
আমার গেবর বাংলােদশ: এক নজের বাংলােদশ পিরিচিত 

 

আমার গেবর বাংলােদশ: এক নজের বাংলােদশ পিরিচিত 
সংে েপ বাংলােদেশর পিরিচিত 

1. বাংলােদেশর সাংিবধািনক নাম-  গণ জাত ী বাংলােদশ (The People's Republic of Bangladesh) 
2. বাংলােদেশর াধীনতা লাভ কেরেছ-  ১৯৭১ সােলর ১৬ই িডেস র। 
3. এেদেশর রাজধানী-  ঢাকা। 
4. বাংলােদেশর বািণিজ ক রাজধানী-  চ াম। 
5. এেদেশর আয়তন-  ১.৪৭.৫৭০ বগ িক.িম অথবা ৫৫ হাজার বগমাইল। 
6. আয়তেনর িভি েত পিৃথবীেত বাংলােদেশর অব ান-  ৯০তম। 
7. এেদেশর আইন পিরষেদর নাম-  পালােম ট বা জাতীয় সংসদ। 
8. বাংলােদেশর িবভাগ সংখ া-  ৭িট। 
9. িসিট কেপােরশেনর সংখ া-  ৬িট। 
10. এেদেশর সীমা বতী জলা-  ৩২িট। 
11. বাংলােদেশর সােথ য িট দেশর সীমা  রেয়েছ-  ভারত ও মায়ানমার। 
12. জনসংখ া বিৃ র হার-  ১.৩২%। 
13. এখানকার মা েষর গড় আয়-ু  ৬৬.৮ বছর। 
14. এেদেশর মা েষর মাথািপছ ুআয়-  ৭৫০ মািকন ডলার। 
15. বাংলােদেশর বািষক গড় বিৃ পাত-  ২০৩ স.িম। 
16. এেদেশর উপর িদেয় বািহত মাট নদ- নদীর সংখ া-  ২০৩িট। 
17. এেদেশর মা েষর গড়পড়তার হার-  ৫৪৮% (সূ -  অথৈনিতক সীমানা ২০১০ ও াথিমক গণ িশ া ম ণালয় 

ব ান বইস= ৬৫.৫%) 
18. জনসংখ ার িদক িদেয় বাংলােদেশর অব ান-  নবম। 
19. এেদেশ সেবা  বিৃ পাত হয়-  িসেলট জলার লালখােন। 
20. সব িন  বিৃ পাত হয়-  নােটার জলার লালপেুর। 
21. উ তম মাস-  এি ল। 
22. শীতলতম মাস-  এি ল। 
23. বাংলােদেশর সব দি েণর জলা-  ক বাজার। 
24. সব উ েরর জলা-  প গড়। 
25. বাংলােদেশর সব দি েণর জলা-  ক বাজার। 
26. সব উ েরর জলা-  প গড়। 
27. বাংলােদেশর সমু  ব র-  ২িট। 
28. আ জািতক িবমানব র-  ৩িট। 
29. জনসংখ ার ঘন -  ৯৯০ জন িত বগ িক.িম. এ। 
30. সবেচেয় ঘনবসিতপণূ জলা-  ঢাকা। 
31. সবেচেয় কম ঘন বসিত পণূ জলা-  বা রবন। 
32. বাংলােদেশর জািতসংেঘর সদ  পদ লাভ কের-  ১৯৭৪ সােল। 
33. বাংলােদেশর জািতসংেঘর-  ১৩৬তম সদ । 
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34. বাংলােদেশর উৎপি , অব ান, সীমানা ও আয়তন 
35. বাংলােদশ নােমর উৎপি  হেয়েছ িনে া  মধারায়-  বা াল ধ বাহ- ই ধ বাঙলা ধ পবূব  ধ পবূ পািক ান ধ 

বাংলােদশ। 
36. বাংলােদেশর ভৗগিলক অব ান-  ২০ ৩ি◌৪ উ র অ াংশ হেত ১৫ ৩ি◌৮ উ র অ াংশ এবং ৮৮ ি◌ ০১ পবূ 

ািঘমাংশ হেত ৯২ ি◌৪ ১ পবূ ািঘমা অংশ পয । 
37. বাংলােদেশর সীমানা-  পি েম ভারেতর পি মব , উ ের ভারেতর পি মব , মঘালয় ও আসাম, পেূব ভারেতর 

আসাম, ি পরুা, িমেজারাম এবং মায়ানমার, বাংলােদেশর দি েণ রেয়েছ বে াপসাগর। 
38. বাংলােদেশর আয়তন-  ১,৪৭,৫৭০ বগ িক.িম. বা ৫৬, ৯৭৭ বগ মাইল। 
39. বাংলােদেশর সব দি েণর ান-  ছড়া ীপ (না থাকেল স টমািটন হেব)। 
40. বাংলােদেশর সব পেূবর ান-  আখাইনঠং (থানিচ, বা রবন)। 
41. বাংলােদেশর পি েমর ান-  মনাকসা (িশবগড়, চাঁপাই নবাবগ )। 
42. বাংলােদেশর বাংলােদেশর সব উ েরর ান-  জায়গীর জাত, বাংলা বা া। 
43. আয়তেন বাংলােদেশর সবেচেয় বড় িবভাগ-  চ াম। 
44. আয়তেন বাংলােদেশর সবেচেয় ছাট িবভাগ-  িসেলট। 
45. আয়তেন বাংলােদেশর সবেচেয় বড় জলা-  রাঙামািট। 
46. আয়তেন বাংলােদেশর সবেচেয় ছাট জলা-  মেহরপরু। 
47. আয়তেন বাংলােদেশর সবেচেয় বড় উপেজলা-  ামনগর (সাত ীরা)। 
48. বাংলােদেশর দি েণ ভারেতর কান েদশ অবি ত-  আ ামান িনকবর ীপপু । 
49. বাংলােদেশর সমু  উপ লীয় সীমার দঘ -  ৭১১ িক.িম.। 
50. বাংলােদেশর রাজৈনিতক সমু  সীমা-  ১২ নিটক াল মাইল। 
51. বাংলােদেশর অথৈনিতক সমু  সীমার দঘ -  ২০০ নিটক াল মাইন বা ৩৭০.৪ িক.িম.। 
52. বাংলােদেশর সীমা বতী ভারেতর রাজ -  ৫িট। 
53. বাংলােদেশর সীমা বতী জলা-  ৩২িট। 
54. ভারেতর সােথ বাংলােদেশর সীমা বতী জলা-  ৩০িট। 
55. িময়ানমােরর সােথ বাংলােদেশর সীমা বতী জলা-  ৩িট। 
56. বাংলােদেশর কান জলার সােথ ভারত ও িময়ানমােরর যৗথ সীমা  রেয়েছ-  রাঙামািট। 
57. বাংলােদেশর কান জলার সােথ ভারেতর কান সংেযাগ নই-  বা রবন ও ক বাজার। 
58. বাংলােদেশর সীমা  থেক ভারেতর ফারা া বাঁেধর দঘ -  ১৬.৫ িক.িম. বা ১১ মাইল। 
59. বাংলােদেশর মধ  িদেয় অিত ম কেরেছ-  ককট াি  রখা বা ৯০ ি◌ পবূ ািঘমা রখা বা িপক অব 

ক ানসার। 
60. ভারত বাংলােদশ সীমা  চিু  া িরত হয়-  ১৬ ম ১৯৭৪ সােল। 
61. বাংলােদেশর অব ান া ীয় অ েল। 

বাংলােদেশর িছট মহল ও সীমা বতী ান সমহূ 

62. বাংলােদশ ভারত সীমা  চিু  া র কেরন-  ব ব  ু শখ মিুজবরু রহমান ও ইি রা গাি । 
63. বাংলােদশ ভারত সীমা  চিু  া িরত হয়-  ১৬ ম ১৯৭৪ (নয়ািদ ী)। 
64. বাংলােদেশর সব কিট িছট মহল-  ভারেতর পি মবে র চিবহার জলার অ গত। 
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65. িছটমহল সং া  ‘মিুজব- ইি রা চিু -  ১৯৭৪’ এর িবষয় ব -  িনজ িভটায় বসবাস। 
66. িতন িবঘা কিরেডার’ এর িবিনমেয় বাংলােদশ ভারতেক দয়-  ব  বাড়ী িছটমহল। 
67. ভারত বাংলােদেশর জ  ‘িতন িবঘা কিরেডার’ খেুল দয়-  ২৬ জনু ১৯৯২ সােল। 
68. বাংলােদেশর িভতর ভারেতর িছটমহল আেছ-  ১১১িট। 
69. ভারেতর িভতর বাংলােদেশর িছট মহল আেছ-  ৫১িট। 
70. ভারত ও বাংলােদেশর িছটমহল েলা িনধারণ করা হয়-  ‘যাড ি ফ কিমশন’ অ সাের। 
71. ভারেতর অিধকাংশ িছটমহল বাংলােদেশর-  লালমিনর হাট জলায় (৫৯িট)। 
72. বাংলােদেশর সােথ ভারেতর-  ৫িট রােজ র সীমা  আেছ। 
73. বাংলােদেশর সােথ িট দেশর সীমা  সংেযাগ রেয়েছ-  ভারত ও িময়ানমার। 
74. ভারেতর সােথ বাংলােদেশর সীমা বতী জলা-  ৩০িট। 
75. বাংলােদশ- ভারত ও মায়ানমার এই িতনিট জলার যৗথ সীমা  রেয়েছ কান জলায়-  রা ামািট জলায়। 
76. ভারত কতৃক দখলকতৃ ‘প য়া’ নামক ানিট-  িসেলট সীমাে  অবি ত। 
77. বাংলােদেশর বিরশাল িবভােগর সােথ ভারেতর কান সীমা  সংেযাগ নই। 
78. বাংলােদশ ও ভারেতর মেধ  সীমা  িচি তকরেণর লে  গিঠত কিমিটর নাম- JBWF (Joint Boundary 

working Groups) 
79. বাংলােদশ ও ভারেতর মেধ  অিচি ত সীমা  ান-  ৩িট। 
80. িতন িবঘা কিরেডার’ বাংলােদেশর লালমিনরহাট জলায় অবি ত। 
81. বাংলােদেশর মািট ও ভূ- কিৃত 
82. বাংলােদেশর মািটেত সবেচেয় বিশ রেয়েছ-  এলুিমিনয়াম। 
83. বাংলােদেশর মািটেত য খিনজ পদােথর অভাব রেয়েছ-  দ া ও গ ক। 
84. বাংলােদেশর মািটেক কিৃত ও রাসায়িনক গঠেনর উপর িভি কের-  ৫ ভােগ ভাগ করা যায়। 
85. পীত মািট পাওয়া যায়-  ফিরদপেুর। 
86. বাংলােদেশর মিৃ কা গেবষণা ই িটিটউট অবি ত-  ঢাকায়। 
87. িহউমাস মািটর িক উপকার কের-  উবরতা বিৃ  কের। 
88. বাংলােদেশর উপ লীয় অ েল মািটর অ বরতার কারণ-  লবণা তা। 
89. পাহািড় মািট-  অ  কিৃতর। 
90. সবেচেয় উবর মািট-  পিলমািট বা পলল গিঠত মািট। 
91. ভূ- কিৃত অ সাের বাংলােদশেক-  ৩ ভােগ ভাগ করা হেয়েছ। 
92. বাংলােদেশর পাহাড় সমেূহর ভূিম প-  টারিশয়ারী যেুগর। 
93. াবন সমভূিম থেক বের  ভূিমর উ তা-  ৬- ১২ িমটার। 
94. বের ভূিম বলা হয়-  রাজশাহী িবভােগর উ র- পি ম অংশেক। 
95. বের  ভূিমর মািটর রং-  ধসূর ও লাল বেণর। 
96. সব থম বাংলােদেশর কান অ ল গিঠত হয়-  টারিশয়ারী যেুগর পাহাড়। 
97. ভাওয়ােলর গড় অ ল-  গাজীপরু জলায় অবি ত। 
98. মধপুরু অবি ত-  টা াইল ও ময়মনিসংহ জলায়। 
99. মধপুরু ও ভাওয়ােলর গড় অ েলর মািটর রং-  লালেচ ও ধসূর। 
100. সমভূিম থেক মধপুরু ও ভাওয়ােলর গড় অ েলর উ তা-  ৩০ িমটার। 
101. ঢাকার িতপাদ  ান-  িচিলর িনকট শা  মহাসাগের। 
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102. ক বাজার সমু  সকেতর ভূ- কিৃত-  বালুকাময়। 

বাংলােদেশর আবহাওয়া ও জলবায় ু

103. বাংলােদেশর আবহাওয়া ক -  ৪িট (ঢাকা, ক বাজার, পেত া, খপপুাড়া) 
104. বাংলােদেশর আবহাওয়া অিধদ র-  িতর া ম ণালেয়র অধীেন। 
105. বাংলােদেশর আবহাওয়া অিধদ র-  ঢাকার আগার গাঁেয় অবি ত। 
106. বাংলােদেশর আবহাওয়া অিফস-  ৩৫িট। 
107. সাক আবহাওয়া গেবষণা ক -  ঢাকার আগার গাঁও অবি ত। 
108. সাক আবহাওয়া গেবষণা ক  িতি ত হয়-  ২ জা য়াির ১৯৯৫ সােল। 
109. বাংলােদশ আবহাওয়া অিধদ েরর আ িলক ক -  ২িট। 
110. বাংলােদশ-  া ীয় জলবায়ু অ েলর অ গত। 
111. বাংলােদেশর বািষক গড় তাপমা া-  ২৬.৭০ । 
112. এেদেশর বায়রু আ তা কম থােক-  শীত কােল। 
113. বাংলােদেশর জলবায়-ু  সম ভাবাপ । 
114. বাংলােদেশর জলবায়রু ধান বিশ -  মৗ িম বায়।ু 
115. এেদেশ কাল বশাখী বিৃ পাত ঝেড়র কারণ-  উ র- পি ম মৗ িম বায়।ু 
116. বাংলােদেশ শীতকােল বিৃ পাত হয় না-  উ র পবূ মৗ িম বায়রু ভােব। 
117. বাংলােদেশর আবহাওয়া দ র কমপে -  ১৮ ঘ া পেূব িবপদ সংেকত দয়। 
118. SPARSO - ঢাকার আগার গাঁও এ অবি ত। 
119. SPARSO - িতর া ম ণালেয়র অধীন। 
120. SPARSO িতি ত হয় ১৯৮০ সােল। 
121. বাংলােদশ ত  ঋতু-  বষাকাল। 
122. বাংলােদেশ ঘিড়র কাটা ১ ঘ া অ গামী করা হয়-  ১৯ জনু ২০০৯। 
123. ১৯৯১ সােলর ঘিূণঝেড়র পর বাংলােদেশর সাহােয র জ  আসা মািকন টা েফাস-  অপােরশন সী 

এে ল- ১ 
124. ২০০৭ সােল ১৫ নেভ র ঘিূণঝড় িসডেরর পের সাহােয র জ  আসা মািকন টা েফাস-  অপােরশন সী 

এে ল-  ২। 
125. িসডর শে র অথ-  চাখ। 
126. আইলা শে র অথ-  ডলিফন বা ক। 
127. লায়লা শে র অথ-  মঘ কােলা চলু। 
128. িফয়ান শে র অথ-  ব ।ু 
129. বাংলােদেশর সবেচেয় বড় িদন ও ছাট রাত-  ২১ জনু। 
130. সবেচেয় ছাট িদন ও বড় রাত-  ২২ িডেস র। 
131. বাংলােদশ ভূ- উপ হ ক  
132. বাংলােদেশ ভূ-  উপ হ ক  আেছ-  ৪িট ( বতবিুনয়া, তািলবাবাদ, মহাখালী, িসেলট) 
133. আ জািতক টিলেযাগােযােগর মাধ মেক-  উপ হ বেল। 
134. বাংলােদেশর সবেশষ ক -  িসেলেট অবি ত। 
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135. বাংলােদেশর উপ হ ক িট অবি ত-  িসেলেট অবি ত। 
136. থম ভূ- উপ হ ক িট অবি ত-  বতবিুনয়া, গাজীপরু। 
137. তািরবাবাদ ভূ- উপ হ ক িট কান জলায় অবি ত-  গাজীপরু। 
138. মহাখালীেত ভূ উপ হ ক িট যাগােযাগ ছাড়াও-  আ জািতক াংক এ  চে র কােজ ব ব ত হয়। 

বাংলােদেশর পাহাড়- পবত- উপত কাসমহূ 

139. বাংলােদেশর পাহাড়সমহূ সিৃ  হেয়েছ-  টেটকেনািনক ি য়ায়। 
140. বাংলােদেশর পাহাড় সমহূ গিঠত হয়-  টারিশয়ারী যেুগ। 
141. বাংলােদেশর পাহাড় সমহূ-  ভাঁজ বা ভি ল ণীর। 
142. বাংলােদেশর সবেচেয় বড় পাহাড়-  গােরা পাহাড়। 
143. বাংলােদেশর পাহাড় সমেূহর গড় উ তা-  ২০৫০ ফুট। 
144. আলু িটলা পাহাড়-  খাগড়াছিড়েত অবি ত। 
145. লালমাই পাহাড়-  িম ায় অবি ত। 
146. ইউেরিনয়াম পাওয়া গেছ-  লাউড়া পাহােড়। 
147. লাউড়া পাহাড় অবি ত-  মৗলভীবাজার জলায়। 
148. িচ কু পাহােড়র পাদেদেশ বাস কের-  মারমা উপজািত। 
149. 'কালা পাহাড়' বা 'পাহােড়র রাণী' বলা হয়-  িচ কু পাহাড়েক (৩য় উ তম)। 
150. িহ েদর তীথ ােনর জ  িবখ াত-  চ নােথর পাহাড়। 
151. বাংলােদেশর সেবা  পবত শেৃ র নাম-  তািজংডং বা িবজয় বা মদক ময়ুাল। 
152. বাংলােদেশর ি তীয় সেবা  পবত শৃ -  কও াডং। 
153. কা াই লক থেক ািবত রা ামািটর উপত কা হল-  ভি  জািল। 
154. সা  ুভ ালী অবি ত-  চ ােম। 
155. হালদা ভ ালী অবি ত-  খাগড়াছিড়েত। 

বাংলােদেশর ভৗগিলক তীকী নাম সমহূ 

156. ভৗগিলক তীকী নাম/ ান/ ভৗগিলক তীকী নাম/ ান 
157. সানালী আেঁশর নাম বাংলােদশ, ােচ র ডাি ড নারায়ণগ  
158. জনসংখ ার দশ বাংলােদশ ,বাংলার ডাি  নারায়ণগ  
159. ভািটর দশ বাংলােদশ, মসিজেদর শহর ঢাকা 
160. নদীমাতৃক দশ বাংলােদশ, ির ার নগরী ঢাকা 
161. পিৃথবীর ব- ীপ বাংলােদশ, ৩৬০ আউিলয়ার আবাস ভূিম িসেলট 
162. দেশর েবশ ার চ াম, বাংলােদশ- ভারেতর েবশ ার িসেলট 
163. দেশর বািণিজ ক রাজধানী চ াম, বাংলার ল ডন িসেলট 
164. বার আউিলয়ার শহর চ াম, িম ার ঃখ গামতী 
165. চ ােমর ঃখ চা াইখাল, রেসর হাঁিড় খজরু ড় ফিরদপরু 
166. বাংলার শ  ভা ার বিরশাল, ৫২২তম িব  ঐিত  রবন 
167. খাল- িবল- নদী- নালার জলা ঊিরশাল পি ম বািহনীর নদী ডাকািতয়া নদী 
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168. বাংলার ভিনস ঊিরশাল িহমালেয়র ক া প গড় 
169. সাগর ীপ ভালা উ র বে র েবশ ার ব ড়া 
170. সাগর ক া য়াকাটা পাহাড়- পবত ও রহে র লীলা ভূিম বা রবন 
171. সাগর ক া ( জলার ে ) পটয়ুাখালী 

বাংলােদেশর াপত  িনদশন সমহূ 

172. বাংলােদেশর ক ীয় শহীদ িমনােরর অব ান-  ঢাকা মিডেকল কেলজ া ণ। 
173. ক ীয় শহীদ িমনােরর পিত-  হািম র রহমান। 
174. ক ীয় শহীদ িমনােরর থম িভি র ািপত হয়-  ২৩ জা য়াির ১৯৫২। 
175. ক ীয় শহীদ িমনােরর উে াধক-  শহীদ শিফউর রহমােনর িপতা। 
176. শহীদ িমনার থম উে াধন করা হয়-  ২৪ ফ য়াির ১৯৫২। 
177. জাতীয় িৃতেসৗধ অবি ত-  সাভাের। 
178. জাতীয় িৃতেসৗধ এর পিত-  সয়দ মাই ল হােসন। 
179. জাতীয় িৃতেসৗধ এর িভি র াপন কেরন-  ব ব ু শখ মিুজবরু রহমান। 
180. জাতীয় িৃতেসৗধ াপন করা হয়-  ১৬ই িডেস র ১৯৭২। 
181. জাতীয় িৃতেসৗধ উে াধন কেরন-  িসেড ট েসইন মহুা দ এরশাদ। 
182. জাতীয় িৃতেসৗধ এর উ তা-  ১৫০ ফুট। 
183. জাতীয় িৃতেসৗধ এর ফলক সংখ া-  ৭িট। 
184. মিুজবনগর িৃত কমে -  মেহরপরু জলায় অবি ত। 
185. মিুজবনগর িৃত কমে  এর পিত-  তানবীর কিবর। 
186. মিুজবনগর িৃত কমে  এর  সংখ া-  ২৩িট। 
187. বিু জীবী িৃতেসৗেধর অব ান-  িমরপরু, ঢাকা। 
188. বিু জীবৗ িৃতেসৗেধর পিত-  মা ফা হা ন সু িহিল। 
189. রােথর বাজার বধ ভূিম িৃতেসৗধ অবি ত-  রােয়র বাজার, ধানমি ড। 
190. এর পিত-  ফিরদউ ীন আহেমদ ও জািম আল শিফ। 
191. জাগ ত চৗর ী অবি ত-  জয়েদবপরু চৗরা া, গাজীপরু। 
192. জা ত চৗর ী এর ভা র-  আ রু রা াক। 
193. অপরােজয় বাংলা অবি ত-  কলাভবন, ঢাকা িব িবদ ালয়। 
194. এর ভা র-  সয়দ আ ু াহ খােলদ। 
195. াপািজত াধীনতা-  ঢাকা িব িবদ ালেয়র িটএসিস চ ের অবি ত। 
196. াপািজত াধীনতা ভা েযর পিত-  শামীম িশকদার। 
197. শাবাশ বাংলােদশ ভা যিট-  রাজশাহী িব িবদ ালেয় অবি ত। 
198. শাবাশ বাংলােদশ ভা যিট ভা র- িনতুন । 
199. 'সংশ ক' ভা যিট-  জাহা ীরনগর িব িবদ ালেয় অবি ত। 
200. 'সংশ ক' ভা যিটর ভা র-  হািম ামান খান। 
201. ' ারক ভা য’ িট-  চ াম িব িবদ ালেয় অবি ত। 
202. ' ারক ভা যিটর পিত-  মতুজা বশীর। 
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203. 'মু  বাংলা' ভা যিট অবি ত-  ইসলামী িব িবদ ালয়, ি য়া। 
204. 'মু  বাংলা' ভা যিট ভা র-  রশীদ আহমদ। 
205. ‘অমর এ েশ’ ভা যিট-  জাহা ীরনগর িব িবদ ালেয় অবি ত। 
206. গাে ন জিুবলী টাওয়ার-  রাজশাহী িব িবদ ালেয় অবি ত। 
207. িবজয় ’৭১ এর অব ান-  বাংলােদশ কিৃষ িব িবদ ালয়, ময়মনিসংহ। 
208. িবজয় ’৭১ এর ভা য-  ামল চৗধরুী। 
209. 'যু ভাসান' ভা যিট-  িম ায় অবি ত। 
210. দেশর সেবা  শহীদ িমনারিট-  জাহা ীরনগর িব িবদ ালেয় অবি ত। 
211. দেশর এই সেবা  শহীদ িমনােরর পিত-  রিবউল সাইন। 
212. ' মােদর গরব' ভা যিটর অব ান-  বাংলা একােডমী চ র। 
213. মােদর গরব ভা যিট ভা র-  অিখল পাল। 
214. একনজের াপত , ভা য ও পিত এবং অব ান 
215. াপত /ভা য/ িৃতেসৗধ অব ান পিত/ভা র 
216. জাতীয় িৃতেসৗধ- সাভার- সয়দ মাই ল হােসন 
217. মিুজব নগর িৃতেসৗধ মেহরপরু তানভীর কিবর 
218. অপরােজয় বাংলা ঢা.িব কলাভবন সয়দ আ ু াহ খােলদ 
219. ক ীয় শহীদ িমনার ঢাকা মিডক াল সংল  হািম র রহমান 
220. জা ত চৗর ী জয়েদবপরু চৗরা া আ রু রা াক 
221. াপািজত াধীনতা ঢা.িব িটএসিস চ র শামীম িশকদার 
222. িবজয় উ াস আেনায়ার পাশা ভবন ঢািব শামীম িশকদার 
223. াধীনতা সং াম উুলার রাড, ঢািব শামীম িশকদার 
224. সানার বাংলা কিৃষ িব  িবদ ালয় ময়মনিসংহ ামল চৗধরুী 
225. িবজয় ’৭১ কিৃষ িব িবদ ালয়, ময়মনিসংহ খ কার বদ ল ইসলাম না ু 
226. অং মান (জনতার রায়) রংপরু অনীক রজা 
227. কমলাপরু রল শন কমলাপরু, ঢাকা বব বইু 
228. িতন নতার মাজার সাহরাওয়াদী উদ ােনর দি েণ মা দ আহেমদ 
229. জয় রাজারবাগ, ঢাকা মণৃাল হক 
230. র  িশ  একােডমী, ঢাকা লতা ল ইসলাম 
231. সং াম সানারগাঁও নারায়ণগ  জয় ল আেবদীন 
232. িবজয় িবহ  আমতলা, বিরশাল হািম ামান ও আিম ল হাসান িলটু 
233. াধীনতা ভাষা ই িটিটউট স নবািগচা, ঢাকা 
234. র  সাপান রােজ পরু সনািনবাস 
235. বীেরর ত াবতন বা া, ঢাকা দী  রায় 
236. ত াশা ফুলবািড়য়া, ঢাকা, মণৃাল হক 
237. িতেরাধ মাসদাইর, নারায়ণগ  মণৃাল হক 
238. িচর জয় রাজারবাগ, ঢাকা মণৃাল হক 
239. াধীনতার ডাক গগনবাড়ী, সাভার ইীল উৎপল কর 
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পাদ টীকা: 

240. ১। গােরা ক ািপটাল বলা হয়-  ন েকানা জলার দূগাপরু উপেজলােক। 
241. ২। বাংলােদশ াধীনতার বণজয় ী পািলত হেব-  ২০২১ সােল। 
242. ৩। দি ণ তালপি  ীপ থম জেগ ওেঠ-  ১৯৭০ সােল। 
243. ৪। জাফর পেয় ট অবি ত-  খুলনা জলায়। 
244. ৫। ি িটশ বাংলার ৬৪ শতাংশ এলাকা িনেয় গিঠত হয়-  বাংলােদশ। 
245. ৬। ‘জ লবািড় গ’ িট-  িকেশারগ  জলায় অবি ত। 
246. ৭। আ নমখুা-  পটয়ুাখালী জলার গলািচপা থানায় অবি ত। 
247. ৮। ‘নয়া া া ভূ- খ িট অবি ত-  িসেলট সীমাে । 
248. ৯। জাহাজ মারা-  একিট ইউিনয়েনর নাম যা নায়াখালীেত অবি ত। 
249. ১০। পসী বাংলােদশ িহসাব ঘাষণা করা হেয়েছ-  সানার গাঁেয়র যা ঘর এলাকােক। 
250. ১১। ‘ সাযাচ অব না াউ ড’ খাতিট অবি ত-  বে াপসাগের। 
251. ১২। বাংলােদশ ও ভারেতর অমীমাংিসত সীমা  দঘ  ৬.৫ িক.িম.। 
252. ১৩। বাংলােদশ মাট সীমা  দঘ  ৫১৩৮ িক.িম.। 
253. ১৪। বাংলােদেশর মাট লসীমা ৪৪২৭ িক.িম.। 
254. ১৫। বাংলােদশ ও মায়ানমােরর সীমা  দঘ  ২৮৩ িক.িম. বা ১৭৬ মাইল। 
255. ১৬। বাংলােদেশর সমু  উপ েলর দঘ  ৭১১ িক.িম.। 
256. ১৭। বাংলােদেশর রাজৈনিতক সমু  সীমা-  ১২ নিটক াল মাইল। 
257. ১৮। ১ নিটক াল মাইল সমান ১.৮৫৩ িক.িম.। 
258. ১৯। িতন িবঘা কিরেডার-  িত া নদীর তীের অবি ত। 
259. ২০। জনসংখ ায় বাংলােদেশর বড় থানা-  বগমগ , নায়াখালী। 
260. ২১। বাংলােদেশর য ান িট ৩০ বছর পর িব.িড.আর, িবএস,এফ এর িনকট থেক উ ার কেরেছ-  

প য়া। 
261. ২২। ‘প য়া’ নামক ানিট িব.িড.আর পনু ার কের-  ১৫ এি ল ২০০১ সােল। 
262. ২৩। িব.িড.আর এবং িব.এস.এফ এর মেধ  বড় ধরেনর সংঘষ হয়-  রৗমারীেত ২০০১ সােল। 
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