
১. জাতিসংঘ গঠনের প্রধাে উন্যাক্তা কে? 

— মাতেিে কপ্রতসনেন্ট এফতে রুজনেল্ট। 

২. জাতিসংঘ এর োমেরণ েনরে কে? 

— মাতেিে কপ্রতসনেন্ট এফতে রুজনেল্ট। 

৩. জাতিসংনঘর োমেরণ েরা হয় েনে? 

— ১ জােুয়াতর, ১৯৪২। 

৪. জাতিসংনঘর সতিোলনয়র প্রধাে কে? 

— মহাসতিে। 

৫. জাতিসংনঘর স্র ্প্তর কোথায়? 

— তেউইয়েি, যুক্তরাষ্ট্র। 

৬. জাতিসংনঘর ইউনরাপীয় েিাযালয় কোথায়? 

—কজনেো, সুইজারলযান্ড। 

৭. জাতিসংনঘর স্র ্প্তনরর জায়গাটি কে ্াে েনরে 

— জে তে রেনফলার জতুেয়র। 

৮.জাতিসংনঘর স্র ্প্তনরর স্থপতি 

— েতিউ হযাতরসে। 

৯.জাতিসংনঘর সে্ স্বাক্ষতরি হয় েনে 

— ২৬জেু,১৯৪৫ সানল। 

১০. জাতিসংঘ সে্ োয িেরী হয় েনে কথনে 

— ২৪ অনটাের, ১৯৪৫। 

১১.জাতিসংনঘর সেন্র রিতয়িা 

— আতিিোল্ড মযােনলইশ (Archibald Macleish)। 

১২.প্রতিেছর জাতিসংঘ ত্েস পাতলি হয় 

—২৪নশ অনটাের। 

১৩. জাতিসংনঘর প্রনিযে স্সয ক্শ কোে পতরষন্র স্সয? 

— সাধারণ পতরষন্র। 

১৪. জাতিসংনঘর সাধারণ পতরষন্র প্রধােনে তে েনল — সোপতি। 

১৫. জাতিসংনঘর সাধারণ পতরষন্র প্রথম অতধনেশে অেুটিি হয় কোথায়? 

— লন্ডনের ওনয়স্ট তমতেস্টার হনল। 

১৬. জাতিসংনঘর সাধারণ পতরষন্র সোপতি েি েছনরর জেয তেে িাতিি হয় 

— ১ েছনরর জেয। 

১৭. জাতিসংনঘর সাধারণ পতরষন্র তেয়তমি োতষ িে অতধনেশে শুরু হয় 

— কসনেম্বর মানসর িৃিীয় মঙ্গলোর। 

১৮. তেরাপত্তা পতরষন্র স্সযরানষ্ট্রর কমাি সংখ্যা েি? 



— ১৫টি। 

১৯. তেরাপত্তা পতরষন্র স্থায়ী স্সয রাষ্ট্র 

— ৫টি ( িীে, ফ্রান্স, রাতশয়া, যুক্তরাজয ও যুক্তরাষ্ট্র)। 

২০. তেরাপত্তা পতরষন্র অতধনেশে েিোর জাতিসংনঘর স্র্প্তনরর ছাড়া অেযত্র অেুটিি 

হয় 

— ২োর। 

২১. তেরাপত্তা পতরষন্র অস্থায়ী স্সয েি েছনরর জেয তেে িাতিি হয় 

— ২ েছনরর জেয। 

২২. তেরাপত্তা পতরষন্র সোপতি েি েছনরর জেয তেে িাতিি হয় 

— ১ মানসর জেয। 

২৩. তেরাপত্তা পতরষন্র কোনো তসদ্ধান্ত গ্রহনণর জেয েমপনক্ষ েিটি স্সয ক্নশর সম্মতির 

প্রনয়াজে হয় 

— ৯টি(৫টি স্থায়ী স্সয রাষ্ট্রসহ অতিতরক্ত ৪টি স্সয রানষ্ট্রর)। 

২৪. অথ িনেতিে ও সামাজজে পতরষন্র অতধনেশে 

সাধারণি েছনর েয়োর েনস 

— েছনর ্ু’োর এেমাস েযাপী। 

২৫.অথ িনেতিে ও সামাজজে পতরষন্র স্সয েি 

েছনরর জেয তেে িাতিি হয় 

— ৩ েছনরর জেয। 

২৬. অথ িনেতিে ও সামাজজে পতরষন্র স্সয ক্শ েয়টি 

— ৫৪টি। 

২৭. প্রতিেছর েয়টি রাষ্ট্র ৩ েছর কময়ান্ অথ িনেতিে ও সামাজজে পতরষন্র স্সয তেে িাতিি 

হয় 

— ১৮টি। 

২৮. আন্তজিাতিে আ্ালি প্রতিটিি হয় 

— ২৪নশ অনটাের,১৯৪৫ সানল। 

২৯. আন্তজিাতিে আ্ালনির তেিারনের সংখ্যা েি 

— ১৫ জে। 

৩০. আন্তজিাতিে আ্ালনির তেিারনের কময়া্োল 

— ৯ েছর। 

৩১. জাতিসংনঘর অতফতসয়াল োষা েয়টি ? 

— ৬টি (ইংনরজজ, আরতে, ফারতস, িীো, রুশ ও স্প্যাতেশ)। 

৩২. জাতিসংনঘর োনজি কোে পতরষন্ কঘাতষি হয় 

— সাধারণ পতরষন্। 

৩৩. জাতিসংঘ সেন্ প্রথনম েিটি ক্শ স্বাৰর েনর 

— ৫১টি ক্শ। 

৩৪. জাতিসংনঘর প্রথম মহাসতিে তছনলে 



— ট্রাইগনে লাই (েরওনয়) (১৯৪৬-১৯৫২)। 

৩৫. জাতিসংঘ সতিোলনয়র েম িেিিা েম িিাতরগণ 

িান্র োজেনম ির োষা তহনসনে কোে োষা েযেহার েনরে 

— ইংনরজজ অথো ফরাতস। 

৩৬. জাতিসংনঘর কোে মহাসতিে শাতন্তি মরনণাত্তর কোনেল পুরস্কার পাে 

— ্যাগ হযামারনশাল্ড (১৯৬১ সানল) । 

৩৭. আয়িনে জাতিসংনঘর কছাি ক্শ কোেটি 

— কমাোনো। (১.৯৫ েগ ি তে.তম.)। 

৩৮.জেসংখ্যায় জাতিসংনঘর কছাি ক্শ কোেটি 

— ি্রুেযাল।ু 

৩৯. কোে ক্শ প্রথনম জাতিসংঘ সেন্ স্বাক্ষর ো েনরও জাতিসংনঘর প্রতিিািা স্সয হয় 

— কপালযান্ড। 

৪০. জাতিসংঘ তেশ্বতে্যালয় কোথায় অেতস্থি 

— কিাতেও (জাপাে)। 

৪১. জাতিসংনঘর সনে িাচ্চ েম িেিিা কে 

— মহাসতিে। [েিিমাে মহাসতিেঃ অযানন্টতেও গুনিনরস,পিত িগাল] 

৪২. অতছ পতরষ্ োর অধীনে োজ েনর 

— সাধারণ পতরষন্র। 

৪৩. জাতিসংনঘর কোে মহাসতিে তেমাে ্ুঘ িিোয় 

মারা যাে 

— ্যাগ হযামারনশাল্ড (সুইনেে,১৯৬১)। 

৪৪. জাতিসংনঘর স্র ্প্তরটি েি এের জতমর ওপর 

প্রতিটিি 

— ১৭ এের। 

৪৫. জাতিসংনঘর আনয়র মূল উৎস েী 

— স্সয ক্শসমূনহর িা া্ঁ া। 

৪৬. জাতিসংনঘর মহাসতিে কোে পতরষন্র সুপাতরনশ তেযুক্ত হে 

— তেরাপত্তা পতরষন্র। 

৪৭. জাতিসংনঘর এেমাত্র মুসলমাে মহাসতিে কে 

— েতফ আোে (ঘাো) (৭ম)। 

৪৮. উথান্ট কোে ক্নশর অতধোসী তছনলে 

—তময়ােমার। 

৪৯. জাতিসংনঘ ক্য়া োংলান্নশর িা া্ঁ ার পতরমাণ েি— তেজস্ব োনজনির ০.০১% অংশ। 

৫০. োংলান্শ জাতিসংনঘর েিিম অতধনেশনে স্সয প্ লাে েনর? 

— ২৯িম। 


