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�াস 6 এর জন� GK �� এবং উ�র|GK quiz questions and answers for class 6

এখােন আমােদর দল গিণত িবষেয় �াস 6 এর বা�ােদর জন� সাধারণ �ােনর �� ও উ�েরর সংখ�া সং�হ
কেরেছ যা আপনার বা�ােদর �মৗিলক ধারণা�িলর গভীর �ান পরী�া কের এবং সাধারণ �ােনর সােথ
তােদর িবষয় �ানেক উ�ত কের। আপিন �াস 6 গিণত িবষেয়র জন� িজেক �ে�র তািলকা সহ আমােদর
সাইেট অন�ান� সাধারণ �ােনর িবষয়�িলও খুেঁজ �পেত পােরন।

1. 169 এর বগ�মলূ কত?

উ�র: 13�

2. 65×65 এর ফলাফল িক?

উ�র: 4225

3. একমা� �জাড় �মৗিলক সংখ�া �কান�?

উ�র: 2

4. এক� পাশার আকৃিত িক?

উ�রঃ ঘনক

5. এক ঘ�ায় কত �সেক� থােক?
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উ�রঃ 3600 �সেক�

6. এক� সংখ�ায় কত দশিমক িব� ুথাকেত পাের?

উ�র 1

7. এই �ম�িলর নাম িক?

1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, ……

উ�রঃ হারেমািনক িসেকােয়�

8. এক� বেৃ�র পিরিধর অপর নাম িক?

উ�রঃ পিরিধ

9. 4: 4, —, 12, 24, 36,… এর একািধক মেধ� অনপুি�ত পদ খুজঁনু?

উ�র: 8

10. 5 এর পর পরবত� �মৗিলক সংখ�া কত?

উ�রঃ ৭�
�াস 6 এর জন� GK �� এবং উ�র|GK quiz questions and answers for class 6

িব�ান ৬� ��ণীর িজেক �ইজ ইংেরিজেত �� ও উ�র

িজেক তেথ�র িবিভ� �াস বা�ােদর আরও বিু�জীবী কের �তােল, উে�খেযাগ� যারা জাগিতক িবষেয়র সােথ
আপেডট হয়। সুতরাং, �াস 6 িব�ােনর িজেক �ইজ ���িল ইংেরিজেত উ�র সহ এখােন আমােদর �ম
সরবরাহ কেরেছ যা িশ�াথ�েদর এবং তােদর অিভভাবকেদর তােদর আস� পরী�া, বা �ইজ বা
�িতেযািগতামলূক পরী�ার জন� িশখেত এবং মখু� করেত সাহায� কের।

1. �কা� �কান �াণীর বা�ার নাম?

উ�রঃ �ঘাড়া

2. �লবেুত �য এিসড পাওয়া যায় তার নাম িক?
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উ�রঃ সাইি�ক এিসড

3. দ�ু আেলা ও শে�র মেধ� �কান� সবেচেয় �ত �মণ কের?

উ�রঃ আেলা

4. �কান মােছর আেদৗ ক�াল �নই??

উ�রঃ �জিলিফশ

5. ��ােরািফেলর উপি�িতর কারেণ পাতা �কান রেঙ পিরবিত� ত হয়?

উ�রঃ সবজু

6. গিত �থেক �কান শি�র উ�ব হয়?

উ�রঃ গিতশি�

7. শি� পিরমােপর আদশ� একক কী?

উ�রঃ জলু

8. ROM এর পূণ��প িক?

উ�র: িরড-অনিল �মমির

9. প�াথলিজর জনক িহেসেব পিরিচত �ক?

উ�রঃ �ডলফ িভেচ� া

10. উি�েদর উৎপি� �কাথায়?

উ�রঃ মহাসাগর
�াস 6 এর জন� GK �� এবং উ�র|GK quiz questions and answers for class 6

�াস 6 এর জন� উ�র সহ সামািজক িব�ান িজেক ��
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গিণত, িব�ান, ইংেরিজ ইত�ািদর মেতা একােডিমক িবষেয়র পাশাপািশ িবিভ� �িতেযািগতামলূক পরী�ায়
সাধারণ �ান এক� ���পূণ� িবষয়। স�ক �ান ছাড়া, পিরি�িত িবে�ষণ করা এবং তােদর চারপােশ
ঘটেছ পিরি�িত �বাঝা অস�ব। সুতরাং, �াস 6 এর জন� এসএস িজেক �ইজ �ে�র তািলকা� পড়ুন এবং
িব�, ভারতীয় সংিবধান, িবখ�াত ব�ি��, ���পূণ� ঘটনা, ইিতহাস ইত�ািদ স�েক� িকছু আকষ�ণীয় িজিনস
িশখুন।

1. ভারতীয় সংিবধােন কয়� �মৗিলক অিধকার �দওয়া হেয়েছ?

উ�র: 6�

2. ভারতীয় জাতীয় কংে�েসর ��া� ও�ম�ােনর নাম বলনু?

Answer: Dadabhai Naoroji

3. িবে�র বহৃ�ম বন �কান�?

উ�রঃ �ািজেলর আমাজন বন

4. 'লাইফ িডভাইন' �ক িলেখেছন?

উ�রঃ � অরিব�

5. ভারেতর ম�ািকয়ােভিল নােম পিরিচত �ক?

উ�রঃ চাণক�

6. �কান রঙ শাি�র �তীক?

উ�রঃ সাদা

7. পলাশীর যু� �কান সােল সংঘ�ত হয়?

উ�র: 1757

8. �পশী গঠেন �কান পুি� ���পূণ� ভূিমকা পালন কের?

উ�রঃ ��া�ন
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9. অন�ুপ শরীেরর �কাষ �গা�ীর সােথ একে� কী গঠন কের?

উ�রঃ �সু�

10. �কান মঘুল স�াটেক িজ�া পীর বলা হয়?

উ�রঃ আওর�েজব

�াস 6 এর ছা�েদর জন� কাের� অ�ােফয়াস� িজেক ��
�াস 6 এর জন� GK �� এবং উ�র|GK quiz questions and answers for class 6

কাের� অ�ােফয়ােস� ইংেরিজেত �াস 6-এর জন� �সরা িজেক ���িলেত অ�াে�স পান এবং িব�, ভারত এবং
সাধারণ িবষয় স�েক� আপেডট তথ� পান। এছাড়াও, 6 তম ��ণীর জন� কাের� অ�ােফয়াস� সাধারণ �ান
�ে�র নীেচর তািলকা� বা�ােদর িবিভ� আস� �িতেযািগতামলূক পরী�া বা �ইেজ উ� ��ার করেত
সহায়তা কের।

1. পা�ােবর �লাকনেৃত�র নাম িক?

উ�র: িগ�া

2. মািক� ন যু�রাে�র �থম রা�পিত �ক িছেলন?

উ�রঃ জজ�  ওয়ািশংটন

3. "কি�উটােরর জনক" নােম পিরিচত �ক?

উ�রঃ চাল�স ব�ােবজ

4. িবে�র �ততম মানষু �ক?

উ�রঃ উসাইন �বা�

5. ভারেতর জাতীয় স�ীত �ক িলেখেছন?

উ�রঃ রবী� নাথ ঠা�র

6. �রািমও এবং জিুলেয়ট �ক িলেখেছন?
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উ�রঃ উইিলয়াম �শ�িপয়র

7. িবে�র সবেচেয় ব�াপকভােব কথ� ভাষা �কান�?

উ�রঃ ম�া�ািরন (চীনা)

8. WWW মােন িক?

উ�রঃ ওয়া��  ওয়াইড ওেয়ব

9. �কান সােল ভারতীয় �রল �িতি�ত হয়?

উ�র: 8 �ম 1845

10. আ�জ� ািতক সা�রতা িদবস কেব?

উ�র: 8 �সে��র

�াস 6 এর জন� GK �� এবং উ�র|GK quiz questions and answers for class 6

��ড 6 এর জন� �ীড়া সাধারণ �ান �� ও উ�র

এখােন ��ড 6 এর িশ�াথ�েদর জন� ��াট� স
িজেক �ে�র তািলকা রেয়েছ। �খলাধুলার উপর �াস 6 িজ �ক �ইজ �ে�র এই তািলকা� �ধান আ�জ� ািতক
ইেভ��িল �যমন অিলি�ক এবং ইত�ািদ এবং �টিনস, ফুটবল, ি�েকট ইত�ািদর মেতা অন�ান� �গম�িলেক
কভার কের।

1. �ক সবেচেয় �বিশ সংখ�ক িফফা ফুটবল িব�কাপ িশেরাপা িজেতেছ?

উ�রঃ �ািজল

2. এক� আইস হিক দেল কতজন �খেলায়াড় থােক?

উ�র: 6 জন �খেলায়াড়

3. রাইডার কাপ �কান �খলার সােথ যু�?

উ�র: গলফ
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4. ি�েকট বেলর ওজন কত?

উ�র: 5.75 আউ�

5. �কান �দশেক 'ি�েকট �খলার জনক' বলা হয়?

উ�রঃ ইংল�া�

6. �ডানা� ��াডম�ান �কান �খলার একজন দদু� া� �খেলায়াড় িছেলন?

উ�রঃ ি�েকট

7. 2018 এিশয়ান �গমেস ভারত কত� পদক িজেতিছল?

উ�র: 70�

8. �িতবার অিলি�ক �গমস অনিু�ত হয়?

উ�রঃ ৪ বছর

9. অিলি�েক �ি�েত ভারেতর �থম পদক �ক িজেতিছেলন?

উ�রঃ �ক িড যাদব

10. বি�ংেয় ভারেতর �থম অিলি�ক ��া� পদক �ক িজেতেছন?

উ�রঃ িবেজ�র িসং

আমরা আশা কির �য �াস 6 এর বা�ােদর জন� GK �ে�র উপ�ািপত তািলকা� একােডিমক এবং সাধারণ
সেচতনতার ��ে� দ�তার সােথ সবেচেয় �বিশ উপকৃত হেব। আপিন যিদ সব ��ণীর বা�ােদর জন� 100�
�সরা িজেক �� �দখেত চান তাহেল আমােদর ওেয়ব �পাট� াল bongojobnews.com-এ যান এবং �যেকােনা
�ইজ বা বািষ�ক পরী�া বা �িতেযািগতামলূক পরী�ার জন� ভােলাভােব অনশুীলন ক�ন।


