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জানা অজানা সাধারণ �ান | Bangla Gk Question and Answer
100� সহজ সাধারণ �ান �� এবং উ�র
তাই ব�ুরা, ি�য় পাঠক এবং ছা�ছা�ীরা, আজ আমরা 100� সহজ সাধারণ �ােনর �� এবং উ�র স�েক� কথা বলেত
যাি�, আমরা আপনােক এই 100� সহজ �ে�র উ�র িদেত যাি� যা আমােদর সবার জানা উিচত।

এবং যিদ আপিন একজন ভারতীয় হন তেব আপনার �লােকেদর একই রকম সাধারণ �ান জানা উিচত তেব এ� আমােদর
ভারত স�েক� এক� �াথিমক �ান তাই আিম মেন কির আপনার এই পুেরা 100 � �� পড়া উিচত যােত আপিনও ভারত
স�েক�  জােনন। আপিন যিদ একজন ভারতীয় হন তেব �াথিমক সাধারণ �ান পান।

100� সহজ সাধারণ �ান �� এবং উ�র

�� ১. পৃিথবীর শীতলতম �ান �কান�?
উ�র:পূব� অ�া�াক� �কা

�� ২. ভারেতর সেব�া� শ�ৃ �কান�?
উ�র: মাউ� এভাের�.

Q3. ভারেতর ি�তীয় সেব�া� শ�ৃ?
উ�র:K2 মাউ�।

Q4. সবেচেয় �বিশ সংখ�ক �দশ িনেয় মহােদশ �কান�?
উ�র:আি�কা

��5. সবেচেয় �বিশ �লােকর �দশ �কান�?
উ�র:চীন

�� ৬. ভূিমেত �ততম �াণী �কান�?
উ�র:িচতা

�� ৭. ভারেতর �থম বােয়াি�য়ার িরজাভ�  �কান�?
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উ�র:নীলিগির বােয়াপেশয়ার িরজাভ� ।

�� ৮. �মৗেলর পয�ায় সারিণর �থম �মৗল �কান�?
উ�র:হাইে�ােজন।

��9. ভারেতর বহৃ�ম রাজ� �কান�?
উ�র:রাজ�ান।

�� ১০। পৃিথবীেত পাওয়া ক�নতম পদাথ� �কান�?
উ�র:হীরা.

�� ১১. ভারেতর জাতীয় নদী?
উ�র:গ�া।

�� ১২. পৃিথবীর উ�তম মহােদশ �কান�?
উ�র:আি�কা

�� ১৩. ভারেতর জাতীয় ফল �কান�?
উ�র:আম।

�� ১৪. ভারেতর জাতীয় ফুল �কান�?
উ�র:প�।

�� ১৫। র�চাপ মাপার য� �কান�?
উ�র:ি�গেমাম�ােনািমটার

��16. িবে�র বহৃ�ম 'গণত�' �দশ �কান�?
উ�র:ভারত

��১৭। �কান �াণীেক 'ম�ভূিমর জাহাজ' বলা হয়?
উ�র:উট

��18. পৃিথবীর সবেচেয় বড় �াণী �কান�?
উ�র:নীল িতিম

�� ১৯. মানবেদেহর সবেচেয় বড় হাড় �কান�?
উ�র:উ�র হাড় নােমও পিরিচত

�� ২০। �কান �াণীেক জ�েলর রাজা বলা হয়?
উ�র:িসংহ

�� ২১। ভারেতর জাতীয় পািখর নাম িক?
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উ�র:ময়ূর

�� 22। পৃিথবীর বহৃ�ম মহােদশ �কান�?
উ�র:এিশয়া

��২৩। িবে�র বহৃ�ম �দশ �কান� (���ফল অনসুাের)?
উ�র:রািশয়া

�� ২৪। ভারতীয় সংিবধােনর জনক িহেসেব পিরিচত �ক?
উ�র:ডঃ িব আর আে�দকর।

��25. ভারেতর জাতীয় গাছ �কান�?
উ�র:বটগাছ.

100� সহজ সাধারণ �ান �� এবং উ�র 2022
��২৬। ভারেতর বহৃ�ম িমঠা পািনর �দ �কান�?
উ�র:উলার �লক

��27. পৃিথবীর বহৃ�ম মহাসাগর �কান�?
উ�র:�শা� মহাসাগর

��২৮। জািতর িপতা িহেসেব পিরিচত �ক?
উ�র:মহা�া গা�ী.

��২৯। র �াডি�ফ লাইন �ারা �কান �দশ�েলােক পৃথক করা হেয়েছ?
উ�র:ভারত ও পািক�ান

�� ৩০। পৃিথবীর বহৃ�ম মালভূিম �কান�?
উ�র:িত�তীয় মালভূিম

�� ৩১. ভারেতর দীঘ�তম নদী �কান�?
উ�র:গ�া।

�� ৩২। নম�দা নদীর উৎপি� �কাথায়?
উ�র:অমরক�ক

��৩৩. ভারতেক �ায় দইু ভােগ িবভ� করা কা�িনক �রখা কী নােম পিরিচত?
উ�র:কক� ট�াি�.

��৩৪. পৃিথবীর দীঘ�তম নদী �কান�?
উ�র:নীল
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��৩৫। িবে�র সবেচেয় সাধারণ অসং�ামক �রাগ �কান�?
উ�র:দাঁেতর �য়

��৩৬. আমােদর শরীেরর সবেচেয় �শ�কাতর অ� �কান�?
উ�র:চামড়া

��৩৭. িবে�র সবেচেয় ব�ল �চিলত �ানীয় ও অ-�ন�ভ ভাষা �কান�?
উ�র:ইংেরিজ

��৩৮. িবে�র সবেচেয় ব�ল �চিলত মাতৃভাষা �কান�?
উ�র:ম�া�ািরন চাইিনজ

��৩৯। পৃিথবীর িনকটতম ন�� �কান�?
উ�র:সূয�

�� ৪০। পৃিথবীর শি�র �ধান উৎস �কান�?
উ�র:সূয�

�� ৪১। ভারেতর রাজধানী �কান�?
উ�র:নতুন িদি�.

�� ৪২। মানবেদেহর সবেচেয় �ছাট হাড় �কান�?
উ�র:��পস (কােনর হাড়)

�� ৪৩. ভারেতর জাতীয় গান িক?
উ�র:বে� মাতরম।

�� ৪৪। ভারেতর জাতীয় �খলার নাম িক?
উ�র:হিক

�� ৪৫। ভারেতর জাতীয় সরীসৃেপর নাম িক?
উ�র:রাজসপ�

�� ৪৬। পৃিথবীর �ু�তম মহােদশ �কান�?
উ�র:অে�িলয়া

�� ৪৭। পৃিথবীর সবেচেয় ল�া �াণী �কান�?
উ�র:িজরাফ

�� ৪৮। পৃিথবীর সবেচেয় উঁচু পব�ত �কান�?
উ�র:মাউ� এভাের�
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�� ৪৯। পৃিথবীর সবেচেয় বড় ফুল �কান�?
উ�র:Rafflesia arnoldii

��50. কি�উটার �ডটা �ি�য়া করার জন� �কান ভাষা ব�বহার কের?
উ�র:বাইনাির ভাষা

��51. বছেরর �কান মােস িদেনর সংখ�া সবেচেয় কম?
উ�র:�ফ�য়াির

��52. পৃিথবীর ছাদ বলা হয় �কান �ানেক?
উ�র:িত�তীয় মালভূিম

��53. লাল �হ নােম পিরিচত �কান �হ?
উ�র:ম�ল

��54. আমােদর �সৗরজগেতর সবেচেয় শীতল �হ �কান�?
উ�র:ইউেরনাস

��55. �কান নদীেক িবহােরর দঃুখ বলা হয়?
উ�র:�কািস নদী

��56. �কান রাজ� সং�ৃতেক সরকারী ভাষা িহেসেব �হণ কেরেছ?
উ�র:উ�রাখ�

��57. মািক� ন যু�রাে�র বহৃ�ম রাজ� �কান�?
উ�র:আলা�া

��58. কাগেজর টাকা ব�বহাের �থম �দশ �কান�?
উ�র:চীন

��59. আরব সাগের অবি�ত ভারতীয় �ীপপুে�র জনি�য় নাম �কান�?
উ�র:লা�া�ীপ �ীপপু�।

�� ৬০। িবদ�ুৎ �ক আিব�ার কেরন?
উ�র:�ব�ািমন �া�িলন

�� ৬১. ভারেতর �াচীনতম পব�তে�ণী �কান�?
উ�র:আরাবিল পব�তমালা।

�� ৬২। 'Archipelago' মােন িক?
উ�র:�ীেপর দল।
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��৬৩. �কান পাস �নগরেক �লহ-এর সােথ সংযু� কের?
উ�র:�জািজ লা পাস।

��৬৪. �লাকটাক �দ �কাথায় অবি�ত?
উ�র:মিণপুর।

��৬৫. 1928 সােল �পিনিসিলন �ক আিব�ার কেরন?
উ�র:আেলকজা�ার ��িমং

�� ৬৬। আেপি�ক ত� �ক আিব�ার কেরন?
উ�র:আলবাট�  আইন�াইন

��৬৭. ডু অর ডাই ��াগান �ক িদেয়িছেলন?
উ�র:মহা�া গা�ী

��৬৮. কি�উটার �ক আিব�ার কেরন?
উ�র:চাল�স ব�ােবজ

��৬৯। �টিলেফান �ক আিব�ার কেরেছন?
উ�র:আেলকজা�ার �াহাম �বল

��70. িশখ ধেম�র �িত�াতা কােক িবেবচনা করা হয়?
উ�র:�� নানক

�� ৭১. মহাকােশ যাওয়া �থম নারী �ক?
উ�র:ভ�ােলি�না �তেরশেকাভা

�� ৭২। মাইে�াসফেটর �িত�াতা �ক?
উ�র:িবল �গটস

��৭৩. �রিডওর উ�াবক �ক?
উ�র:�গিলেয়লেমা মােক� ািন

��৭৪. �বদ�ুিতক বাে�র উ�াবক �ক?
উ�র:থমাস এিডসন

��75. িবে�র �ততম �ল �াণী �ক?
উ�র:িচতা

��৭৬। িবে�র বহৃ�ম �ল �াণী �ক?
উ�র:হািত
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��৭৭। �মানািলসার ছিব এঁেকেছন �ক?
উ�র:িলওনােদ� া দা িভি�

��৭৮। ভারেতর সবেচেয় �বিশ সময় ধের �ধানম�ী �ক িছেলন?
উ�র:জওহরলাল �নহ�

��৭৯। ভারতীয় �নেপািলয়ন নােম �ক পিরিচত িছেলন?
উ�র:সম�ু ��

��80. আেমিরকার �থম ��িসেড� �ক িছেলন?
উ�র:জজ�  ওয়ািশংটন

�� ৮১. ভারতীয় রােজ�র �থম মিহলা গভন�র �ক িছেলন?
উ�র:সেরািজনী নাইডু

�� ৮২। মহাকােশ যাওয়া �থম ভারতীয় �ক?
উ�র:রােকশ শম�া

�� ৮৩. �থম ভারতীয় �ক �নােবল পুর�ার �পেয়িছেলন?
উ�র:রবী�নাথ ঠা�র

�� ৮৪. িবে�র সবেচেয় �বিশ বিৃ�পাত হয় �কান �ােন?
উ�র:মাওিসনরাম।

�� ৮৫. �কান �ান সূেয�র উ�� রি� পায় না?
উ�র:�নগর

তাই ি�য় পাঠক এবং ছা�ছা�ীরা, আজ আমােদর এই িনবে� 100� সহজ সাধারণ �ান �� এবং উ�র জানেত হেব, তাই
আিম আশা কির আপনারা এই 100� �� স�কভােব পেড়েছন।

আপিন যিদ একই ধরেনর সাধারণ �ান জানেত চান, তাহেল আপিন একবার আমােদর স�ূণ� �গ ওেয়বসাইট� �ত
�চকআউট করেল, আপিন অেনক একই ধরেনর সাধারণ �ােনর �ে�র উ�র পােবন।


