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�াস 5 এর জন�  GK �� এবং উ�র | gk quiz questions and answers for class 5

1. অ��েদেশর �লাকনেৃত�র নাম িক?

উঃ। �িচপুিড, িবলািসনী নাট�ম, অ� নাট�ম ইত�ািদ। 2. আ�জ� ািতক মাতৃভাষা িদবস কেব পািলত হয়?

উঃ । 21 �ফ�য়াির

�াস 5 এর জন� GK �� এবং উ�র 1. অ��েদেশর �লাকনেৃত�র নাম িক?

উঃ। �িচপুিড, িবলািসনী নাট�ম, অ� নাট�ম ইত�ািদ।
2. আ�জ� ািতক মাতৃভাষা িদবস কেব পািলত হয়?

উঃ। 21 �ফ�য়াির

3. ভারতীয় সংিবধােনর িপতার নাম বলনু?

উঃ। ডঃ িব আর আে�দকর

4. 'উইংস অফ ফায়ার' বই� �ক িলেখেছন?

উঃ। এিপেজ আ�ুল কালাম ও অ�ণ িতওয়াির।
5. ভারেতর �থম �ধানম�ী �ক িছেলন?
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উঃ। জওহরলাল �নহ�

6. ভারেতর �থম মিহলা �ধানম�ী �ক িছেলন?

উঃ। ইি�রা গা�ী

7. মািক� ন যু�রাে�র জাতীয় পািখর নাম বল?

উঃ। পালকহীন ঈগল
৪. পৃিথবীর গভীরতম সমেু�র নাম বল?

উঃ। �শা� মহাসাগর

9. মানবেদেহর �ু�তম হােড়র নাম বল?

উঃ। ��পস

10. �বলেুন ভরা গ�ােসর নাম বল?

উঃ। িহিলয়াম

11. �কান দ�ু নদী �দর �য়ােস িমিলত হয় গ�া নদী �তির কেরেছ?

উঃ। অলকান�া ও ভাগীরথী নদী

10. �বলেুন ভরা গ�ােসর নাম বল?

উঃ । িহিলয়াম

11. �কান দ�ু নদী �দব�য়ােগ িমিলত হেয় গ�া নদী �তির কেের

উঃ। অলকান�া ও ভাগীরথী নদী

12. পৃিথবীর গভীরতম মহাসাগরীয় পিরখার নাম বল?
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উঃ। মািরয়ানা ���

13. আইজল ভারেতর �কান রােজ�র রাজধানী?

উঃ। িমেজারাম

14. �কান রাজধানী �নই এমন �দেশর নাম বলনু?

বছর। নাউ�

15. জ�ু ও কা�ীেরর �ী�কালীন রাজধানীর নাম বল?

উঃ । �নগর

16. �ক�শািসত অ�েলর িনব�াহী �ধান �ক?

উঃ। রা�পিত

17. ভারেত কয়� রাজ� ও �ক�শািসত অ�ল রেয়েছ?

উঃ 28� রাজ� এবং ৪� �ক�শািসত অ�ল

19. বখুাের� �কান �দেশর রাজধানী?

বছর। �রামািনয়া

20. রংধনরু সাত� রেঙর নাম বল?
উঃ। লাল, কমলা, হলদু, সবজু, নীল, নীল, �ব�িন।

20. রংধনরু সাত� রেঙর নাম বল?
উঃ। লাল, কমলা, হলদু, সবজু, নীল, নীল, �ব�িন।
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শনূ��ান পূরণ
1. সমেু�র গভীরতম অংশেক বলা হয়........

উঃ । চ�ােল�ার িডপ

2. 1024 িকেলাবাইট সমান...........

উঃ 1 �মগাবাইট (MB)

3.30 �শ জানয়ুারী ...........

উঃ শহীদ িদবস

.িহসােব পািলত হয়।

4. ভারেতর সেব�া� বাঁধ হল........

উঃ। �তহির ড�াম

5. অ� �েদেশর রাজধানী।

উঃ । অমরাবতী

6. ক�ানেবরা হল.

উঃ। অে�িলয়া

7. এক� �ঘাড়ার বা�া

উঃ বা�া

10. িব� ঐিতহ� িদবস পািলত হয়............

উঃ । 18ই এি�ল
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11............ শহরেক পাল� িস� বলা হয়।

উঃ । হায়�াবাদ

12. এক� গ�র �ছাট এক�....... নােম পিরিচত

উঃ। বাছুর

13........... �কাষ আমােদর মি�ে�র আয়তেনর ৪০% (�ায়) �তির কের।

উঃ । Glial �কাষ

14. �া�বয়� মানেুষর ক�াল .......... হাড় িদেয় গ�ত।

1206

15.............এক� �াকৃিতক �েকর র�ক।

। �মলািনন

�াস 5 এর জন� িজেক �ইজ: সত� এবং িমথ�া
1. 100 িডি� �সলিসয়াস তাপমা�ায় জল ফুটেত থােক।

উঃ । সত�

2. AM মােন Ante Meridian এবং PM মােন �পা� �মিরিডয়াম। উঃ। িমথ�া (AM এর অথ� দপুুেরর
আেগ)

3. মাউ� িভসুিভয়াস ইতািলেত অবি�ত।

উঃ সত�

2. AM মােন Ante Meridian এবং PM মােন �পা� উঃ। িমথ�া (AM এর অথ� দপুুেরর আেগ)
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3. মাউ� িভসুিভয়াস ইতািলেত অবি�ত।

উঃ। সত�

4. আবলেুটােফািবয়া হল �গাসেলর ভয়।

উঃ । সত�

5. Mangifera Index আেমর �ব�ািনক নাম িক?

উঃ। িমথ�া (আেমর �ব�ািনক নাম ম�ািসেফরা ইি�কা)।

6. উি�েদর জল ��ােয়ম �ারা পিরবািহত হয়।

বছর। িমথ�া (জাইেলম)

7. �পয়ঁাজ হল িশকেড়র পিরবিত� ত �প।

উঃ িমথ�া (কা�)

৪. রাইট �াদাস� িবমান আিব�ার কেরন।

উঃ । সত�

11. িপিড িস�ু ব�াডিম�ন �খলার সােথ যু�।

উঃ সত�

12. উইিলয়াম �শ�িপয়র িনেয়েছন �রািমও এবং জিুলেয়ট।

উঃ সত�

13. �নাত হল ��েমর অংশ �যখােন পাতা সংযু� থােক।
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12. উইিলয়াম �শ�িপয়র িলেখেছন �রািমও এবং জিুলেয়ট। উঃ। সত�

14. ভূিমকে�র �ব�ািনক গেবষণা িসসেমালিজ নােম পিরিচত।

উঃ । সত�

15. �লবেুত রেয়েছ সাইি�ক অ�ািসড,

উঃ । সত�

সমাধান। �াস 6 এর জন� 60+ GK �� এবং উ�র

িজেক �ইজ �গমস

িবেজাড়�েক িচি�ত ক�ন যা �েপর সােথ স�িক� ত নয়।

1. টেমেটা, বাঁধাকিপ, �ব�ন, আইসি�ম।

উঃ। আইসি�ম

2. ওষুধ, মলম, িসরাপ, ল�াপটপ

উঃ । ল�াপটপ

3. �টিবল, �চয়ার, �সাফা, �গালাপ

বছর। �গালাপী

4. িলিল, সূয�মখুী, প�, ফুলকিপ

উঃ। ফুলকিপ

5. ভূেগাল, িব�ান, গিণত, �টিলিভশন
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উঃ �টিলিভশন 6. কােনর দলু, �নকেলস, দরজা, ��সেলট

িজেক �ইজ �গমস

িবেজাড়�েক িচি�ত ক�ন যা �েপর সােথ স�িক� ত নয়।
1. টেমেটা, বাঁধাকিপ, �ব�ন, আইসি�ম।

উঃ । আইসি�ম

2. ওষুধ, মলম, িসরাপ, ল�াপটপ

উঃ । ল�াপটপ

3. �টিবল, �চয়ার, �সাফা, �গালাপ

বছর। �গালাপী

প�, ফুলকিপ

5. ভূেগাল, িব�ান, গিণত, �টিলিভশন

4. িলিল, সূয�মখুী, উঃ। ফুলকিপ

উঃ। �টিলিভশন

6. কােনর দলু, �নকেলস, দরজা, ��সেলট

উঃ । দরজা

7. ইটানগর, পাটনা, �ব�াল�ু, �করালা

উঃ। �করালা

৪. চ�ীগড়, িদি�, লাদাখ, ি�পুরা
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উঃ। ি�পুরা

9. রিনত, কমল, রেমশ সারা

উঃ। সারা

10. ��কফা�� , িডনার, ফেটা�াফ, লাফ

উঃ । আেলাকিচ�


