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�ছাটেদর �ইজ �� ও উ�র |General Knowledge for Kids

বা�ােদর জন� সাধারণ �ান �� এবং উ�র (বয়স �প 4 �থেক 7 বছর)|General
Knowledge Questions and Answers for Kids (Age Group 4 to 7
years):

4 �থেক 7 বছর এই বয়েস সাধারনত িশ�রা সাধারণ �ান �� এবং উ�র(GK) জানেত তৃ�াত�  হেয় ওেঠ এবং
িজেক �� তােদর জন� এক� দদু� া� মজার সাধারণ �ান �� এর উ�র(General Knowledge Questions and
Answers for Kids) জানার জন� তারা উদ�ীব হেয় ওেঠ ।এখােন উে�খ করা িবেশষ িকছু �ছাটেদর সাধারণ �ান
আপনার কােছ সহজ মেন হেত পাের, িক� �ছাটেদর জন� স�ূণ� নতুন হেব কারণ তারা নতুন িকছু  িজিনস �শখার
একদম �াথিমক পয�ােয় রেয়েছ।

1. এক স�ােহ আমােদর কত িদন থােক?

উ�রঃ সাত�

2. এক বছের কত িদন থােক?

উ�র: 365 (এক� অিধবষ� নয়)

3. এক� রংধনেুত কয়� রঙ থােক?

উ�র: 7

4. �কান �াণী 'ম�ভূিমর জাহাজ' নােম পিরিচত?
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উ�রঃ উট

5. ইংেরিজ বণ�মালায় কয়� অ�র আেছ?

উ�র: 26�

6. ইংেরিজ বণ�মালায় কয়� ব��নবণ� আেছ?

উ�র: 21�

7. এক� ি�ভুেজর কয়� বা� আেছ?

উ�রঃ িতন

8. সূয� �কান িদেক ওেঠ?

উ�রঃ পূব�

9. পাঁচ� বা� িবিশ� আকৃিতেক কী বেল?

উ�রঃ �প�াগন

10. বছেরর �কান মােস িদেনর সংখ�া সবেচেয় কম?

উ�রঃ �ফ�য়াির

11. ব�ােঙর বা�া কােক বেল?

উ�রঃ ট�াডেপাল

12. এক� শকূর �কাথায় বাস কের?
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উ�র: Sty

13. আমরা আমােদর সে� গ�

উ�রঃ নাক

14. বহৃ�ম �ন�পায়ী �াণী �কান�?

উ�রঃ নীল িতিম

15. �য ব�ি� �পা� অিফস �থেক আপনার বািড়েত এক� িচ� িনেয় আেস
তােক আপিন কী বেল?

উ�রঃ �পা�ম�ান

বা�ােদর জন� সাধারণ �ান �� এবং উ�র (বয়স 8 �থেক 10
বছর)|General Knowledge Questions and Answers for
Kids (Age Group 8 to 10 years)

8 �থেক 10 বছর এই বয়েস, বা�ারা সাধারনত িজিনস�িল পয�েব�ণ করা �� কের  এবং তােদর চারপােশ কী
ঘটেছ �িতিনয়ত �স স�েক�  িকছুটা সেচতনতা �তির করেত পাের। �যেহতু বা�ারা এই বয়েস �যাগােযাগ�বণ হয়
আপিন তােদর এমন �� িজ�াসা করেত পােরন �য�েলার বাক� দীঘ� উ�রও আেছ। এই GK ���িল বা�ােদর জন�
যারা ইিতমেধ�ই �শখা �� কেরেছ৷ �ক এরকমই বা�ােদর জন� সাধারণ �ান �� এবং উ�র (General
Knowledge Questions and Answers for Kids)িনে� বণ�না করা হেয়েছ -

16. উি�দ �কান ধরেনর গ�াস �শাষণ কের?

উ�রঃ কাব�ন ডাই অ�াইড
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17. পৃিথবীর ছাদ নােম পিরিচত �কান �ান?

উ�রঃ িত�ত

18. ভারেতর �থম �ধানম�ী �ক িছেলন?

উ�রঃ পি�ত জওহরলাল �নেহ�

19. এক সহ�াে� কত বছর থােক?

উ�র: 1,000 বছর

20. চাঁেদ �থম মানষু �ক পদচারণা কেরন?

উ�রঃ িনল আম��ং

21. কয়� �াথিমক রং আেছ?

উ�র: িতন� (লাল, হলদু, নীল)

22. �কান পথ ঘিড়র কাঁটার িবপরীত, বাম বা ডান?

উ�র: বাম

23. এক� সমি�বা� ি�ভুেজর কয়� সমান বা� থােক?

উ�র: 2

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

উ�রঃ ২৯ িদন

25. বরফ িদেয় �তির ঘরেক কী বেল?
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উ�রঃ ইগলু

26. পৃিথবীর দীঘ�তম নদী �কান�?

উ�রঃ নীল নদ

27. পৃিথবীর শি�র �ধান উৎস �কান�?

উ�রঃ সূয�

28. �ু�তম মহােদশ �কান�?

উ�রঃ অে�িলয়া

29. পৃিথবীর সবেচেয় ঘন জ�ল �কান�?

উ�রঃ আমাজন �রইন ফের�

30. পৃিথবীর শীতলতম অব�ান �কান�?

উ�রঃ পূব� অ�া�াক� �কা

বা�ােদর জন� সাধারণ �ান �� এবং উ�র (বয়স 10 �থেক 12
বছর)|General Knowledge Questions and Answers for
Kids (Age Group 10 to 12 years)

10 �থেক 12 বছর এই বয়েস সাধারনত �াস 4, 5 এ বা�ারা পড়ােশানা কের থােক ,এ� এক� ���পূণ�
বয়স কারণ আপনার বা�ারা এই সমেয় সবেচেয় �বিশ �শেখ। এই আ�� েকেল বা�ােদর জন� সাধারণ �ান
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�� এবং উ�র (General Knowledge Questions and Answers for Kids (Age Group 10 to 12
years)�িল িনে� বণ�না কেরিছ -

31. জেলর আদশ� �াদ িক?

উ�র: পািন �াদহীন

32. পৃিথবীর সবেচেয় উঁচু পব�ত �কান�?

উ�রঃ মাউ� এভাের�

33. �কান �দশেক উদীয়মান সূেয�র �দশ বলা হয়?

উ�রঃ জাপান

34. ভূিমেত �ততম �াণী �কান�?

উ�রঃ িচতা

35. িবদ�ুেতর আিব�ারক �ক?

উ�রঃ �ব�ািমন �া�িলন

36. 'অ�কার' মহােদশ নােম পিরিচত �কান মহােদশ?

উ�রঃ আি�কা

37. লাল �হ নােম পিরিচত �কান �হ?

উ�রঃ ম�ল�হ

38. পৃিথবীর সবেচেয় ল�া �াণী �কান�?
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উ�রঃ িজরাফ

39. আমােদর শরীেরর সবেচেয় সংেবদনশীল অ� �কান�?

উ�রঃ �ক

40. শরীেরর �কান দ�ু অংশ আপনার সারা জীবন বিৃ� �পেত থােক?

উ�রঃ নাক ও কান

41. িবে�র বহৃ�ম 'গণত�'?

উ�রঃ ভারত

42. পৃিথবীর বহৃ�ম মহাসাগর �কান�?

উ�রঃ �শা� মহাসাগর

43. র�চাপ পিরমাপ করেত ব�ব�ত য� �কান�?

উ�রঃ ি�গেমাম�ােনািমটার

44. এক শতা�ীেত কত বছর থােক?

উ�রঃ একশত

45. িবে�র বহৃ�ম �দশ �কান�?

উ�র: রািশয়া (এলাকা অনসুাের)
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বা�ােদর জন� সাধারণ �ান �� এবং উ�র (সত� বা
িমথ�া)|General Knowledge Questions and
Answers for Kids (True or False)

বা�ােদর জন� সত� বা িমথ�া িজেক ��: সত� বা িমথ�া ���িলর প�াটান� বা�ােদর জানা
খুব জ�রী �কননা এই প�াটান� সাধারণ �ান �� gk ছাড়াও �ােসর অন�ান� িবষেয়র
পরী�ােতও এই (True or False)প�াটান� এ �� থাকেব |

সবেচেয় ভাল হল আপিন স�ক উ�র না জানেলও �� এর উ�র 50%করার স�াবনা
আেছ। এই প�াটান� এর �বশ  িকছু �াথিমক GK �� ও উ�র(General Knowledge
Questions and Answers for Kids (Age Group 10 to 12 years) িনে�
বণ�না করা হেয়েছ -

46.   �ঁেয়ােপাকা �জাপিতেত পিরণত হয়।

উ�রঃ সত�

47. �া�বয়�েদর �মাট 34� দাঁত থােক।

উ�রঃ িমথ�া

48. �ম মােস 30 িদন আেছ।

উ�রঃ িমথ�া

49. িনউইয়ক�  আেমিরকার রাজধানী।

উ�রঃ িমথ�া

50. িস�ােরলার গািড় এক� আলেুত পিরণত হয়।

উ�রঃ িমথ�া
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উ�রঃ সত�

52. উটপািখর �চাখ তার মি�ে�র �চেয় বড়।

উ�রঃ সত�

53. এক� �জিলিফশ 95% জল।

উ�রঃ সত�

54. গাছপালা আমােদর অি�েজন �দয়।

উ�রঃ সত�

55. বাবল গােম রাবার থােক।

উ�রঃ সত�

56. স��া 8টা �লখা হয় সকাল 8টা।

উ�রঃ িমথ�া

57. �বকন িছল চাঁেদ খাওয়া �থম খাবােরর অংশ।

উ�রঃ সত�

58. পালং শাক মলূত ইরান �থেক আেস।
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উ�রঃ সত�

59. তরমজু মলূত অে�িলয়ার।

উ�র: িমথ�া (মলূত পি�ম আি�কা �থেক)

60. ��াক ফের� �কেকর রং জাম�ািনর ��াক ফেরে�র বািস�ােদর ঐিতহ�বাহী
�পাশােকর মেতাই।

উ�রঃ সত�

61. িবে� 330 �রও �বিশ িবিভ� ��েরর জাত রেয়েছ।

উ�রঃ সত�

62. ব�ঝেড়র িবেশষ শ� ি�েকােয়ি� থােক যা ��েরর কােন আঘাত করেত
পাের।

উ�রঃ সত�

63. �া�বয়� ��র এবং �া�বয়� মানেুষর একই সংখ�ক দাঁত থােক।

উ�রঃ িমথ�া

64. 2017 সােলর সবেচেয় মারা�ক ভূিমক� ইরান ও ইরােক হেয়িছল।

উ�রঃ সত�
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65. ইেলক�ন অণরু �চেয় বড়।

উ�রঃ িমথ�া

66. উটপািখর �চাখ তার মি�ে�র �চেয় বড়। সত� অথবা িমথ�া?

উ�রঃ সত�

67. িগরিগ�র িজ�া অত�� দীঘ�, কখনও কখনও তােদর �দেহর মেতা দীঘ�?

উ�রঃ সত�

বা�ােদর জন� িজেক �ইজ �গম

�ইজ�িল �খলেত বা�ারা সিত�ই মজাদার হেত পাের এবং আপিন আপনার
বা�ােদর িবিভ� িবষয় �শখােত পােরন। এই �গম�েক অড ওয়ান আউট বলা
হেয় থােক | বা�ােদর জন� িজেক �ইজ �গম (gk Quiz game) এই রকম �বশ
িকছু ���পূণ� িজেক �� উ�র (General Knowledge Questions and
Answers for Kids এর স�ার িনে� বণ�না করা হেয়েছ -

68. িথেয়টার, �িকট, িসেনমা, �ুল

উ�রঃ �ুল

69. �ব�ন, আল,ু বাঁধাকিপ, চকেলট

উ�রঃ চেকােলট

70. ওষুধ, ইনেজকশন, মলম, ল�াপটপ

উ�রঃ ল�াপটপ
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71. �াতঃরাশ, িডনার, লা�, ফেটা�াফ

উ�রঃ ফেটা�াফ

72. �টিলিভশন, ইিতহাস, িব�ান, গিণত

উ�রঃ �টিলিভশন

73. ছুির, িবষ, ব�কু, বই

উ�রঃ বই

74. কাগজ, �পা�ার, বই, পা�

উ�রঃ পা�

75. ফুল, গাছ, �মাজা, ঘাস

উ�রঃ �মাজা

76. কােনর দলু, �নকেলস, কাঠ, ��সেলট

উ�রঃ কাঠ

77. সারা, িরটা, িফওনা, ম�ািথউ

উ�রঃ ম�ািথউ
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�ছাটেদর বাংলা �ইজ |chotoder bangla quiz|Bangla Quiz
Questions & Answers

�ছাটেদর বাংলা �ইজ এর �� উ�র gk এর পাশাপািশ িকছু সহজ ি�িভয়া
�� উ�র �দওয়া হেয়েছ �য সব �ইেজর �ে�র উ�র (General
Knowledge Questions and Answers for Kids জানার জন�
বা�ারা উদ�ীব হেয় উঠেব -

বা�ােদর জন� সহজ ি�িভয়া ��:

ি�িভয়া ��: মাকড়সার কয়� পা থােক?
উ�রঃ আট

ি�িভয়া ��: টয় ��ািরেত �খলনা কাউবেয়র নাম কী ?
উ�রঃ উিড

ি�িভয়া ��: পা�ার রঙ কী?
উ�রঃ সবজু

ি�িভয়া ��: আপিন এক� হাতুিড় িদেয় আঘাত করা িকছু িক?
উ�র: এক� �পেরক

ি�িভয়া ��: আপিন �য জায়গা�েত �চুর �াণী �দখেত যান তার নাম কী?
উ�রঃ িচিড়য়াখানা

ি�িভয়া ��: কার নাক যতবারই �স িমথ�া বেলেছ ততবারই ল�া হেয়েছ?
উ�রঃ িপেনািকও
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ি�িভয়া ��: িপটার প�ােন পরীর নাম কী?
উ�রঃ ��ারেবল

ি�িভয়া ��: আপিন যিদ জল জমাট বাঁেধন তেব আপিন কী পােবন?
উ�রঃ বরফ

ি�িভয়া ��: আেমিরকান পতাকার তারার রং িক ?
উ�রঃ সাদা

ি�িভয়া ��: নাস�াির রাইেম, জ�াক এবং িজল, জ�াক এবং িজল পাহােড় িক
আনেত যায়?
উ�রঃ পািনর পা�

ি�িভয়া ��: মািক� ন যু�রাে�র রা�পিত অিফেস থাকাকালীন �কাথায়
থােকন?
উ�র: �হায়াইট হাউস

ি�িভয়া ��ঃ আমােদর �সৗরজগেত কয়� �হ রেয়েছ?
উ�রঃ আট

ি�িভয়া ��: ক�ািলেফািন�য়া উপ�েল �কান মহাসাগর অবি�ত?
উ�রঃ �শা� মহাসাগর

ি�িভয়া ��: বা�ারা ঐিতহ�গতভােব িশ�কেদর �কান ফল �দয় ?
উ�রঃ এক� আেপল

ি�িভয়া ��: "পের �দখা হেব, �িমর?" এর �িতি�য়া কী?
উ�র: "িকছু�েণর মেধ�, �িমর।"
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ি�িভয়া ��: এলসা �কান িডজিন মিুভেত রেয়েছ?
উ�র:  িহমািয়ত

ি�িভয়া ��: িমিক মাউেসর বা�বী �ক ?
উ�রঃ িমিন মাউস

ি�িভয়া ��: সা�া �জ �কাথায় থােকন?
উ�রঃ উ�র �ম�

ি�িভয়া ��: ড�র িসউস বই অনসুাের , �ক বড়িদন চুির কেরিছল?
উ�রঃ ি��

ি�িভয়া ��: হিলউেডর জন� িবখ�াত �কান রাজ�?
উ�রঃ ক�ািলেফািন�য়া

ি�িভয়া ��: িনেমা িক ধরেনর মাছ?
উ�র: এক� �াউনিফশ

ি�িভয়া ��: �ঁেয়ােপাকা িকেস পিরণত হয়?
উ�রঃ �জাপিত

ি�িভয়া ��ঃ �ুল বােসর রং িক?
উ�রঃ হলদু

ি�িভয়া ��: আপিন ��াকেবােড�  িলখেত কী ব�বহার কেরন?
উ�রঃ চক
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ি�িভয়া ��: �কান ছু�েত আপিন ি�ক-অর-ি�ট করেত যান?
উ�রঃ হ�ােলাইন

ি�িভয়া ��: �মৗমািছর কত �জাড়া ডানা থােক?
উ�রঃ দইু

ি�িভয়া ��: িগজার ��ট িপরািমড �কাথায়?
উ�রঃ িমশর

ি�িভয়া ��: �ডা িক?
উ�রঃ �ী হিরণ

ি�িভয়া ��: �মৗমািছরা কী �তির কের?
উ�রঃ মধু

ি�িভয়া ��: পাতা কখন মারা যায়?
উ�রঃ শরৎকােল

ি�িভয়া ��: �কান ধরেনর িবড়ালেক দভু� াগ� বেল মেন করা হয়?
উ�রঃ কােলা িবড়াল

ি�িভয়া ��ঃ বছের কত িদন হয়?
উ�র: 365

ি�িভয়া ��: িপটার প�ােন জলদসু�েদর নাম কী ?
উ�রঃ ক�াে�ন �ক
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ি�িভয়া ��: �ে�াসরাস কী?
উ�রঃ এক� ডাইেনাসর

ি�িভয়া ��ঃ িসংেহর দলেক কী বলা হয়?
উ�রঃ অহংকার

ি�িভয়া ��: �ততম �ল �াণী �কান�?
উ�রঃ িচতা

ি�িভয়া ��ঃ আলািদেন আব ু�কান ধরেনর �াণী িছল ?
উ�রঃ এক� বানর

ি�িভয়া ��: হ�ামেলট �ক িলেখেছন ?
উ�রঃ উইিলয়াম �শ�িপয়র

ি�িভয়া ��: িপরািমড �ক িনম�াণ কেরন?
উ�রঃ িমশরীয়রা

ি�িভয়া ��: নাস�াির রাইেম, বড় পতেনর আেগ �ক এক� �দয়ােল বেসিছল?
উ�রঃ হা�� ডা��

ি�িভয়া ��: খামাের, এক� ছাগলছানা িক?
উ�রঃ ছাগেলর বা�া

ি�িভয়া ��: হ�াির পটােরর �পাষা �পচঁার নাম কী ?
উ�রঃ �হডউইগ

ি�িভয়া ��: Smurfs িক রঙ?
উ�রঃ নীল
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ি�িভয়া ��: ব�াটম�ােনর অপরাধ-লড়াই অংশীদােরর নাম বলনু ?
উ�রঃ রিবন

ি�িভয়া ��: এক� ি�ভুেজর কয়� বা� আেছ?
উ�রঃ িতন

ি�িভয়া ��: �কান সুপারিহেরা �দয়াল এবং ভবেন আেরাহণ করেত পাের?
উ�রঃ �াইডারম�ান

ি�িভয়া ��: "�ারস অ�া� �াইপস" �কান �দেশর পতাকার ডাকনাম?
উ�রঃ মািক� ন যু�রা�

ি�িভয়া ��: আমােদর �সৗরজগেতর �কান �হ� বলয় থাকার জন�
পিরিচত?
উ�রঃ শিন

ি�িভয়া ��: িজিনস�িল �ফেল িদেল �কন পেড়?
উ�র: অিভকেষ�র কারেণ

বা�ােদর �ইজ �িতেযািগতা | Quiz competition for kids

�ছাটেদর বাংলা �ইজ এর �� উ�র (General Knowledge Questions
and Answers for Kids)জানার পর বা�ারা যখন �ইজ �িতেযািগতা
�ত অংশ�হন করেব তখন তারা �য রকম gk �ে�র স�ুখীন হেব �সরকম
িকছু   Quiz competition এর �� উ�র িনে� বণ�না করা হেয়েছ -

িবে�র বহৃ�ম �ন�পায়ী �াণী �কান�?
উ�রঃ এক� িতিম
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রংধনেুত কয়� রঙ থােক?
উ�রঃ সাত�

আয়ারল�াে�র পৃ�েপাষক �ক?
উ�রঃ �স� প�াি�ক

ইউেরােপর �কান রাজধানী শহের আপিন আইেফল টাওয়ার পােবন?
উ�রঃ প�ািরস

এক� খােমর উপর আপনােক কী আটকােত হেব?
উ�র: এক� ��া�

আেমিরকার �থম ��িসেড� �ক িছেলন?
উ�রঃ জজ�  ওয়ািশংটন

�কান �দেশ ক�া�া�র আবাস�ল?
উ�রঃ অে�িলয়া

'স�া' এর িবপরীত শ� কী?
উ�রঃ ব�য়ব�ল

পৃিথবীর সবেচেয় ল�া �াণী �কান�?
উ�রঃ িজরাফ

�কান গােনর ক�� সেব�া� িপচ? �সা�ােনা, �টনর বা ব�ািরেটান?
উ�রঃ �সা�ােনা
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�য িব�ানী িশলা অধ�য়ন কেরন তােক কী বলা হয়?
উ�রঃ একজন ভূতাি�ক

চাঁেদ পা রাখা �থম মানষু �ক?
উ�রঃ িনল আম��ং

িক হ�াির পটার অদশৃ� করেত পাের?
উ�রঃ অদশৃ� ��াক

�খলাধুলায় , এমিভিপ কী?
উ�রঃ �মা� ভ�ালেুয়বল ��য়ার

আপিন যিদ আরাকেনােফািবয়ায় �ভােগন, তাহেল আপিন �কান �াণীেক ভয়
পান?
উ�রঃ মাকড়সা

"পের �দখা হেব, �িমর?" এর �িতি�য়া কী?
উ�রঃ  িকছু�েণর মেধ� �িমর।

পা�ারা িক খাবার খায়?
উ�রঃ বাঁশ

�কান জায়গা�েক "পৃিথবীর সবেচেয় সুখী জায়গা" বলা হয়?
উ�রঃ িডজিন ওয়া��

বছেরর �কান িদন� �াধীনতা িদবস?
উ�রঃ ৪ঠা জলুাই
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পৃিথবীেত কয়� মহােদশ আেছ?
উ�রঃ সাত�

আেমিরকার বহৃ�ম রা� �কান�?
উ�রঃ আলা�া

আেমিরকার �ু�তম রা� �কান�?
উ�রঃ �রাড আইল�া�

আমােদর �সৗরজগেতর দ�ু �হ M অ�র িদেয় �� হয়, আপিন তােদর নাম
িদেত পােরন?
উ�রঃ ম�ল ও বধু

অ�াকন� �কান ধরেনর গাছ �থেক আেস?
উ�রঃ ওক

হাঙেরর কয়� হাড় থােক?
উ�রঃ শনূ�

আে�য়িগিরর অ��ুৎপােতর পের গিলত িশলা�র নাম কী?
উ�রঃ লাভা

মানেুষর �চােখর �কান অংশ� পুতুেলর মধ� িদেয় যাওয়া আেলার পিরমাণ
িনয়�ণ কের?
উ�রঃ আইিরস

আপিন িক পৃিথবীর িনকটতম ন�ে�র নাম বলেত পােরন?
উ�রঃ সূয�
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উড়� অ�গামী অরিভল এবং উইলবার এর �শষ নাম িক িছল ?
উ�রঃ রাইট

আপিন িক ��া �হায়াইেটর সাত� বামেনর নাম বলেত পােরন?
উ�র: িন�াহীন, হাঁিচ, সুখী, �ুিপ, ডিপ, ডক এবং বাশফুল

অিলি�ক �গমস �কান �দেশ উ�ািবত হয়?
উ�রঃ �ীস

মািক� ন যু�রাে�র 16 তম রা�পিত �ক িছেলন?
উ�রঃ আ�াহাম িলংকন

�টিলেফান �ক আিব�ার কেরন?
উ�রঃ আেলকজা�ার �াহাম �বল

��াচু অফ িলবা�� �কান �দশ �থেক মািক� ন যু�রাে� এেসেছ?
উ�রঃ �া�

�মানািলসা �ক এঁেকিছেলন?
উ�রঃ িলওনােদ� া দািভি�

ি�নে�ানস �যখােন বাস কের �সই শহেরর নাম কী?
উ�রঃ �বডরক

1912 সােল �কান িবখ�াত সমেু�র জাহাজ তার �থম সম�ুযা�ায় ডুেবিছল?
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উ�রঃ  টাইটািনক

ি�� চািম�ং �কান িসেনমার?
উ�রঃ  িস�ােরলা

জাি�ন িববার �কান �দশ �থেক এেসেছন?
উ�রঃ কানাডা

ল�েনর ওেয়�িমন�ার �াসােদ ঘিড়র ঘ�ার ডাক নাম কী?
উ�রঃ িবগ �বন

জল ফুটােল আপিন িক পান?
উ�রঃ বা�

িমিক মাউেসর �পাষা ��েরর নাম িক?
উ�রঃ �েটা

�কান মিুভেত আপিন এমন চির� পােবন যারা মি��, �দয় এবং সাহস
খুজঁেছন?
উ�রঃ  দ� উইজাড�  অফ ওজ

ি�ে�স িফওনা �কান িসেনমার?
উ�রঃ  ��ক

বহৃ�ম মহােদশ �কান�?
উ�রঃ এিশয়া

পৃিথবীর সবেচেয় উঁচু পব�ত �কান�?
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উ�রঃ মাউ� এভাের�

কয়� ��ট �লক আেছ?
উ�রঃ পাঁচ�

উ�র ও দি�ণ �ম�েক সংেযাগকারী কা�িনক �রখােক কী বেল?
উ�রঃ �াইম �মিরিডয়ান

ছাঁটাই িক ধরেনর গাছ �থেক আেস?
উ�রঃ বরই গাছ

��ািরডার দি�েণ �কান উপসাগর অবি�ত?
উ�রঃ �মি�েকা উপসাগর

ক�নতম �াকৃিতক পদাথ� িক?
উ�রঃ এক� হীরা

�কান রাজ�� ইউিনয়েন �যাগদানকারী 50তম রাজ� িছল?
উ�রঃ হাওয়াই

�ছাটেদর সাধারণ �ান �� ও উ�র |General Knowledge Questions
for Kids

�ছাটেদর সাধারণ �ান �� ও উ�র(General Knowledge Questions
for Kids) এর িবেশষ িকছু ���পূণ� সাধারণ �ান �� ও উ�র GK
িনে�  বণ�না করা হেয়েছ -
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এই দ�ুর মেধ� ভারী ধাতু �কান�? �সানা নািক �পা?
উ�রঃ �ণ�

িবে�র সবেচেয় সাধারণ অসং�ামক �রাগ �কান�?
উ�রঃ দাঁেতর �য় - এক� খুব সাধারণ �রাগ

পৃিথবীর শীতলতম �ান �কান�?
উ�রঃ পূব� অ�া�াক� �কা
�ছাটেদর �ইজ �� ও উ�র :�সরা 10� বা�ােদর জন� �সালার
িসে�ম �ইজ |Solar system quiz for kids

বা�ােদর �সালার িসে�ম �ইজ(Solar system quiz for kids)এর
�সরা 10� �ে�র �সট �দওয়া হেয়েছ ,-

�� ১. �সৗরজগেতর সবেচেয় �ততম �হ �কান�?

বধু �সৗরজগেতর �ততম �হ।

�� ২. সূয� �থেক প�ম �হ �কান�?

বহৃ�িত সূয� �থেক প�ম �হ।

Q3. সূয� �কান তারা?

হ�াঁ, সূয� এক� তারা।
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Q4. �কান �েহ সবেচেয় �বিশ দশৃ�মান বলয় রেয়েছ?

শিন �েহর চারপােশ সবেচেয় দশৃ�মান বলয় রেয়েছ।

�� 5. আমােদর ছায়াপেথর নাম িক?

আমােদর ছায়াপেথর নাম িমি�ওেয়।

�� ৬. �রামান �সৗ�েয�র �দবীর নােম �কান �েহর নামকরণ করা
হেয়েছ?

�রামান �সৗ�েয�র �দবীর নামানসুাের �� �েহর নামকরণ করা
হেয়েছ।

�� ৭. �সৗরজগেতর সবেচেয় বড় �হ �কান�?

�সৗরজগেতর সবেচেয় বড় �হ হল বহৃ�িত।

�� ৮. �সৗরজগেতর ি�তীয় বহৃ�ম �হ �কান�?

শিন �সৗরজগেতর ি�তীয় বহৃ�ম �হ।

��9. �কান �হেক লাল �হ বলা হয়?

ম�লেক লাল �হ বলা হয়।

�� ১০। নাসার সবেচেয় িবখ�াত ��স �টিলে�ােপর নাম িক?
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হাবল ��স �টিলে�াপ হল নাসার সবেচেয় িবখ�াত ��স �টিলে�ােপর
নাম

�ছাটেদর �জনােরল নেলজ |General Knowledge For Kids

বা�ােদর �জনােরল নেলজ (General Knowledge For Kids)িবেশষ
িকছু �� উ�র �দওয়া হল যা �ছাটেদর নতুন িকছু �ে�র উ�র GK
�খাঁজার তাড়না �দেব -

পৃিথবীর উ�তম �ান �কান�?
উ�রঃ ইিথওিপয়া

�কান �াণীেক ম�ভূিমর জাহাজ বলা হয়?
উ�রঃ উট

পৃিথবীর িনকটতম ন�� �কান�?
উ�রঃ সূয�

িবে�র সবেচেয় কম জনসংখ�ার �দশ �কান�?
উ�রঃ ভ�া�কান িস�

িবে�র �াচীনতম গণত�/সংসদীয় �দশ �কান�?
উ�রঃ ি�েটন

পৃিথবীর �ততম �াণী �কান�?
উ�রঃ িচতা
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নারী িসংহ �থেক পু�ষ িসংেহর পাথ�ক� কী?
উ�রঃ মােন

আমােদর শরীেরর সবেচেয় �শ�কাতর অ� �কান�?
উ�রঃ �ক

পৃিথবীর শি�র �ধান উৎস �কান�?
উ�রঃ সূয�

নােকর দ�ু িছ�েক কী বেল?
উ�রঃ নাসার�

পািনর �িমত �াদ িক?
উ�রঃ পািনর �কান �াদ �নই

পৃিথবীর দীঘ�তম নদী �কান�?
উ�রঃ নীল নদ
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