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1. এক স�ােহ কত িদন থােক?

উঃ। 7

2. এক� রংধনেুত কয়� রঙ থােক?

উঃ। 7

3. এক� �সৗরজগেত কয়� �হ আেছ?

উঃ। 8

4. ব�ােঙর বা�া িক নােম পিরিচত?

উঃ। ব�াঙািচ

5. �কান �াণীেক ম�ভূিমর জাহাজ বলা হয়?

উঃ। উট

6. িদেন কত ঘ�া থােক?

উঃ। 24

7. এক� অিধবেষ� কত িদন থােক?

উঃ। 366

8. ভারেতর জাতীয় স�ীত িক?

উঃ। জনগণ মন ভারেতর জাতীয় স�ীত।

9. ভারেতর রাজধানী িক?

উঃ। নতুন িদি�
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10. ভারেতর জাতীয় প�র নাম িক?

উঃ। বাঘ

11. ইংেরিজ ভাষায় কয়� বণ�মালা আেছ?

উঃ। 26

12. ইংেরিজ বণ�মালায় কয়� �রবণ� আেছ?

উঃ। ইংেরিজ বণ�মালায় �মাট 5� �রবণ� রেয়েছ অথ�াৎ A, E, I, O, U এবং U।

13. ভারেতর জাতীয় গান িক?

উঃ। বে� মাতরম

14. �ফ�য়াির মােস কত িদন থােক (এক� অিধবেষ� নয়)?

উঃ। 28

15. ভারেতর জাতীয় গােছর নাম িক?

উঃ। বটগাছ

16. এক িমিনেট কত �সেক� থােক?

উঃ। 60 �সেক�

17. ভারেতর জাতীয় পািখর নাম বল?

উঃ। ময়ূর

18. এক ঘ�ায় কত �সেক� থােক?

উঃ। 3600 �সেক�

19. ইংেরিজ বণ�মালায় কয়� ব��নবণ� আেছ?

উঃ। 21

20. ভারেতর জাতীয় ফুেলর নাম িক?

উঃ। প�

21. �কান �াণীেক জ�েলর রাজা বলা হয়?

উঃ। িসংহ

22. ভারেতর জাতীয় ফেলর নাম িক?

উঃ। আম

23. পৃিথবীেত কয়� মহাসাগর আেছ?

উঃ। 5
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24. পৃিথবীেত কয়� মহােদশ রেয়েছ?

উঃ। 7

25. ভারেতর জাতীয় নদীর নাম িক?

উঃ। গ�া

26. িবে�র বহৃ�ম মহােদশ �কান�?

উঃ। এিশয়া

27. ভারেতর জাতীয় সরীসৃেপর নাম িক?

উঃ। ��ীর

28. পৃিথবীর বহৃ�ম �ন�পায়ী �াণী �কান�?

উঃ। নীল িতিম

29. �সৗরজগেতর �দত�াকার �হ �কান�?

উঃ। বহৃ�িত

30. সূয� �থেক উদয় হয়?

উঃ। পূব�

31. কয়� �াথিমক রং আেছ?

উঃ। িতন� (লাল, নীল এবং হলদু)

32. এক� ি�ভুেজর কয়� বা� আেছ?

উঃ। 3

33. বরফ িদেয় �তির বািড়র নাম বল?

উঃ। ইগলু

34. ভারেত কয়� রাজ� রেয়েছ?

উঃ। 28

35. চাঁেদ �থম মানষু িকভােব অবতরণ কেরন?

উঃ। িনল আম��ং

36. পৃিথবীর সবেচেয় ঘন জ�ল �কান�?

উঃ। আমাজন �রইন ফের�

37. ভারেতর �থম �ধানম�ী �ক িছেলন?

উঃ। পি�ত জওহরলাল �নেহ�
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38. ভারেতর �থম রা�পিত �ক িছেলন?

উঃ। রােজ� �সাদ ড

39. এক� সহ�াে� কত বছর থােক?

উঃ। 1000 বছর

40. ভারেত �কান উৎসবেক রেঙর উৎসব বলা হয়?

উঃ। �হািল

41. ভারেত �কান উৎসব আেলার উৎসব নােম পিরিচত?

উঃ। িদওয়ািল

42. ভারেতর �থম মিহলা �ধানম�ী �ক িছেলন?

উঃ। ইি�রা গা�ী

43. পৃিথবীর মহাসাগর�েলার নাম বল?

উঃ। আটলাি�ক, আক� �ক, �শা� মহাসাগর, অ�া�াক� �কা এবং দি�ণ (অ�া�াক� �ক)
মহাসাগর।

44. এক� অিধবেষ� �ফ�য়াির মােস কত িদন থােক?

উঃ। 29

45. পৃিথবীর শি�র �ধান উৎস িক?

উঃ। সূয�

46.   এক� সমি�বা� ি�ভুজ বণ�না ক�ন

উ�র। এক� ি�ভুজ যার 2� বা� একই �দেঘ��র থােক তােক সমি�বা� ি�ভুজ বলা হয়।

47. সূেয�র িনকটতম �হ �কান�?

উঃ। বধু

48. �কান গ�াস উি�দ �ারা �শািষত হয়?

উঃ। কাব�ন - ডাই - অ�াইড

49. পৃিথবীর �ু�তম মহােদশ �কান�?

উঃ। অে�িলয়া

50. িবে�র সবেচেয় �বিশ িডম পােড় �কান পািখ?

উঃ। উটপািখ

51. পৃিথবীর দীঘ�তম নদী �কান�?
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উঃ। নীল নদী

52. পৃিথবীর সবেচেয় উঁচু পব�ত �কান�?

উঃ। মাউ� এভাের�

53. ঘিড়র কাঁটার িবপরীত িদক কী?

উঃ। ডান �থেক বাম

54. ভারেত কত� �ক�শািসত অ�ল রেয়েছ?

উঃ। 8

55. ভারেতর জাতীয় ঐিতহ�বাহী �াণীর নাম িক?

উঃ। হািত

56. �কান মহােদশ অ�কার মহােদশ নােম পিরিচত?

উঃ। আি�কা

57. ভারেতর জাতীয় জলজ �াণীর নাম িক?

উঃ। ডলিফন

58. িবদ�ুৎ �ক আিব�ার কেরন?

উঃ। �ব�ািমন �া�িলন

59. �বদ�ুিতক বা� �ক আিব�ার কেরন?

উঃ। টমাস আলভা এিডসন

60. �থম �টিলেফান �ক আিব�ার কেরন?

উঃ। আেলকজা�ার �াহাম �বল

61. �রিডও �ক আিব�ার কেরন?

উঃ। �গিলেয়লেমা মােক� ািন

62. �কান �হ� লাল �হ নােমও পিরিচত?

উঃ। ম�ল

63. ভারেতর জাতীয় �খলা িক?

উঃ। হিক

64. িবে�র বহৃ�ম গণতে�র নাম বল?

উঃ। ভারত

65. "মাল�িড় িদবস" �ক িলেখেছন?
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উঃ। আর �ক নারায়ণ

66. পৃিথবীর সবেচেয় ক�ন পদােথ�র নাম বল?

উঃ। হীরা

67. ঘিড় আিব�ার কেরন �ক?

উঃ। িপটার �হইনেলন

68. িবে�র বহৃ�ম মহাসাগেরর নাম বল।

উঃ। �শা� মহাসাগর

69. মানবেদেহর সবেচেয় �ছাট হাড় �কান�?

উঃ। ��প (কােনর হাড়)

70. মানবেদেহ কয়� হাড় থােক?

উঃ। 206

71. �কান �দশ "উদীয়মান সূেয�র �দশ" নােম পিরিচত?

উঃ। জাপান

72. এক� দশভুেজর কয়� বা� থােক?

উঃ। 10

73. আেপি�ক ত��

উ�র িদেয়িছেলন। আলবাট�  আইন�াইন

74. মাধ�াকষ�ণ আিব�ার কেরিছেলন

Ans. আইজ�াক িনউটন

75. মাইে�াসফেটর �িত�াতা �ক?

উঃ। িবল �গটস এবং পল িজ অ�ােলন

76. এ�-�র �থম আিব�ৃত হয়

Ans. উইলেহম �রা�েজন

77. ভারেতর জনক িহসােব পিরিচত �ক?

উঃ। মহা�া গা�ী

78. �টিলে�াপ িক?

উঃ। এক� �উব এবং �ল� িদেয় �তির এক� িডভাইস যা দেূরর ব� �যমন তারা, উ�া ইত�ািদ
�দখেত ব�ব�ত হয়।
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79. মাইে�াে�াপ িক?

উঃ। অণবুী�ণ য� হল এক� পরী�াগার য� যা খািল �চােখ �দখা যায় না এমন খুব �ছাট ব�র
জন� ব�ব�ত হয়।

80. পৃিথবীর �াকৃিতক উপ�েহর নাম বল?

উঃ। চাঁদ

81. �কান রঙ শাি�র �তীক?

উঃ। সাদা

82. ভারেতর জাতীয় পতাকায় উপি�ত রং�িলর নাম বল?

উঃ। জাফরান, সাদা এবং সবজু

83. কনেভয়ার �ব� �থম আিব�ার কেরন

Ans. �হনির �ফাড�

84. �থম িব�যু� �� হয় �কান সােল?

উঃ। 1914

85. �সৗর িবিকরণ �থেক পৃিথবীেক কী র�া কের?

উঃ। ওেজান �র

86. িবে�র সবেচেয় জনব�ল �দশ �কান�?

উঃ। চীন

87. আয়তেনর িদক �থেক বহৃ�ম জািত �কান�?

উঃ। রািশয়া

88. কি�উটার �ক আিব�ার কেরন?

উঃ। চাল�স ব�ােবজ

89. ভারেতর ম�ুা িক?

উঃ। ভারতীয় জাতীয় �িপ (INR)

90. তােসর �ডেক কয়� তাস থােক?

উঃ। 52

91. �ততম �ল �াণী �কান�?

উঃ। িচতা

92. িবে�র বহৃ�ম জল�পাত �কান�?
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উঃ। নায়া�া জল�পাত

93. এক� GB-�ত কত MB থােক?

উঃ। 1024 এমিব

94. মািক� ন যু�রাে�র জাতীয় পতাকায় কয়� তারা আেছ?

উঃ। 50

95. LED বলেত কী �বাঝায়?

উঃ। হালকা িনগ�ত ডােয়াড

96. শনূ� আিব�ার কেরন �ক?

উঃ। আয�ভ�

97. ভারত �ক আিব�ার কেরন?

উঃ। ভাে�া দা গামা

98. এক� ি�েকট দেল কতজন �খেলায়াড় �খেল?

উঃ। 11

99. মাউ� এভােরে�র উ�তা কত?

উঃ। 8849 িমটার

100. বায়ুসং�া� টায়ার �ক আিব�ার কেরন?

উঃ। জন বেয়ড ডানলপ

�ছাটেদর �ইজ �� ও উ�র

�ছাটেদর বাংলা �ইজ

�ছাটেদর �ইজ �িতেযািগতা

�ছাটেদর �ইজ �িতেযািগতা

�ছাটেদর �ইজ �� ও উ�র pdf

�ছাটেদর �ইজ

�ছাটেদর িজেক

�ইজ �� ও উ�র

বাংলা �ইজ �� এবং উ�র �ছাটেদর

chotoder quiz in bengali

�ছাটেদর gk

�ছাটেদর িব�ান �ইজ
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�ছাটেদর �� উ�র

chotoder bangla quiz

�ইজ �িতেযািগতা ২০২১ �� উ�র

বাংলা �ইজ �িতেযািগতা �ছাটেদর

�ছাটেদর সাধারণ �ান �� ও উ�র

�ছােটােদর gk

chotoder quiz

�ইজ �িতেযািগতা ��

�ছােটােদর �ইজ

�ছােটা �দর �ইজ

�ইেজর �� উ�র সহ

�ইেজর ��

gk questions for class 1 to 4

�ইজ ��


