


বাাংলাদেশ পরিরিরি

সাধারণজ্ঞান



বাাংলাদেশ

পরররিরি

সীমান্ত, আয়িন

ও রিটমহল

সমুদ্রসীমা ও

বদগাপসাগর

ভূ-প্রকৃরি ও
জলবায়ু

ভভৌগরলকও

প্রাকৃরিক

রবষয়াবলী

নে-নেী ও পারন
বণ্টন িুক্তি

জনসাংখ্যা ও

আেমশুমারর

উপজারি ও কু্ষদ্র

নদৃগাষ্ঠী

রশক্ষাবযবস্থা স্বাস্থয ও রিরকসসা
বাাংলাদেদশর

সম্পে

রিদলবাি – ললকিাি ১

সাধারণজ্ঞান



আমাদেি জািীয়িা রক? 

(a) বাাংলাদেরশ

(b) বাঙালী

(c) অিাম্প্রোরয়কিা

(d) গণপ্রজািন্ত্র

Poll Question 01
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িাাংরবধারিক িামঃ

জািীয়িাঃ

িাগরিকত্বঃ
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বাাংলাদেদশি িীমান্ত
িীমান্তবিতী লেশ ও অঞ্চল

িীমান্ত দের্ঘতয

িীমান্তবিতী লজলা
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রিটমহল

সাধারণজ্ঞান



রেকরিরিক অবস্থাি

লজলা
উপদজলা
ইউরিয়ি
স্থাি

লজলা
উপদজলা
ইউরিয়ি/স্থাি

লজলা
উপদজলা
ইউরিয়ি/স্থাি

লজলা
উপদজলা
ইউরিয়ি
স্থাি

উিি

পরিম

পূবত

েরিণ

সাধারণজ্ঞান



• িাজনিরিক িমুদ্রিীমা
• অর্তনিরিক িমুেিীমা
• িমুদ্র রবজয়

• ITLOS: 
• UNCLOS

• বদগাপিাগি

• েরিণ িালপরি দ্বীপ

• লিায়াি অব লিা গ্রাউন্ড

সাধারণজ্ঞান

বাাংলাদেদশি িমুদ্রিীমা



WHITE BOARD
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বাাংলাদেদশি জলবায়ু লকাি ধিদিি? 

(a) লমৌিুরম

(b) িারিশীিষ্ণ

(c) ক্রান্তীয় লমৌিুরম

(d) ষড়ঋিু

সাধারণজ্ঞান

Poll Question 02



িূ প্রকৃরি ও জলবায়ু

• বাাংলাদেদশি জলবায়ু

• অবস্থাি

• িূ উপগ্রহ লকন্দ্র

• SPARRSO

• গড় বৃরিপাি

• িদবতাচ্চ ও িবতরিম্ন বৃরিপাি

• উষ্ণিম ও শীিলিম স্থাি ও লজলা
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WHITE BOARD
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লিৌগরলক রবষয়াবলী

• দ্বীপ
• হ্রে
• জলপ্রপাি
• ঝিণা
• পাহাড় পবতি
• উপিযকা
• িি, রবল
• হাওি বাওি
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WHITE BOARD
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বাাংলাদেদশি িে িেী
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সাধারণজ্ঞান



বাাঁধ ও পারি বন্টি িুরি

• ফািাক্কা বাাঁধ

• রটপাইমুখ বাাঁধ

• গগা পারি বন্টি িুরি
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বাাংলাদেদশি প্রর্ম রশিা করমশি লকািরট?

(a) হারমেুি িহমাি রশিা করমশি

(b) হান্টাি রশিা করমশি

(c) কুেিি ই খুো রশিা করমশি

(d) জািীয় রশিা িীরি ১

সাধারণজ্ঞান

Poll Question 03



• বাাংলাদেদশি রশিা করমশি

• রশিািীরি

• জািীয় অধযাপক

• রিিিিমুি লজলা

• রবশ্বরবেযালয় মঞু্জরি করমশি

সাধারণজ্ঞান

বাাংলাদেদশি রশিাবযবস্থা



WHITE BOARD
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জিিাংখযায় বাাংলাদেশ আেমশুমারি

সাধারণজ্ঞান

জিিাংখযা ও আেমশুমারি



বাাংলাদেদশি মুিরলম িুদ্র িৃদগাষ্ঠী কািা?  

(a) িাকমা

(b) লিারহগা

(c) গাদিা

(d) পাঙি
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Poll Question 04



আরেবািী/উপজারি

পাবতিয শারন্ত িুরি

অবস্থাি ও উৎিব

সাধারণজ্ঞান

উপজারি ও িুদ্র িৃদগাষ্ঠী



• বাাংলাদেদশি স্বাস্থয ও রিরকৎিা

• প্রাকৃরিক েুদ্তাগ

• প্রাকৃরিক িম্পে

সাধারণজ্ঞান

অিযািয



বাাংলাদেদশি প্রধাি স্থলবন্দি লকািরট? 

(a) রহরল

(b) হািীবান্ধা

(c) লবিাদপাল

(d) িিগ্রাম

সাধারণজ্ঞান

Poll Question 05



অিুশীলি
• স্বাধীিিা ও জািীয় রেবি = ২৬ লশ মািত

• রবজয় রেবি =  ১৬ রিদিম্বি

• বাাংলাদেদশি গড় বৃরিপাি = ২০৩ লিঃরমঃ

• বাাংলাদেদশি আয়িি = ১,৪৭,৬১০ বগত রকঃরমঃ

• বাাংলাদেদশি লমাট িীমািা = ৫,১৩৮ রকঃরমঃ

• িীমান্তবিতী লেশ = ২ রট (িািি ও মায়ািমাি)

• িািদিি িাদর্ িীমান্ত আদি = ৪,১৫৬ রকঃরমঃ

• মায়ািমাদিি িাদর্ িীমান্ত আদি = ২৭১ রকঃরমঃ

• বাাংলাদেদশ প্রর্ম রবিাগ গরিি হয় = ১৮২৯ িাদল

• ১৮২৯ িাদল বাাংলাদেদশি রবিাগ রিদলা = ঢাকা, িাজশাহী, িিগ্রাম

• খুলিা রবিাগ গরিি হয় = ১৯৬০ িাদল

• ১৯৭১ িাদল ্ুদ্ধকালীি িমদয় বাাংলাদেদশি রবিাগ রিদলা = ৪ রট
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অিুশীলি
• িিগ্রাম লজলা গিণ কদি = ১৬৬৬ িাদল

• বাাংলাদেদশি প্রর্ম রবিাগ = ঢাকা

• আয়িদি বৃহিম রবিাগ = িিগ্রাম

• আয়িদি িুদ্রিম রবিাগ = ময়মিরিাংহ

• লজলাি িাংখযা লবরশ = ঢাকা রবিাদগ (১৩ রট)

• লজলাি িাংখযা কম = রিদলট ও ময়মিরিাংদহ

• বাাংলাদেদশ লমাট লজলা =৬৪ রট

• আয়িদি বৃহিম লজলা = িাগামারট

• আয়িদি িুদ্রিম লজলা = িািায়ণগঞ্জ

• লমাট র্ািা = ৬৪০ রট (িবতদশষ- িিরিাংেীি মাধবেী)

• িীল িাদষি রিরিদি িামকিণ = িীলফামািী

• বাাংলাদেদশি শীিলিম লজলা = রিদলট

• মুরি্ুদদ্ধ প্রর্ম িশস্ত্র প্ররিদিাধ গদড় লিালা হয় = গাজীপুদি
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অিুশীলি

• প্রর্ম রিিিিমুি লজলা = মাগুিা

• প্রর্ম হািাোি মুি লজলা = ্দশাি

• বাাংলাদেদশি উষ্ণিম লজলা = িাজশাহী

• আয়িদিি রেক লর্দক রবদশ্ব বাাংলাদেদশি স্থাি = ৯৪ িম

• েরিি এরশয়াি রেক লর্দক আয়িদি বাাংলাদেদশি স্থাি = িিুর্ত

• বাাংলাদেদশি িাজনিরিক িমুদ্রিীমা = ১২ িরটকযাল মাইল

• বাাংলাদেদশি অর্তনিরিক িমুদ্রিীমা = ২০০ িরটকযাল মাইল

• িমুদ্র িমিল লর্দক িবদিদয় উাঁিুদি অবরস্থি = রেিাজপুি লজলা (৩৭.৫০)

• বদগাপিাগদি অবরস্থি একরট গিীি খাি = লিায়াি অব লিা গ্রাউন্ড

• বাাংলাদেদশি িাদর্ মায়ািমাি িমুদ্রিীমা জয় লাি কদি = ২০১২ িাদল
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অিুশীলি
• বাাংলাদেদশি িাদর্ িািদিি িমুদ্রিীমা জয়লাি কদি = ২০১৪ িাদল

• িমুদ্র রবষয়ক আন্তজতারিক আোলি এি পূণতরূপ = ITLOS

• ITLOS এি পূণত রূপ = International Tribunal for Law of Sea

• UNCLOS এি পূণতরূপ = United Nations convention on the Law of the Sea

• ককতটক্রারন্ত লিখা অরিক্রম কদিদি = কুরমল্লা ও িুয়ািাগা বিাবি

• ৯০ রিরগ্র পূবত দ্রারর্ঘমা লিখা অরিক্রম কদিদি = লশিপুি ও বিগুিা বিাবি

• ককতটক্রারন্ত ও দ্রারর্ঘমাদিখা একরিি হদয়দি = ঢাকায়

• JBWG এি পূণতরূপ =  Joint Boundary Working Group

• বাাংলাদেদশি িীমান্তবিতী লজলা =৩২ রট

• মায়ািমাদিি িাদর্ বাাংলাদেদশি িীমান্তবিতী লজলা রিিরট

• িািি ও মায়ািমাদিি িাদর্ িীমান্ত িাংদ্াগ আদি = িাগামারট লজলাি

• কক্সবাজাি িমুদ্র দিকদিি দের্ঘতয =১২০ রকদলারমটাি
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অিুশীলি
• িদবতাচ্চ বৃরিপাি = শ্রীমগদলি (লালখাদল) রিদলট

• িবতরিম্ন বৃরিপাি = িাদটাি (লালপুি), িাজশাহী

• বারষতক গড় বৃরিপাি = ২০৩ লিরন্টরমটাি

• িদবতাচ্চ গড় বৃরিপাি =৩৮৮ লিরন্টরমটাি

• িবতরিম্ন গড় বৃরিপাি = ১৫৪ লিরন্টরমটাি

• বারষতক গড় িাপমািা = ২৬.৭০ রিগ্রী লিঃদগ্রঃ

• িবতরিম্ন আদ্রতিা = রিদিম্বি মাদি (৩৬%)

• উষ্ণিম স্থাি = লালপুি, িাদটাি

• উষ্ণিম লজলা = িাজশাহী উষ্ণিম মাি এরপ্রল

• শীিলিম স্থাি = লালখাি, শ্রীমগল, লমৌলিীবাজাি

• শীিলিম লজলা = রিদলট

• শীিলিম মাি = জািুয়ারি
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অিুশীলি
• বাাংলাদেদশি আবহাওয়া লেশি = ৩৫ রট

• বাাংলাদেদশি জলবায়ু মূলি = ক্রান্তীয় লমৌিুমী জলবায়ু

SPARRSO

• পূণতরূপ = Space Research and Remote Sensing Organization

• অবস্থাি = আগািগাাঁও, ঢাকা

• কাজ = রূ্ঘরণতঝড় ও েুদ্তাগ এি পূবতািাি

• পরিিালিা = প্ররিিিা মন্ত্রণালদয়ি অধীদি

• এি প্রধাি রহদিদব র্াদকি = প্রধািমন্ত্রী

িূ-উপগ্রহ লকন্দ্র

• লবিবুরিয়া = িাগামারট (১৯৭৫)

• িারলবাবাে = গাজীপুি (১৯৮২)

• মহাখালী = ঢাকা (১৯৯৫)

• রিদলট = রিদলট (১৯৯৭)
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অিুশীলি

০১. স্বণত িাদিি আরবষ্কাি হয় কি িাদল এবাং এি আরবষ্কািক লক? - ১৯৮৭ িাদল,ি. দিয়ে আবু্দল খাদলক 

০২. বাাংলাদেশ খাদেয স্বয়াংিমূ্পণতিা অজতি কদি কি িাদল? - ২০০০িাদল 

০৩. বাাংলাদেশ পাট গদবষণা ইিরেরটউট প্ররিষ্ঠা হয় কি িাদল? -১৯৫১ 

০৪. ধাি উৎপােদি পৃরর্বীি শীষত লেশ লকািরট? - িীি 

০৫. ইরিটম কী? - উন্নিপ্রজারিি ধাি 

০৬. বাাংলাদেশ পাট গদবষণা লকন্দ্র লকার্ায় অবরস্থি? -মারিকগঞ্জ 

০৭. আন্তজতারিক পাট িাংস্থা IJO এি পরিবরিতি িাম কী? - IJSG

০৮. বাাংলাদেদশি রদ্বিীয় অর্তকিী ফিল লকািরট? - িা 

০৯. বাাংলাদেশ িা গদবষণা লকন্দ্র লকার্ায় অবরস্থি? -শ্রীমগল,লমৌলিীবাজাি 

১০. বাাংলাদেদশ লমাট িা বাগাি কয়রট? -১৬৬ 

১১. 'রূপালী' এবাং 'লিলদফািত' কী?- উন্নি জাদিি িুলা 

১২. বাাংলাদেদশি বড় লিি প্রকদেি িাম কী? -িাংপুদিি রিস্তাি বাাঁধ প্রকে 
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অিুশীলি

১৩. ইিু গদবষণা লকন্দ্র লকার্ায়? - ঈশ্বিেী(পাবিা) 

১৪. বাাংলাদেদশি বৃহিম কৃরষ উেযাি লকার্ায়? - গাজীপুি লজলাি কারশমপুি 

১৫. বাাংলাদেদশ িাষ্ট্রীয় বিিূরম লিই- ২৮ রট লজলায় 

১৬. বাাংলাদেদশি বৃহিম বৃি - দবলাম বৃি 

১৭. বাাংলাদেদশি লমাট বিিূরমি পরিমাণ - ২৫লি লহক্টি (২৫ হাজাি বগত রকরম) 

১৮. িাওয়াদলি বিাঞ্চল অবরস্থি- গাজীপুি লজলায় 

১৯. বাাংলাদেদশি িবদিদয় লবরশ িা জন্মায়- লমৌলিীবাজাি লজলায় 

২০. বাাংলাদেদশ িুন্দিবদিি কিটুকু অাায়িি রবেযমাি- ৬০১৭ বগত রকরম 

২১. বাাংলাদেদশ িুন্দিবদিি কি শিাাংশ অাংশ রবেযমাি- ৬২% 

২২. UNESCO িুন্দিবিদক WORLD HERITAGE লর্ঘাষণা কদি ৬রিদিম্বি,১৯৯৭িাদল 

২৩. িুন্দিবি রেবি ২৪ লফব্রুয়ারি 

২৪. হারড়য়ািাগা এবাং িায়মগল িুন্দিবদিি রিিি প্রবারহি েুরট িেী
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অিুশীলি
২৫. িুন্দিবিদক স্পশত কদিদি এমি লজলা ৫রট লজলা িদয়দি (খুলিা,িািিীিা, বাদগিহাট,বিগুিা,পটুয়াখালী) 

২৬. ইরলশ ও িেীি মাি গদবষণা লকন্দ্র- িাাঁেপুি 

২৭. বাাংলাদেশ মৎি গদবষণা ইিরেরটউট - রিিরট 

২৮. বাাংলাদেদশি প্রর্ম কুরমি প্রজিি লকন্দ্র-ময়মিরিাংদহি িালুকায় 

২৯. ব্ল্যাক লকায়াটাি - গবারেপশুি লিাগ 

৩০. িুন্দিবদিি বার্ঘ গণিা পদ্ধরিি িাম রক- পাগমাকত পদ্ধরি 

৩১. বাাংলাদেশ িািি পারি িুরি স্বািরিি হয়- ১২ রিদিম্বি,১৯৯৬িাদল 

৩২. বাাংলাদেদশি প্রর্ম গযািদিি অাারবষৃ্কি হয় - ১৯৫৫ িাদল 

৩৩. 'বাখিাবাে ' গযািদিিরট লকার্ায় অবরস্থি - কুরমল্লা 

৩৪. িাষ্ট্রীয় গযািদিি উদিালিকািী প্ররিষ্ঠাি - BAPEX (১৯৮৩ িাদল প্ররিরষ্ঠি) 

৩৫. লেদশ একমাি লিল লশাধিাগাি - ইোিত রিফাইিািী রল (িিগ্রাদমি পদিগায়) 

৩৬. বড় পুকুরিয়া কয়লাি খরি কি িাদল অাারবষৃ্কি হয়- ১৯৮৫ িাদল 

৩৭. লেদশ প্রাপ্ত িবিাইদি উন্নিমাদিি কয়লাি িাম- রবটুরমিাি
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অিুশীলি
৩৮. লেদশ ইউদিরিয়াদমি িন্ধাি পাওয়া লগদি - লমৌলিীবাজাি লজলাি কুলাউড়া পাহাদড় 

৩৯. িবদিদয় বড় িাপ রবেুযৎ লকন্দ্র- লিড়ামািা,কুরিয়া 

৪০. বাাংলাদেদশ িাপ রবেুযৎ লকন্দ্র-১০রট 

৪১. রূপপুি আণরবক রবেুযৎ লকন্দ্র অবরস্থি-পাবিা লজলায় 

৪২. বাাংলাদেদশি একমাি জলরবেুযৎ উৎপােি লকন্দ্র- কাপ্তাই(িাগামারট লজলা) 

৪৩. কাপ্তাই রবেুযৎ উৎপােি লকন্দ্র প্ররিরষ্ঠি- ১৯৬২ িাদল 

৪৪. বাাংলাদেদশি বায়ু রবেুযউ প্রকে - ৩রট (িিগ্রাম, কক্সবাজাদিি কুিুবরেয়া,লফিীি লিািাগাজী) 

৪৫. িীিা মারটি িন্ধাি পাওয়া লগদি- রবজয়পুদি 

৪৬. লেদশি প্রর্ম খরিজ লিল অাারবষ্কাি হয় - রিদলদটি হরিপুদি(১৯৮৬িাদল) 

৪৭. বাাংলাদেদশ অাাদিতরিকমুি লজলা -৩রট(বান্দিবাি,িাগামারট,খাগড়ািরড়) 

৪৮. বগবনু্ধ কৃরষ পুিস্কাদিি বিতমাি িাম - জািীয় কৃরষ পুিষ্কাি 

৪৯. পরিদবশ িীরি লর্ঘাষণা কিা হয় -১৯৯২ িাদল 

৫০. বৃরিি পারিদি ল্ রিটারমি র্াদক- রিটারমি রব। 

৫১. গযাি উদিালদিি জিয িমগ্র লেশদক িাগ কিা হদয়দি - ২৩রট ব্ল্দক
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