কজফষও ়ছজরন। 

 হ়ওাংজও ়নজয় ়ন়ভ থত ির়চ্চত্র- দয ়থউ়য াফ এব়য়থাং। 

 ়ত়ন ২১ ফছয ফয়জস „ঘভটয ়নউযন ়ড়জজ‟-এ াঅরন্ত হন। 

 উজল্লঔজমকয গ্রন্থসভিহাঃ  

 A Brief History of Time (ওজরয সাং়ক্ষপ্ত াআ়তহস)। 

 দয াআউ়নবসথ াআন ায নটজশর। 

 ভাআ ়ব্রপ ়হ়ে (my brief history) 

 

 স্বজেয দ্ম ঘসতা  

 াফস্থন- ভয় (ভা় ন্সকঞ্জ)- জ়জয (শ়যয়তায) 

 বদখ থয- ৬.১৫ ়ওজর়ভটয 

 প্রস্থ- ১৮.১ ়ভটয 

 ঘরন- ৪়ট  

 ়রয- ৪২ ়ট 

 াঅয়াওর- ১০০ ফছয 

 

 ঘবৌক়রও ়নজদ থশও ণয ৩়ট 

 ফাংরজদজশয ঘবৌক়রও ়নজদ থশও ণয- ৩়ট। 

 প্রথভ-জভদনঽ (২০১৬) 

 ়বতঽয়- াআ়রশ (২০১৭)  

 তী তঽয়- ক্ষঽযশ়ত াঅভ (২০১৮) 

 

 নতা ন ৩ জতঽয় াধযও 

 ড. য়পওা র াআসরভ 

 ড. াঅ়নসাজ্জভন 

 ড. জ়ভরায ঘযজ ঘিৌধাযঽ 

 প্রথভ জতঽয় াধযও ়নজয়ক ঘদয় হজয়়ছর ১৯৭৫ সজর। 

 ১৯৯৪ সজর প্রথভ নযঽ জতঽ াধযও ়হজসজফ ়নজয়ক সা় পয় াঅহজভদজও। 

 প্রধনভন্ত্রঽ সা়যশরজভ যষ্ট্র়ত জতঽয় াধযও ়নজয়ক প্রদন ওজযন ৫ ফছজযয জনয। 
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 াআউজযজয দঽখ থতভ ঘসতা  

 সম্প্র়ত ়নভ থণ ওয হয় াআউজযজয দঽখ থতভ ঘসতা - ়রভঽয় ঘসতা  ফ ঘওি থ ঘসতা । 

 বদখ থয- ১৮.১ ়ও.়ভ. (১১.২ ভাআর)। 

 ঘসতা ়ট সাংজমক ওযজফ- য়শয়য সজথ ়র়ভয় উবঽজয। 

 

 ড. য়পওা র াআসরভ 

 ়যিয়- ঔফয সযরাআন াঅ়ফষ্কযও। 

 ওম থ প্র়তিন- াঅাআ়স়ডাঅয়ফ (াআন্টযনযশনর ঘসন্টয পয বাআ়যয়র ়ড়জজ ়যসি থ) 

 ়ফশ্ব স্বস্থয সাংস্থ ঔফয সযরাআনজও স্বঽওী ়ত ঘদয়- ১৯৮০ সজর। 

 

 ঘশঔ হ়সন ফ়রও ়ফশ্ব়ফদযরয় 

 াফ়স্থত- ঘনত্রজওনয়। 

 ঘদজশয ৪০ তভ ফ়রও ়ফশ্ব়ফদযরয়- ঘশঔ হ়সন ফ়রও ়ফশ্ব়ফদযরয়। 

 প্রথভ  ফতথভন উিম থ- াধযও ড. য়পও উল্লহ ঔন। 

 

 ফঙ্গফন্ধা  ঘশঔ ভা় জফায যহভন ফ়রও ়ড়জটর ়ফশ্ব়ফদযরয় 

 ঘদজশয সফ থজশষ ৪১ তভ ফ়রও ়ফশ্ব়ফদযরয় ফঙ্গফন্ধা  ঘশঔ ভা় জফায যহভন ফ়রও ়ড়জটর ়ফশ্ব়ফদযরয়। 

 াফস্থন-কজঽাজযয ও়রয়নওজয। 

 প্রথভ  ফতথভন উিম থ- াধযও ড. ভানজ াঅহজভদ নিয। 

 

 িতা থ থ প্রজজন্ম ফাংরজদশ 

 ফাংরজদজশ িতা থ থ প্রজন্ম ফ Fourth Generation (4G) িরা হয়- ১৯ ঘপব্রুয়়র ২০১৮ 

 িতা থ থ প্রজন্ম ফ Fourth Generation (4G) প্রথভ িরা ওজয দ়ক্ষণ ঘও়যয়- ২০০৬ সজর। 

 

 ঘদজশ ওয ফযফস্থন নতা নত্ব 

 সম্প্র়ত টঙ্গাআর ওযকজযয ভধয ়দজয় িরা হজয়জছ- ওযজপনর। 

 সম্প্র়ত নযয়ণকঞ্জ ওযকজযয ভধয ়দজয় িরা হজয়জছ- ওযকজভ থন্টস ফযফস্থ। 

 সাং়ফধজনয ১৭তভ সাংজশধনঽ 

 সপ্তদশ সাংজশধনঽ জতঽয় সাংসজদ শ হয়- ৮ জারাআ ২০০৮। 

 সপ্তদশ সাংজশধনঽয ়ফর়ট উত্থন ওজযন- ফতথভন াঅাআনভন্ত্রঽ াঅ়নসার হও। 

 ়ফষয়ফস্তু- জতঽয় সাংসজদয ঞ্চশ়ট নযঽ াঅসন াঅজয ২৫ ফছজযয জনয সাংয়ক্ষত যঔ। 

 সাং়ফধন সাংজশধজনয ওথ উজল্লঔ যজয়জছ- সাং়ফধজনয ১৪২ নাং ানাজেজদ। 

 

 যয়টজসথয দাাআ সাংফ়দজওয ওযদণ্ড 

 ঘয়হঙ্গ কণহতয  ়নম থতজনয ঔফয প্রওশ ওযয় এফাং যষ্ট্রঽয় ঘকনঽয়ত যক্ষয় ফাঁধ ফ রঙ্ঘন ওযয ওযজণ ়ভয়নভজযয াঅদরত যয়টসথ (REUTERS)-

এয ২ সাংফ়দওজও ৭ ফছজযয ওযদণ্ড প্রদন ওজয। 

 া়বমাক্ত ২ সাংফ়দজওয নভ- য়জরন  ়ওয় ঘসজয় য। 

 যয়টজসথয ফতথভন প্রধন সিদও- ়েজপন ঘজ াযডরয। 

 

 িজর ঘকজরন সাংফ়দওতয ফ়তখয ঘকরভ সযয়য 

 ়ত়ন বদ়নও সওর ়ত্রওয প্র়তিত সিদও ়ছজরন।   

 

 জতঽয় ট নঽ়ত ২০১৮ 

 ট ঘথজও ়রভয ফযক বত়য ওজযন- ড. ঘভফযও াঅহজভদ ঔন।  

 ট উদজন শঽষ থ ঘজর- প়যদায। 

 

 সড়ও ়যফহন াঅাআন ২০১৮ 

 সড়ও ়যফহন াঅাআন ভন্ত্রঽসবয় ানাজভদন য়- ৬ াঅকে ২০১৮। 

 জতঽয় ়নযদ সড়ও ়দফস- ২২ঘশ াজক্টফয 

 

াঅকভ ফতথ 

 ২০১৯ সজর- ১২তভ ়রজওট ়ফশ্বও ানা় িত হজফ াআাংরযজন্ড। 
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 ২০২০- গ্রঽষ্মওরঽন া়র়িও ঘকভস ানা় িত হজফ জজনয যজধনঽ ঘট়ও শহজয। 

 ২০২১- ফাংরজদজশয ৬ি াঅদভশুভযঽ ানা় িত হজফ।  

 ২০২২ সজর- ২২তভ পা টফর ়ফশ্বও ানা় িত হজফ ওতজয। 

 ২০২৩ সজর- ১৩তভ ়রজওট ়ফশ্বও ানা় িত হজফ বযজত। 

 ২০২৬ সজর- ২৩তভ পা টফর ়ফশ্বও ানা় িত হজফ মাক্তযষ্ট্র-ওনড-ঘভ়ক্সজওজত। 

 

ঘয়হঙ্গ সভসয 

 যঔাআন যজজযয যজধনঽ সাআটজয়। 

 ১১ ঘসজেম্বয, ২০১৭ ঘথজও ওক্সফজজযয উ়ঔয়য় ওা তা রাং শযণথী ওযজি শুরু হয়- ফজয়জভ়িও ি়তজত ঘয়হঙ্গ শযণথী ়নফন্ধন। 

 সফ থপ্রথভ ফজয়জভ়িও ি়তজত ়নফ়ন্ধত ঘয়হঙ্গ নযঽ- য়ফয় ঔতা ন। 

 াঅযস ফরজত ফাঝয় াঅযওন ঘয়হঙ্গ সযরজবশন াঅ়ভথ 

 ১৯৮২ সর ়ভয়নভজযয সভ়যও জন্ত নক়যওত্ব াঅাআন প্রওশ ওজয ঘমঔজন ঘয়হঙ্গজদয নক়যও ়হজসজফ স্বঽওী ়ত ঘদয় হয়়ন। 

 

 ও়প াঅনন ও়ভশন 

 সদসয-৯জন (৬ জনাআ ভয়নভজযয)। 

 ়যজজট থ ৮৮়ট সা়যশ ওয হজয়জছ 

 

 প্রশাং়সত ঘশঔ হ়সন  সভজর়িত সা় ি 

 ঘয়হঙ্গ শযণথীয াঅেয় প্রদন ওযয় ফী়টশ কণভধযভ “িযজনর ঘপয” ঘশঔ হ়সনজও ভদয াফ ়হউভয়ন়ট ়হজসজফ াঅঔয়য়ত ওজয। 

 ঘশঔ হ়সনজও “ভন়ফও ়ফজশ্বয প্রধন ঘনত” ়হজসজফ াঅঔয়য়ত ওজয- াক্সজপডথ ঘনটয়ওথ াফ ়স। 

 ঘয়হঙ্গ শযণথীজদয উয াভনা় ষও ়নম থতন িরজনয দজয় াক্সজপডথ ়স়ট ওউ়ন্সর সম্প্র়ত ঘওজড় ঘনয় সা় িজও ১৯৯৭ সজর ঘদয় “়ফ্রডভ াফ াক্সজপডথ” 

দও়ট। 

 

়ফজ্ঞন  তথযপ্রমা় ক্ত সাংরন্ত 

 ফতথভজন ়ফজশ্বয াআন্টযজনট ক়তজত শঽষ থ ঘদশ- দ়ক্ষণ ঘও়যয়। 

 5G াআন্টযজনট স়ব থস িরা ওযজত মজে- দ়ক্ষণ ঘও়যয়। 

 প্রথভ ঘফসযও়য ভহওশমজনয নভ- ড্রকন। 

 ঘসৌযশ়ক্ত ি়রত ়ফজশ্বয প্রথভ ভনাষযফহঽ ়ফভজনয নভ- ঘসরয াআভরস। 

 ়ফজশ্ব তয়ফহঽন ঘট়রজপন ফযফহজয শঽষ থ ঘদশ- িঽন। 

 ব্রডফযন্ড াআন্টযজনট ফযফহজযয শঽষ থ ঘদশ- িঽন।  

 স্মট থজপন ফযফহজয শঽষ থ ঘদশ- িঽন। 

 ়ফজশ্ব ওফ থন ডাআ-াক্সাআড ়নাঃসযজণ শঽষ থ ঘদশ- িঽন। 

 ফয়া ়ফদায উদজন শঽষ থ ঘদশ- মাক্তযষ্ট্র।  

 ়ফজশ্ব প্রথভ ফজয়জভ়িও ি়তজত ়সভওডথ ়নফন্ধন শুরু হয়- ২০১৩ সজর।  

 ়ফজশ্বয সফ থ়ধও ়নউ়ক্লয়য য়য ়ফ াযক্টয যজয়জছ- মাক্তযজষ্ট্র। 

 ়ফজশ্বয ফীহত্তভ ঘয়ড ঘট়রজকজয নভ- FAST। 

 FAST ঘট়রজক ়নভ থণ ওজয- িঽন। 

 াঅধা় নও াআ-ঘভাআজরয জনও ফ উদ্ভফও- ঘয টভ়রনসন (মাক্তযষ্ট্র)। 

 াযন্ড্রজয়ড ি়রত প্রথভ স্মট থ ঘপজনয নভ- এাআি়ট়স ়ড্রভ। 

 হাআজড্রজজন ঘফভয সপর যঽক্ষ ি়রজয়জছ ়ফজশ্বয-৬়ট ঘদশ (মাক্তযষ্ট্র, মাক্তযজয, ফ্রন্স, য়শয়, িঽন  উত্তয ঘও়যয়)। 

 ়ফজশ্বয সফজিজয় শ়ক্তশরঽ সায ও়িউটজযয নভ- সনজয় তাআহুরাআট (িঽন)। 

 

এওনজজয-০২ 

 াজে়রয়য ়সড়ন়ব়ত্তও াঅন্তজথ়তও কজফষণ প্র়তিন „াআন়ে়টউট পয াআজওজন়ভওস াযন্ড ়স‟ এয শ়ন্ত সিিজও ফাংরজদজশয াফস্থন- ৯৩ তভ।  

 বফ়শ্বও শ়ন্ত সিিজও শঽষ থ ঘদশ- াঅাআসরযন্ড।  

 বফ়শ্বও শ়ন্ত সিিজও াশ়ন্তয ঘদশ- ়স়যয়। 

 সফজিজয় ঘফ়শ শযণথী াঅেয়দত ঘদশ- তা যষ্ক। 

 ফতথভজন ফাংরজদজশ ়নফ়ন্ধত যজনন়তও দর- ৪০়ট। 

 ফঙ্গফন্ধায বকম থ স্থন ওয হজয়জছ মাক্তযজজযয যজধনঽ রন্ডজনয- ়সড়ন ়েজট। 
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 ঘদজশয ঐ়তহযফহঽ বদ়নও ়ত্রও াআজত্তপজওয প্রথভ নযঽ সিদও- তস়ভভ ঘহজসন। 

 ়ফজশ্ব ঘভফাআর ঘপন উদজন শঽষ থ ঘদশ-িঽন। 

 ফতথভজন ়ফজশ্ব ঘতর াঅভদ়নজত শঽষ থ ঘদশ-িঽন। 

 NATO-এয সফ থজশষ ২৯তভ সদসয-ভ়ন্ট়নজগ্র। 

 

 ২০১৮ সজরয ়ফশ্ব ়যজফশ ়দফজসয ঘলকন- “প্ল়েও দিষণজও য়জত ও়য”। 

 ঢও ওা ়ড়র ়ফশ্বজযজড ফাংরজদজশয ভা় ক্তমাজিয সফজিয় উাঁিা  বকম থ „ফঽয‟ াফ়স্থত। 

 ওক্সফজজয ়ন়ভ থত হজে ঘদজশয প্রথভ উন্মাক্ত ওযকয। 

 সম্প্র়ত ২০১ কম্বাজ ়ফ়শষ্ট ভস়জদ ়ন়ভ থত হজয়জছ টঙ্গাআজর। 

 হাআজটও ওথ াঞ্চর ়ন়ভ থত হজফ কজঽায ঘজরয়। 

 কজভ থন্টস ল্লঽ  ষধ ওথ ়ন়ভ থত হজফ ভান্সঽকজঞ্জ। 

 ঘভ়যটাআভ ়ফশ্ব়ফদযরয় ়ন়ভ থত হজফ িট্টগ্রভ ঘজরয়। 

 ী়থফঽয শঽষ থ ়নভ থর ফয়ায ঘদশ- াজে়রয়। 

 প্রথভ ফাংরজদ়শ ়হজসজফ া় রজয াযকয াজথন ওজযন- যয়টজসথয ়িত্র- সাংফ়দও ়নয ঘহজসন। 

 ফাংরয াঅাআজপর টয়য নজভ ়য়িত উভহজদজশয সজফ থচ্চ টয়য য়ি টয়য ়ন়ভ থত হজয়জছ- ঘবরয়। 

 

 াআজয়জভজনয “়ফপ্লজফয জননঽ” ফর হয়- ঘনজফর ়ফজয়ঽ তয়ক্কর ওযভনজও। 

 ়ভয়নভজযয ফতথভন ঘপ্র়সজডজন্টয নভ- উাআন ়ভন্ট। 

 শ়ন্তযক্ষ ়ভশজন াঅত্মউসকথওযঽ শ়ন্তযক্ষঽ ওভীজদয ঘম দও ঘদয় হয়- „দযক হযভযজশে দও‟। 

 সম্প্র়ত ভা় জফ ফষ থ ঘখষণ ওয হজফ- ২০২০-২০২১ সর। 

 ়যতযক্ত ়র়থন ঘথজও জ্বর়ন ঘতর উদজনয ি়ত উদ্ভফন ওজযন- ঘতৌ়হদার াআসরভ। 

 ঘদজশয ়বতঽয় যভণ়ফও ়ফদায ঘওন্দ্র স্থ়ত হজফ- ফ়যশজরয ়হজরয়। 

 ঢও ঘভজট্ট়রটন া় রজশয ৫০তভ থন- হ়তয়ঝর থন। 

 াআজরওি়নও সজট থ (e-passport) মাজক ফাংরজদশ-১১৯ তভ যষ্ট্র। 

 ়ফজশ্ব ফযাংজওয ়হজসজফ ভথ়ছা াঅজয় শঽষ থ ঘদশ- সাাআজযরযন্ড।  

 ঘদজশয সফ থজশষ ৩২তভ নদঽফদয- ফনয রূায নদঽফদয।  

 

 ঘপসফাজওয প্রথভ ঘত়যওী ত সযজটরাআজটয নভ- াযজথন।  

 OPEC-য ফতথভন সদসয ঘদশ ১৫়ট (সফ থজশষ ওজঙ্গ প্রজতন্ত্র)। 

 ়রজওট াআ়তহজস প্রথভ দর ়হজসজফ ১০০০ ঘটে ঘঔরয ঘকৌযফ াজথন ওজয াআাংরযন্ড।  

 সম্প্র়ত ওনডয সজথ ওি টনন়তও  ফ়ণ়জযও সিওথ ়ছন্ন ওজযজছ- ঘসৌ়দ াঅযফ।  

 ফাংরজদজশয ২০১৮ সজর সফজিজয় ঘফ়শ ঘয়ভটযন্স াঅহযণ ওজযজছ- ঘসৌ়দয াঅযফ ঘথজও।  

 বযজতয প্রথভ নযঽ ়ফিয়ত- পজতভ ়ফ়ফ। 

 ফাংরজদজশ ়নমাক্ত মাক্তযজষ্ট্রয ১৬তভ ভ়ওথন যষ্ট্রদিত াঅর থ যফট থ ়ভরয।  

 জতঽয় ়যিয়ত্র স্মট থ ওজডথয ঘসফ য় মজফ- ২২ ধযজণয।  

 ফতথভন ঘ ফ্র়ন্সস নক়যও- াঅজজথ়ন্টনয।  

 ফাংরজদজশয ফতথভজন সযও়য ঘনট প্রি়রত াঅজছ- ৩়ট।  

 

 ়ফজশ্বয উন্নত যষ্ট্রগুজরয াথথনন়তও ঘজট G-7 ঘথজও ফ়হষ্কীত যষ্ট্র- য়শয়। 

 াঅযফ উসকযঽয় সহজম়কত ভিরও সাংস্থ GCC ঘথজও সদসযদ স্থ়কত যজয়জছ- ওতজযয।  

 টজত ফযক ফধযতভিরওবজফ ফযফহয ওযজত হজফ-১৯়ট ণয ়যফহজন। 

 সম্প্র়ত ১০ াঅকে ২০১৮ ়প়রাআজনয ়ভদন বঽ  াঅজশজশয এরও ়নজয় ক়ঠত „ফাংসভজয‟ াঞ্চরজও স্বয়ত্ব শসন ঘদয় হয়। 

 জ়তয জনও ফঙ্গফন্ধা  ঘশঔ ভা় জফায যহভনজও ়নজয় প্রও়শত নতা ন গ্রজন্থয নভ- "Secret documents of intelligence branch on father of the 

nation Bangladesh Sheikh Mujibur Rahman."। ঘভট ১৪ ঔজন্ড প্রও়শত হজফ। ময প্রথভ ঔন্ড প্রও়শত হজয়জছ। 

 ়ফজশ্ব ধনঽজদয সিদ ফী়িজত শঽয ্ঘদশ- ফাংরজদশ। (জয়রথ এক্স ়যজট থ, ১৭.৩%)। 

 সড়ও ়যফহন ়ফর ২০১৮ সাংসজদ শ হয়-১৯ ঘসজেম্বয ২০১৮।  

 ়ড়জটর ়নযত্ত াঅাআন ২০১৮ সাংসজদ শ হয়- ১৯ ঘসজেম্বয ২০১৮।  

 ফঙ্গফন্ধায „াসভপ্ত াঅত্মজঽফনঽ‟য াঅয়ফ বষয ানাফদও- ঘভাঃ ়দফজহ (়প়র়স্তন) 

 ফতথভজন ঘদজশ নদঽ ফদয- ৩২়ট। 
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 ফতথভজন ঘদজশ সযও়য ়ফশ্ব়ফদযরয়- ৪২়ট। 

 ৩০ জারাআ ২০১৮, ৫৮তভ ফযাংও ়হজসজফ তপ়সরবাক্ত ফযাংও- প্রফসঽ ওরযণ ফযাংও। 

 ৩ াঅকে ২০১৮ ঘওন ঘদশ ়প়র়স্তনজও স্বধঽন  সফ থজবৌভ যষ্ট্র ়হজসজফ স্বঽওী ়ত ঘদয়- ওর়ম্বয়।  

 ঘদজশয ঐ়তহযফদঽ বস়নও ়ত্রও াআজত্তপজওয প্রথভ নযঽ সিদও- তস়ভয় ঘহজসন। 

 দ়ক্ষণ এ়শয়য দঽখ থতভ ঘসতা য নভ- ঘঢর-স়দয় ঘসতা , বযত। 

 „ঘসব দয ়িরজড্রন‟ য য়ওাংজয় ফাংরজদজশয াফস্থন-১৩০ তভ। 

 

BSC-39
th

 Question-2018 

 

Special 39th B.C.S-ENGLISH 

 

০১।  ঘরপজটনযন্ট ঘজনজযর শজেয স়ঠও াআাংজযজঽ ফনন ঘওন়ট? 

 (a) Leafitenant  (b) Leiftenant 

 (c) Lieutenant (d) Lieaftenant  

০২।  When we want to mean a government by the richest 

class we use the term ______. 

 (a) Cryptocracy  (b) Aristocracy  

 (c) Oligarchy  (d) Plutocracy  

০৩।  Select the word with right spelling ____. 

 (a) Seizophrania  (b) Scizophrenia  

 (c) Schizophrania  (d) Schizophrenia  

০৪। Cricket is a kind of play. It is also a kind of ____. 

 (a) food (b) bird  (c) flower  (d) insect  

০৫।  'To be, or not to be___ that is the question, ___ is a 

famous soliloquy from ___. 

 (a) King Lear (b) Othello 

 (c) Hamlet  (d) Macbeth  

০৬। Complete the following sentence: „Had I known you 

were waiting outside, I_____.  

 (a) would invite you to come in 

 (b) would be inviting you to come in 

 (c) would have invited you to come in 

 (d) had invited you to come in  

০৭।  'There was a small reception following the wedding' 

the word 'following' in the sentence above is a/an 

___. 

 (a) adjective  (b) adverb 

 (c) noun (d) preposition   

০৮। He went ___ hospital because he had ___ heart 

attack.  

 (a) a,an (b) the, no article  

 (c) no article, a (d) no article, an  

০৯।  ঘওন শে মাকর়ট ়বন্ন? 

 (a) Sharp, Blunt  

 (b) Love, Affection  

 (c) Abundance, Scarcity 

  (d) False, True  

১০। 'A Christmas Carol' is a ___by Charles Dickens. 

 (a) historical novel (b) short novel 

 (c) ballad  (d) sketch story 

১১।  Hospitals ____ the sick. 

 (a) treat  (b) admit 

 (c) nurse  (d) operate  

১২। The word 'culinary' is related to - 

 (a) cooking  (b) dress  

 (c) musical instruments  (d) printing  

১৩।  'Panacea' means ____. 

 (a) pancreatic   

 (b) widespread disease  

 (c) gland  

 (d) cure-all 

১৪। A person who believes that laws and governments 

are not necessary is known as ____. 

 (a) an anarchist  (b) a terrorist  

 (c) an extremist  (d) a militant  

১৫।  The warning of the authority falls on deaf ears. Here 

warning does the function of ____. 

 (a) adjective  (b) verb 

 (c) noun (d) adverb 

১৬। The word 'florid' indicates _ 

 (a) foliage  (b) floor 

 (c) flower (d) flour 

১৭।  Love for the whole world is called___. 

 (a) misogyny  (b) benevolence  

 (c) misanthropy  (d) philanthropy  

১৮। 'Geriatrics' is the branch of medicine concerned with 

the diseases and care of____.   

 (a) old women (b) newborn babies  

 (c) old people  (d) newly-weds  

১৯।  What is the plural number of 'ovum' 

 (a) ovumes  (b) ovums 

 (c) ova (d) ovams  

২০। A soporific speech is likely to ____. 

 (a) appeal primarily to emotions  

 (b) put one to sleep  

 (c) stimulate action   

 (d) be incomprehensible  
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২১।  Identify the correct passive form of the sentence 

below: 'Do you know them'? 

 (a) Would they be known by you? 

 (b) Are they known with you? 

 (c) Are they known to you? 

 (d) Are they known by you? 

২২। Which of the following words has been formed with 

a prefix? 

 (a) authentic  (b) amnesia  

 (c) aspersions  (d) amoral  

 

Answer Sheet 

 

1. C 2. D 3. D 4. D 5. C 

6. C 7. D 8. C 9. B 10. B 

11. B 12. A 13. D 14. A 15. C 

16. C 17. D 18. C 19. C 20. B 

21. C 22. D    

Special 39th B.C.S-GK 

 

০১।  িি-়ওভ শঽষ থ বফঠও়ট ়সঙ্গাজযয ঘওথয় ানা় িত হজয়়ছর? 

 (a) ঘসনয াঅয়রযন্ড (b) ভয়যন ঘফ 

 (c) ঘসজন্তষ (d) াআষ্টন াঅয়রযন্ড 

০২। ়শশু ভীতা যয হয হ্রজস সপজরযয জনয কণপ্রজতন্ত্রঽ ফাংরজদজশয ভননঽয় 

প্রধনভন্ত্রঽ ঘশঔ হ়সন ়ও এযয়ডথ াজথন ওজযজছন? 

 (a) Planet 50-50 

 (b) এভ়ড়জ এযয়ডথ 

 (c) জ়তসাংখ শ়ন্ত াযকয 

 (d) সেনসিিও ডক্টজযট ়ডগ্রঽ 

০৩।  নযজটয সফ থজশষ সদসয যষ্ট্র ঘওন়ট? 

 (a) ়রথায়়নয় (b) াঅরজফ়নয় 

 (c) ঘরজয়়শয় (d) ঘভজন্টজনকজয 

০৪। ়জজযসভ ঘকভ (Zero–Sum Game) াঅন্তজথ়তও সিজওথ ঘওন 

তজিয সজঙ্গ সাং়িষ্ট ? 

 (a) ভফ্রথফদ (b) কঠনফদ 

 (c) উদযতফদ (d) ফস্তফফদ 

০৫।  ভয় সবযত ়ফজশ্বয ঘওন াঞ্চজর ়ফযজভন ়ছর? 

 (a) ভধয াঅজভ়যও (b) ভধযপ্রিয 

 (c) িফ থাঅ়ফ্রও (d) িফ থ এ়শয় 

০৬। ঘওন ়ফজদশঽ ়ত্রও ফঙ্গফন্ধা জও „যজনঽ়তয ও়ফ‟  (Poet of 

Politics ) উ়ধ ়দজয়়ছজরন? 

 (a) ়দ াআওন়ভে (b) টাআভ 

 (c) ক়ডথয়ন (d) ়নউজ উাআওস 

০৭।  ৯২ ফছয ফয়সঽ ভরজয়়শয়ন প্রধনভন্ত্রঽ ভহ়থয ঘভহেদ-এয 

যজনন়তও ঘজট হজে- 

 (a) ফ়যসন নযশনর (b) ়ট থ ঘ়যওতন 

 (c) ওতন-হরুন (d) াআউএভএ 

০৮। ঘওন ঘদজশয জতঽয় সাংসদ ়ব-ওক্ষ ়ফ়শষ্ট? 

 (a) ়ভয়নভয (b) িঽন 

 (c) ়সঙ্গায (d)  ব্রুনাআ 

০৯।  প্রত াঅ়দতয ঘও ়ছজরন? 

 (a) যজাত যজ  

 (b) ফাংরয শসও 

 (c) ঘভকর ঘসন়ত  

 (d) ফাংরয ফজফবি াঁাআয়জদয এওজন 

১০। „জঽফন ঘথজও ঘনয়‟ ির়চ্চত্র়টয ়যিরও ঘও? 

 (a) াঅরভকঽয (b) জ়হয যয়হন 

 (c) সাবষ দত্ত (d) াঅভজদ ঘহজসন 

১১।  পরজও়টাং (Folketing ) ঘওন ঘদজশয াঅাআন সব? 

 (a) ঘফর়জয়ভ (b) নযজয় 

 (c) ়পনরযন্ড (d) ঘডনভওথ 

১২। ফাংরজদজশয প্রধনভন্ত্রঽ হফয নিযনতভ ফয়স ওত? 

 (a) ২৫ ফছয (b) ২০ ফছয 

 (c) ৩০ ফছয (d) ৩৫ ফছয 

১৩।  াঅধা় নও যষ্ট্রফযফস্থ উদ্ভজফয সভয়ওর ঘওন়ট? 

 (a) প্রথভ ়ফশ্বমাি যফতীওর (b) ১৬০০-১৮০০ সর 

 (c) প্রিঽন ঘযভ শসনওর (d) প্রিঽন গ্রঽস সভয়ওর 

১৪। সভািতঽজয ঘওন়টয প্রিা ম থ থজও? 

 (a) হাআজড্রজজন (b) া়ক্সজজন 

 (c) জজন (d) নাআজিজজন 

১৫।  নযশনর রঽক পয ঘডজভজর়স ঘওন ঘদজশয যজনন়তও দর? 

 (a) ়ভয়নভয (b) বযত 

 (c) থাআরযন্ড (d) ভরজয়়শয় 

১৬। স্বধঽনত দও প্রপ্ত ফয়ক্তত্ব হজরন- 

 (a) বসয়দ াঅরঽ াঅহসন (b) বসয়দ শভসার হও 

 (c) শভসায যহভন (d) সতঽন সযওয 

১৭।  ১৯৪৫ সজর প্র়তিওরঽন সভজয় জ়তসাংজখয ঘভট ওত়ট সদসয যষ্ট্র 

়ছর? 

 (a) ৫১ (b) ৪৮ 

 (c) ৪৯ (d) ৫০ 

১৮। „ঘফদন্ত গ্রন্থ‟  „ঘফদন্ত সয‟ ওয যিন? 

 (a)  ঘকরওনথ শভথ (b) যভযভ ফসা 

 (c) ভীতা যঞ্জয় ়ফদযরঙ্কয (d) যজ যভজভহন যয় 

১৯।  ঘভজসজটভঽয় সবযত কজড় উজঠ়ছর ঘওথয়? 

 (a) াআয়াং়স়ওয়াং নদঽয তঽজয (b) নঽরনজদয তঽজয 

 (c) িাআগ্রঽস  াআউজফ্র়টস নদঽয তঽজয 

 (d)  ঘহয়াংজহ নদঽয তঽজয 

২০। 'Hand out'এয শুি ফাংর ়যবষ হজে- 

 (a) জ্ঞনত্র (b) তথযত্র 

 (c) প্রিযত্র (d) হস্তত্র 

২১।  ঘফকভ ঘযজওয় সঔয়ত ঘহজসন য়িত গ্রন্থ ঘওন়ট? 

 (a) দ্মফতঽ (b) দ্মজকঔয 

 (c) দ্মযক (d) দ্মভ়ণ 

২২। ়নফ থহঽ ়ফবক ঘথজও ়ফিয ়ফবক ীথও ওযয ়ফষয়়ট সাং়ফধজনয 

ঘওন ানাজেজদ উজল্লঔ যজয়জছ? 

 (a) ানাজেদ ২৪ (b) ানাজেদ ২১ 

 (c) ানাজেদ ২২ (d) ানাজেদ ২৩ 

২৩।  ফাংরজদজশয ২০১৮-১৯ াথথ ফছজয ফজজজট ়জ়ড়য প্রজক্ষ়ত প্রফী়িয 

হয ওত? 

 (a) ৫৮.০০ শতাংশ (b) ৭.২৮ শতাংশ 
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 (c) ২৭.৬৫ শতাংশ (d) ৭.৮০ শতাংশ 

২৪। র়শয মাি ওজফ সাংখ়টত হজয়়ছর? 

 (a) ২৪ জান, ১৭৫৭ (b) ২৩ জান, ১৭৫৭ 

 (c) ২৫ জান, ১৭৫৭ (d) ২২ জান, ১৭৫৭ 

২৫।  Cozy Bear এও়ট ়ও? 

 (a) হযওয গ্রু (b) ়ফজনদনজওন্দ্র 

 (c) নদঽ (d) িা ়ক্ত 

২৬। সফ থপ্রথভ ঘওথয় জও এয সদয দপতয স্থ়ত হয়? 

 (a) ়বজয়ন (b) ঘজদ্দ 

 (c) ফকদদ (d) ঘজজনব 

২৭।  মাক্তযজষ্ট্র যপ্তনঽ ফ়ণজজযয ফীহত্তভ ফজয ঘওথয়? 

 (a) বযত  (b) ওনড 

 (c) িঽন (d) াআাআউ 

২৮। ফাংরজদজশয ২০১৮-১৯ াথথ ফছজযয প্রস্ত়ফত ফজজজট ফ়ষ থও উন্নয়ন 

ওভথসি়িয জনয ওত ফযদ্দ াঅজছ? 

 (a) ১৭৩,০০০ ঘও়ট টও (b) ১৭০,০০০ ঘও়ট টও 

 (c) ১৭১,০০০ ঘও়ট টও (d) ১৭২,০০০ ঘও়ট টও 

২৯।  সম্প্র়তও ওতয সাংওজটয সভয় ঘওন ঘদশ়ট ওতজযয সজথ 

ওা টনন়তও সিওথ ়ছন্ন ওজয নাআ- 

 (a) সাংমাক্ত াঅযফ াঅ়ভযত (b) ়ভশয 

 (c) ওা জয়ত (d) ফহযাআন 

৩০। „ঔনয ফিন‟ এয ভিরবফ ওঽ? 

 (a) শুষ্ক জঽফনমন যঽ়ত (b) সভ়জও ভঙ্গরজফধ 

 (c) যষ্ট্র ়যিরন নঽ়ত (d) ঘরৌ়ওও প্রণয়সঙ্গঽত 

৩১।  ফাআজজনটাআন (Byzantine) সম্রজজযয যজধনঽ ়ছর ঘওন নকযঽ? 

 (a)  ়রসযন (b) ওনে়ন্টজনর 

 (c) য়যস (d) ়বজয়ন 

৩২। প্রজতজন্ত্রয ়নফ থহঽ ক্ষভতয ওয ওতী থজত্ব প্রমাক্ত হয়? 

 (a) যষ্ট্র়ত (b) ভন্ত্রঽ 

 (c) স়িফ (d) প্রধনভন্ত্রঽ 

৩৩।  ২০১৮ সজরয ়ফশ্ব ়যজফশ ়দফজসয প্র়তদয ়ফষয় ঘওন়ট? 

 (a) প্ল়েও (Plastic) দিষণজও য়জত ও়য 

 (b) সফাজ ়ফশ্ব কজড় তা ়র 

 (c) জরফয়া উষ্ণতজও রুজঔ ঘদাআ 

 (d) জরফয়া উষ্ণত প্র়তজযধ তহ়ফর ক়ড় 

৩৪। ফঙ্গবঙ্গ যদ হয় ঘওন সজর? 

 (a) ১৯১২ সজর (b) ১৯০৮ সজর 

 (c) ১৯০৯ সজর (d) ১৯১১ সজর 

৩৫।  ভা় ক্তমাি়ব়ত্তও উনযস াঅগুজনয যশভ়ন ওয যিন? 

 (a) হুভয়ান াঅহজভদ (b) শওত সভন 

 (c) বসয়দ শভসার হও (d) াঅভজদ ঘহজসন 

৩৬। ফাংরজদজশয সাং়ফধজন ঘভট ওয়়ট তপ়সর াঅজছ? 

 (a) ৮ ়ট (b) ৫ ়ট 

 (c) ৬ ়ট (d) ৭ ়ট 

৩৭।  ভা় জফ নকয সযওয ওঔন ক়ঠত হয়? 

 (a) ১০ াআ এ়প্রর, ১৯৭১ (b) ১৪ াআ এ়প্রর, ১৯৭১ 

 (c) ১৭ াআ এ়প্রর, ১৯৭১ (d) ১২ াআ এ়প্রর, ১৯৭১ 

৩৮। ফাংরজদজশয প্রধন ়ফিয়ত ়নজয়ক ঘদন ঘও? 

 (a) জতঽয় সাংসদ (b) প্রধনভন্ত্রঽ 

 (c) েঽওয (d) যষ্ট্র়ত 

৩৯।  ২০১৮ সজর ানা় িত ়জ-ঘসজবন শঽষ থ সজেরজনয য ঘমৌথ ঘখষণয 

স্বক্ষয প্রদজন ঘওন ঘদশ ়ফযত ়ছর? 

 (a) ফ্রন্স (b) জভ থনঽ 

 (c) াআতরঽ (d) মাক্তযষ্ট্র 

৪০। ফাংরজদজশয ়জ়ড়জত (GDP) ওী ়ষ ঔজতয (পসর, ফন, প্র়ণসিদ, 

ভসযসহ) াফদন ওত শতাংশ? 

 (a) ১৬ শতাংশ (b) ১২ শতাংশ 

 (c) ১৮ শতাংশ (d) ১৪.৭৯ শতাংশ 

৪১।  ়ফঔযত „য়়শাংটন ওনজসনসস‟ (Washington Consensus) 

ঘওন ়ফষজয়য সজঙ্গ জ়ড়ত? 

 (a) নয় উদযতফদঽ াথথনন়তও নঽ়ত ফস্তফয়ন 

 (b) াস্ত্র ়নয়ন্ত্রণ 

 (c) াঅন্তজথ়তও সন্ত্রসফদ দভন 

 (d) াঅন্তজথ়তও া়বফসন নঽ়ত 

৪২। ়নজিয উভ়ট িণ থওযঽ শে ঘওন়ট? Finger: Hand:: Leaf: 

 (a) Twig (b) Tree 

 (c) Branch  (d) Flower 

৪৩।   ঘওন সজর ়হটরয জভ থন িযজন্সরয ়নমাক্ত হন? 

 (a) ১৯৩৪ (b) ১৯৩১ 

 (c) ১৯৩২ (d) ১৯৩৩ 

৪৪। জ়তসাংজখয "Champion of the Earth" ঘঔতফপ্রপ্ত ঘও? 

 (a) ঘথজযস ঘভ (b) এজঞ্জর ভজওথর 

 (c) ঘশঔ হ়সন (d) ়হর়য ়ক্লনটন 

৪৫।  ভা় ক্তমাজিয সভয় ঘনৌ ওভন্ড ক়ঠত হয় ঘওন ঘসক্টয ়নজয়? 

 (a) ১১ নাং ঘসক্টয (b) ৮ নাং ঘসক্টয 

 (c) ৯ নাং ঘসক্টয (d) ১০ নাং ঘসক্টয 
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ঢও ়ফশ্ব়ফদযরজয়য ১ভ ফষ থ স্নতও (সেন) ঘে়ণয ব়তথ যঽক্ষ: ২০১৮-১৯ 

০১। রয়টন শে ‘়স়বস’-এয াথথ- 

 (a) নকয (b) নকযযষ্ট্র 

 (c) নক়যও (d) যষ্ট্র 

০২। „়লল’ হজর এও প্রওয- 

 (a) র়জও ঘকট  (b) ভ়ল্ট-বাআজব্রটয 

 (c) ঘয়জেয (d) াযনরক ফতথনঽ 

০৩। ঘনৌও ফাআজি ়যজফ়শত কজনয নভ- 

 (a) স়য (b) জ়য 

 (c) ব়টয়়র (d) বয়াআয় 
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০৪। ঘওন়ট প্রিঽনতভ? 

 (a) ভহস্থন ব্রহ্মঽ়র় (b) িম থদ 

 (c) যভি়যতভ (d) কঽতজক়ফদ 

০৫। সভ়ষ্টও াথথনঽ়তয জনও- 

 (a) যফট থ ভযরথস (b) ঘজ এভ ঘওাআনস 

 (c) জন ো য়ট থ ়ভর (d) এডভ ়স্মথ 

০৬। ভতী সিত্রঽয় ়যফয ফযফস্থয উদহযণ- 

 (a) কজয  ঔ়সয় (b) কজয  যঔাআন 

 (c) ঔ়সয়  ভ়না় য (d) িওভ  ঔ়সয় 

০৭।  বি ়ভওি সীষ্ট সভাি-ঘঢউ ়হজসজফ ়য়িত- 

 (a) টজন থজড (b) হয়যজওন 

 (c) সান়ভ (d) টাআপা ন 

০৮। ফ থতয িট্টগ্রভ  ়সজরজটয হড় ঘওন মাজক সীষ্ট? 

 (a) টয়সয়়য মাজক (b) প্লাআজে়সন মাজক 

 (c) সম্প্র়তও মাজক (d) জায়সও মাজক 

০৯।  সদয সভপ্ত ়ফভসজটও শঽষ থ সজেরন ঘম স্থজন ানা় িত হয়  

 (a) হয়ত ়যজজ়ন্স (b) ়দ এবজযে ঘহজটর 

 (c) ঘহজটর ান্নিণ থ (d) রউন প্লজ ওঠভন্ডা  

১০। ফাংরজদজশয সাং়ফধজন জতঽয় সাংসজদ সাংয়ক্ষত নযঽ াঅসন ঘম সজর 

প্রথভ মাক্ত হয়- 

 (a) ১৯৯১ (b) ১৯৭৭ (c) ১৯৮৫ (d) ১৯৭২ 

১১। উাআাং ওভন্ডয এভ.জও. ফশয ভা় ক্তমাজি ঘওন ঘসক্টজয ওভন্ডয ়ছজরন? 

 (a) ঘসক্টয ২ (b) ঘসক্টয ৪ 

 (c) ঘসক্টয ৬ (d) ঘসক্টয ৫ 

১২। „ফাংরজদশ ফবঽ ়যওল্পন ২১০০’ ময সজথ মাক্ত- 

 (a) বি -যজনঽ়ত (b) জরফয়া ়যফতথন 

 (c) ়গ্রন হউজ প্র়ত়রয় (d) ফনযপ্রণঽ সাংযক্ষণ 

১৩। ঘজন্ডয সভত  নযঽয ক্ষভতয়জনয সজঙ্গ সি়ওথত জ়তসাংজখয সাংস্থ 

হজর- 

 (a) াআউএন উাআজভন (b) উাআজভন য়ি 

 (c) উওা াআ়ট পন্ড (d) ঘজন্ডয াআওা াআ়ট পন্ড 

১৪। „যজসন নন-গ্রট’ মজদয ঘক্ষজত্র প্রস়ঙ্গও- 

 (a) যজনঽ়ত়ফদ (b) ওি টনঽ়ত়ফদ 

 (c) ঘঔজরয়ড় (d) ঘরঔও 

১৫। „ভ়রর ঘপ্রজটওর’ ময সজঙ্গ সি়ওথত- 

 (a) সদ ফখ (b) ঘক্লজযলা জযওফ থন 

 (c) ়ন দিষণ (d) বি ়ভক্ষয় 

১৬। ভিরয সাংজম়জত ঘসফ ফরজত ঘফঝয় - 

 (a) ওভ ভিজরযয ণয (b) ভিরযছড় প্রদন 

 (c) এওাআ ঔযজি ফড়়ত ঘসফ (d) ঘফ়শ ভিজ্রযয ণয 

১৭। ভা় ক্তমাি়ব়ত্তও ির়চ্চত্র- 

 (a) জয়মত্র (b) ওঔজন াঅ়স়ন 

 (c) জঽফন ঘথজও ঘনয় (d) এ ঘদশ ঘতভয াঅভয 

১৮। ফঙ্গফন্ধা  ঘজজর ়ছজরন সফ থজভট - 

 (a) ৩০৫৩ ়দন (b) ৪৬৬৩ ়দন 

 (c) ২৫৫০ ়দন (d) ৩৫০০ ়দন 

১৯। ফাংরজদশ: ়দ াঅন়প়নশ ্ড্  ঘযবা যরাশন গ্রন্থ়টয যি়য়ত হজরন- 

 (a) রজযন্স ়রপশুরজ (b) তরাওদয ভ়নরুজ্জভন 

 (c) াযন্থ়ন ভস ্ওজযনহস (d) ়স়দ্দও স়রও 

২০। ফাংরজদজশয সাং়ফধজন ঘভৌ়রও া়ধওয ়ফষয়ও ওয়়ট াঅ়ট থজওর 

যজয়জছ- 

 (a) ২০়ট (b) ১৯়ট (c) ১৮়ট (d) ১৭়ট 

২১। ভা় ক্তমাি জদাখয াফ়স্থত ঢওয- 

 (a) াঅকযকাঁ (b) ঘসগুনফ়কিয় 

 (c) শহ ্ফজক (d) ধনভ়ন্ডজত 

২২। ়পপ ২০১৮ ়ফশ্বওজয পাআনর ঘঔর ঘম ঘে়ডয়জভ ানা় িত হয়- 

 (a) রাঝ়ন়ও (b) বরজকগ্রদ 

 (c) সভয (d) ও়র়ননগ্রদ 

২৩। ২০১৭ সজর স়হজতয ঘনজফর াযকয ়ফজয়ঽ হজরন- 

 (a) ফফ ়ডরন (b) ঘভ াআয়ন 

 (c) হরু়ও ভরুও়ভ (d) ওজা াআ়শগুজয 

২৪। ফঙ্গফন্ধা  সযজটরাআট-১ উজক্ষণ ওয হয় ঘম স্থন ঘথজও- 

 (a) ঘল়যড (b) ঘটক্সস 

 (c) ওয়রজপ়ন থয় (d) ়নউাআয়ওথ 

২৫। ২০১৮-১৯ াথথফছজয ফাংরজদজশয জতঽয় ফজজজটয ়যভণ- 

 (a) ৪,৬৪,৫৭৩ ঘও়ট টও (b) ৪,০৭,৪২২ ঘও়ট টও 

 (c) ৪,২১,৫৭৩ ঘও়ট টও (d) ৩,৯৪,৬২১ ঘও়ট টও 

২৬। সপ িয়িয়ন়শ ২০১৮ এয সজফ থচ্চ ঘকরদত- 

 (a) ঘভহেদ পয়সর (b) ভন়বয ়সাং 

 (c) হভম ঘভহজভদ (d) সা় ভত ়স 

২৭। ়জ৭ শঽষ থ সজেরন ২০১৮ ঘম শহজয ানা় িত হজয়জছ- 

 (a) র ভরফাআ (b) াজটয় 

 (c) সাংহাআ (d) ঘওজফ 

২৮। „়থ়য াফ এব়য়থাং’ এও়ট- 

 (a) ির়চ্চত্র (b) ও়ফত (c) উনযস (d) নটও 

২৯। হয়জয়ল়পও ঘম সবযতয প্রিঽজয ়রঔন-ি়ত- 

 (a) ়ভশযঽয় (b) সাজভযঽয় 

 (c) যসয (d) ফয়ফরনঽয় 

৩০। ঔদয  ওী ়ষ সাংস্থয তথযনাময়ঽ, ২০১৮ সজর ভসয উদজন 

ফাংরজদজশয াব্স্স্থন- 

 (a) ৫ভ (b) ৩য় (c) ৪থথ (d) ৮ভ 

৩১। ঢওয় ানা় িত সফ থজশষ ়বফ়ষ থও এশঽয় িরুওর প্রদশথনঽজত াাংশ 

ঘনয় ঘদজশয সাংঔয- 

 (a) ৪২ (b) ৬৫ (c) ৭০ (d) ৬৮ 

৩২। „৭ ভি থ বফন’  ়ফশ্ব়ফদযরয় াফ়স্থত- 

 (a) যজশহঽ (b) ঔারন (c) জকন্নথ (d) ঢও 

৩৩। া়রজক়র ফজজয ়ফজরতয সাংঔয- 

 (a) এওজজনয ঘফ়শ (b) ়তনজন 

 (c) দাজজনয ঘফ়শ (d) দাজন 

৩৪। ়ভয়নভজয ২০১৬ সজর ক়ঠত ‘়দ াযডবাআজ়য ও়ভশন ান যঔাআন 

ঘেট’-এয প্রধন ়ছজরন- 

 (a) ়ফর ়ক্লটন (b) ফািস-খ়র 

 (c) ও়প াঅনন (d) ফন ়ও-ভান 

৩৫। ১৬২৬৩ নম্বজয ওর ওযজর ঘম ঘসফ য় ময়- 

 (a) ওী ়ষ (b) াযম্বাজরন্স 

 (c) পয়য স়ব থস (d) া় রশ 

৩৬। াআউএন়ড় ভনফ উন্নয়ন প্র়তজফদজন ২০১৮ ানাসজয ফাংরজদজশয 

সক্ষযতয ফতথভন হয- 

 (a) ৭২.৮% (b) ৭৮.২% 

 (c) ৭৭.২% (d) ৭৮.৭% 
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৩৭। প্রথভ শতবক সয়নজটশজনয াঅতয় এজসজছ ফাংরজদজশয ঘম ঘজর- 

 (a) ফগুড় (b) ওা ়ভল্ল (c) যজশহঽ (d) ঔারন 

৩৮। ‘Justice delayed is justice denied' উ়ক্ত়ট- 

 (a) সজর়টজসয  (b) ঘপ্লজটয 

 (c) লযডজেজনয (d) ফন থডথ শ’য  

৩৯। ়ফভন ফাংরজদশ - এয ফহজয নতা ন সাংজমজন-  

 (a) ঘফ়য়াং ৭৭৭-৩০০ (b) ঘফ়য়াং ৭৮৭-৮ 

 (c) এয়যফস এ৩৫০ (d) এয়যফস এ৩৮০ 

৪০।  ঘটওসাআ উন্নয়ন রক্ষযভত্রয ান্তকথত নয়- 

 (a) ঘজন্ডয সভত (b) কণতন্ত্রয়ণ 

 (c) ভনসিন্ন ়শক্ষ (d) ়জজয হযঙ্গয 

৪১। সম্প্র়ত এ়শয়য প্রথভ ঘম ঘদজশ যষ্ট্র়তয ঘভয়দওর াফরাপ্ত হজয়জছ- 

 (a) উত্তয ঘও়যয় (b) তাআয়ন 

 (c) ়প়রাআন (d) ়িন 

৪২। ঢওয ঘভজিজযর ফযফস্থয া়প়সয়র নভ- 

 (a) ভস য য়ড িন়জট 

 (b) যজসঞ্জয য য়ড িন়জট 

 (c) ও়ভউটয য য়ড িন়জট 

 (d) সযফাআ য য়ড িন়জট 

৪৩। ফাংরজদজশয জতঽয় সাংসজদ ও়োং ঘবট প্রদজনয ক্ষভত সাংযক্ষণ 

ওজযন- 

 (a) সাংসদ ঘনত (b) ়েওয 

 (c) ়ফজযধঽ দরজনত (d) যে়ত 

৪৪। ‘ঘযজ কজডথন’ ফাংরজদজশয এও়ট  

 (a) াঅন্তজথ়তও সজেরন ঘওন্দ্র (b) যষ্ট্রঽয় া়ত়থশর 

 (c) উ়দ্ভদ-উদযন (d) ঐ়তহ়সও বফন 

৪৫। াআাং়রশ াআে াআ়ন্ডয় ঘওি়ন ঘম ভাখর সম্রজটয ওছ ঘথজও ফাংরয 

়দয়়ন রব ওজয- 

 (a) ়বতঽয় শহ াঅরভ (b) াঅরঽফ়দ থ ঔন 

 (c) পযরুঔ ়শয়য (d) ফহদায শহ জপয 

৪৬। সি থ াআ়ঞ্জন া়টভাআজজশন হজর এও ধযজনয- 

 (a) ফযফহযওযঽ-ফন্ধফ ঘওৌশর (b) জয়ফ ঘহ়োং ঘওড 

 (c) ঘডজভাআন ওঠজভ (d) গুকজরয ক্লসরুভ ঘসফ 

৪৭। 'Heuristic' শে়ট ময সজঙ্গ সি়ওথত- 

 (a) ভহওজফযয নয়ও (b) ওী ়ত্রভ ফা় িভত্ত 

 (c) বফ়শ্বও উষ্ণয়ন (d) রঽড় 

৪৮। ়সজরট ডওা জভন্টস াফ াআনজট়রজজন্স ফযঞ্চ ান পদয দয ঘনশন ফঙ্গফন্ধা  

ঘশও ভা় জফায যহভন গ্রজন্থয ঘওন ঔণ্ড সম্প্র়ত প্রও়শত হজয়জছ? 

 (a) প্রথভ (b) দশভ (c) িতা দ থশ (d) ঞ্চভ 

৪৯। জযও ভ উন এওজন- 

 (a) ভনফ়ধওয ওভী (b) উজদযক্ত 

 (c) নযঽফদঽ ঘরঔও (d) প্রণঽ-া়ধওয ওভী 

৫০। াআসরজভয াআ়তহজস  শহজযয া়ধফসঽকণ াঅনসয ়হজসজফ ়য়িত 

়ছজরন- 

 (a) ভক্ক (b) দজভক (c) ভ়দন (d) ফকদদ 

 

Answer Sheet 

 

1. c 2. b 3. a 4. a 5. b 

6. a 7. c 8. a 9. d 10. d 

11. c 12. b 13. a 14. b 15. b 

16. c 17. a 18. a 19. a 20. c 

21. a 22. a 23. d 24. a 25. a 

26. b 27. a 28. a 29. a 30. b 

31. d 32. d 33. c 34. c 35. b 

36. a 37. b 38. c 39. b 40. b 

41. d 42. a 43. b 44. d 45. a 

46. a 67. b 48. a 49. b 50. c 

 


