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মজার মজার ধাঁধা র �� ও উ�র (Riddles in Bengali) িনে� বণ�না হেয়েছ -

ধাঁধা: এটা আপনার, িক� আপনার ব�ুরা এ� �বিশ ব�বহার কের। এটা িক?
উ�রঃ আপনার নাম

ধাঁধা: িক এক� P িদেয় �� হয়, এক� E িদেয় �শষ হয় এবং হাজার হাজার অ�র আেছ?
উ�রঃ ডাকঘর
ধাঁধা: এক� ঝুিড়েত 3� আেপল আেছ এবং আপিন 2� িনেয় যােবন। এখন আপনার কােছ কয়�
আেপল আেছ?
উ�র: আপনার 2� আেপল আেছ। আপিন 2� আেপল িনেয় �গেছন এবং 1� ঝুিড়েত �রেখ
�গেছন।
ধাঁধা: যিদ দজুেনর স� এবং িতনজেনর এক� িভড়, তাহেল চার এবং পাঁচ� কী?
উ�র: নয়�!
ধাঁধা: আপিন িক ধরেত পােরন িক� িনে�প করেত পারেবন না?
উ�রঃ সিদ�
ধাঁধা: T িদেয় িক �� হয় এবং T িদেয় �শষ হয়?
উ�র: এক� চােয়র পা�
ধাঁধা: �িত� ইংেরিজ অিভধােন এক� শে�র বানান ভুল আেছ। এটা িক?
উ�রঃ ভুল

ধাঁধা: আপিন আপনার হােত িক ধরেনর গাছ বহন করেত পােরন?

উ�রঃ এক� �খজরু
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ধাঁধা: আিম এতই সরল �য আিম �কবল িনেদ�শ করেত পাির, তবওু আিম সারা িবে�র মানষুেক
গাইড কির।

উ�রঃ ক�াস
ধাঁধা: 81 x 9 = 801. এই সমীকরণ� সত� করেত আপনােক কী করেত হেব?
উ�র: এ�েক উে�া ক�ন: 108 = 6 x 18
ধাঁধা: আপিন কীভােব এক ন�র অদশৃ� করেবন?
উ�র: G অ�র �যাগ ক�ন এবং এ� "চেল �গেছ"
ধাঁধা: কী যত �বিশ �িকেয় যায় ততই িভেজ যায়?
উ�রঃ এক� �তায়ােল।
ধাঁধা: আপিন এ� জনু মােস একবার, �সে��ের িতনবার এবং �ম মােস কখনও �দেখন না। এটা
িক?
উ�র: ই অ�র
ধাঁধা: িকেসর �তেরা� �দয় আেছ, িক� অন� �কান অ� �নই?
উ�র: তােসর �ডক
ধাঁধা: আিম যখন পিরবত� ন করিছ তখন আিম �জাের শ� কির। যখন আিম পিরবত� ন কির, আিম
বড় হই িক� ওজন কম কির। আিম িক?
উ�রঃ পপকন�
ধাঁধা: িক �দৗড়ায় িক� হাঁটেত পাের না, মখু আেছ িক� দাঁত �নই এবং িবছানা আেছ িক� ঘুমােত
পাের না?
উ�রঃ এক� নদী
ধাঁধা: আিম যখন �ছাট থািক তখন আিম ল�া হই, যখন আিম ব�ৃ হই তখন খােটা। আিম িক?
উ�রঃ এক� �মামবািত
�হঁয়ািল: অসু� �নৗকা �কাথায় িনেয় যােব?
উ�রঃ ডেকর িদেক
ধাঁধা: �কান �ে�র উ�র আপিন কখেনাই হ�াঁ িদেত পারেবন না?
উ�রঃ আপিন িক এখেনা ঘুমাে�ন?
ধাঁধা: সমেু� �কান ধরেনর পাথর পাওয়া যায় না?
উ�রঃ �� পাথর
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