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�িভ িব�াপন �দখােনা �থম �খলনা িক িছল?

উ�র: টয় ��ািরর িম�ার পেটেটা �হড

�থম অ�ািনেমেটড মিুভ �কান� িছল যা এক� পূণ�ৈদঘ�� �বিশ�� িছল? এ� এক� িডজিন
িফ� িছল)

��া �হায়াইট এবং সাত� বামন উ�র।

�কান �িভ �শা এক� আেমিরকান �নটওয়ােক� িবিভ� জািত দইু মানেুষর মেধ� �থম চু�ন
িছল?

উ�রঃ �ার ��ক

�িভ �শা "�গাে�ন গাল�স" 1985 �থেক 1992 পয�� চেলিছল। চার� �ধান চিরে�র নাম
কী িছল?
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ডেরািথ, �রাজ, �া� এবং �সািফয়া।

িডজিন রাজ�মারীেদর মেধ� �ক �াণীেদর সােথ সবেচেয় �বিশ কথা বেল?

��া �হায়াইট �ক।

EGOT-এর একজন িবজয়ী অন� �কান পুর�ার িজেতেছ?

উ�র: এক� টিন, এক� এিম, এক� ��ািম এবং এক� অ�ার।

িবটলেসর ইেয়ােকা ওেনােক �ক িবেয় কেরিছেলন?

উ�রঃ জন �লনন

িস�ােরলার সৎ �বােনর নাম িক?

উ�রঃ ি�েজলা ও আনা�ািসয়া

1969 সােল, 350,000 এরও �বিশ মানষু এক� িবখ�াত মািক� ন উ�সেব িগেয়িছেলন।

উ�রঃ উড�ক

সবেচেয় �বিশ কিপ িবি� হেয়েছ গান�?

বাতােস �মামবািত উ�র (1997)
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ওয়া� িডজিন �ছাটেবলায় তার �ুেল �কান চিরে� অিভনয় কেরিছেলন?

উ�রঃ িপটার প�ান
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