
1.স ৌরজগতের বহৃত্তম গ্রহ - বৃহস্পতে 

2.স ৌরজগতের কু্ষদ্রেম গ্রহ - বুধ 

3.স ৌরজগতের বহৃত্তম নক্ষত্র- R-106A 

4.পৃতিবীর বৃহত্তম মহাতেশ - এতশযা,199 লক্ষ বগ গ মাইল। 

5.পৃতিবীর কু্ষদ্রেম মহাতেশ – ওতশযাতনযা 

6.পৃতিবীর বৃহত্তম সেশ (আযেতন) – রাতশযা 

7.পৃতিবীর বৃহত্তম সেশ (জন ংখ্যায) - চীন 

8.পৃতিবীর আযেতন/জন ংখ্যায কু্ষদ্রেম সেশ - ভ্যাটিকান ত টি  

9.পৃতিবীর বৃহত্তম দ্বীপ – তগ্রনলযান্ড 

10.পৃতিবীর কু্ষদ্রেম দ্বীপ (জন ংখ্যায) - পিটকার্ ন দ্বীি 

11.পৃতিবীর বৃহত্তম - উপদ্বীপ - স ৌতে আরব 

12.পৃতিবীর বৃহত্তম ব-দ্বীপ -  ুন্দরবন(ভ্ারে/বাংলাতেশ)8000 বগ গ মাইল। 

13.পৃতিবীর বৃহত্তম মহা াগর - প্রশান্ত মহা াগর 

14.পৃতিবীর কু্ষদ্রেম মহা াগর - Arctic Ocean(উত্তর মহা াগর) 

15.পৃতিবীর বৃহত্তম  াগর - েতক্ষণ চীন  াগর  

16.পৃতিবীর কু্ষদ্রেম  াগর- ত  অফ মাম গার  

17.পৃতিবীর বৃহত্তম অভ্যন্তরীণ  াগর – ভূ্মধয াগর 

18.পৃতিবীর বৃহত্তম উপ াগর- সমক্সিতকা উপ াগর 

19.পৃতিবীর বৃহত্তম Gulf - Gulf of Mexico 

20.পৃতিবীর েীর্ গেম  মুদ্র স কে – কিবাজার 

21.পৃতিবীর বৃহত্তম - পব গে শৃঙ্গ - এভ্াতরস্ট,8848 তমিার। 

22.পৃতিবীর বৃহত্তম পব গেমালা (উচ্চোয) -তহমালয 

23.পৃতিবীর বৃহত্তম পব গেমালা (সেতর্ গয) -আক্সন্দজ 

24.পৃতিবীর উচ্চেম আতেযতগতর- ওতজা  সেল  ালাতো 

25.পৃতিবীর বৃহত্তম মালভূ্তম- তেব্বে মালভূ্তম 

26.পৃতিবীর উচ্চেম মালভূ্তম- পাতমর মালভূ্তম (পৃতিবীর ছাে) 

27.পৃতিবীর  ব গাতধক দ্বীপ রাষ্ট্র - ইতন্দাতনতশযা। 

28.পৃতিবীর বৃহত্তম তমটি জতলর হ্রে -  ুতপতরযর হ্রে 

29.পৃতিবীর বৃহত্তম লবনাক্ত জতলর হ্রে - কাস্পস্পযান  াগর 

30.পৃতিবীর গভ্ীরেম হ্রে - সবকাল হ্রে। 



31.পৃতিবীর উচ্চেম হ্রে (নাবয  তরাবর )- টিটিকাকা হ্রে,12506 ফুি ( মুদ্রপৃষ্ঠ 

হইতে) 

32.পৃতিবীর কৃক্সত্রম বহৃত্তম হ্রে - মীে হ্রে 

33.পৃতিবীর বৃহত্তম নেী- আমাজন,(প্রতে/জলবহতন) (েতক্ষণ আতমতরকা) 

34.পৃতিবীর েীর্ গেম নেী- নীলনে, সের্ গয (তমশর)4,194 মাইল। 

35.পৃতিবীর কু্ষদ্রেম নেী - সরা নেী (201 ফুি - যকু্তরাষ্ট্র) (২য তে নেী)  

36.পৃতিবীর উচ্চেম জলপ্রপাে-অযাতেল (979তমিার, সভ্তনজতুযলা) 

37.পৃতিবীর বৃহত্তম জলপ্রপাে- নাযাগ্রা জলপ্রপাে,যুক্তরাি-কানাো  ীমানায 

38.পৃতিবীর বৃহত্তম মরুভূ্তম -  াহারা,35 লক্ষ বগ গ মাইল, আতিকা 

39.এতশযায বৃহত্তম মরুভূ্তম - সগাতব (মতঙ্গাতলযা) 

40.পৃতিবীর গভ্ীরেম স্থান- প্রশান্ত মহা াগতরর মাতরযানা খ্াে 

41.পৃতিবীর বৃহত্তম মযানতগ্রাভ্ ফতরি –  নু্দরবন 

42.পৃতিবীর বৃহত্তম অরণয - সেগা (রাতশযা) 

43.পৃতিবীর বৃহত্তম েৃণাঞ্চল - সপ্রইতর 

45.পৃতিবীর বৃহত্তম তগতরখ্াে - গ্রযান্ড কযাতনযন 

46.পৃতিবীর  বতিতক েীর্ গেম প্রবাল প্রাচীর- অতেতলযার"The Great Barrier Reef 

47.পৃতিবীর শীেলেম স্থান - এন্টাকগটিকার Dome Argus (Dome A) এবং Dome Fuji 

(Dome F)এর মধযবেী স্থাতন -93.2°(2013),{ভ্স্টক সস্টশন,রাতশযা আতগ তছতলা1983 

সিতক) 

48.পৃতিবীর শুষ্কেম স্থান- সেিভ্যালী ( কযাতলতফারতনযা ) । 

49.পৃতিবীর  ব গাতধক বৃটিপাে  ম্পন্ন স্থান- সমৌত নরাম, (সমর্ালয, ভ্ারে) 

50.পৃতিবীর উষ্ণেম স্থান- আক্সজক্সজযা, তলতবযা, আতিকা 

51.পৃতিবীর বৃহত্তম পাতখ্ (ওজতন) - Ostrich/ উিপাতখ্ (155 সকক্সজ) 

52.পৃতিবীর কু্ষদ্রেম পাতখ্ - হাতমং বােগ 

53.পৃতিবীর বৃহত্তম  ামুতদ্রক পাতখ্ – অযালবাতরা  

54.পৃতিবীর বৃহত্তম ফুল : রাফতলতশযা 

56.পৃতিবীর কু্ষদ্রেম ফুল- উলতফযা সলাবা া(জলজ ফুল) 

57.পৃতিবীর বৃহত্তম গাছ - সরে উে 

58.পৃতিবীর বৃহত্তম প্রাণী -নীল তেতম 

59.পৃতিবীর বৃহত্তম স্থনযপাযী প্রাণী - নীল তেতম 

60.পৃতিবীর বৃহত্তম স্থলজ প্রাণী -হাতে 



61.পৃতিবীর  বতচতয দ্রেুগতের পাতখ্- সপতরতগ্রতন ফযালকন 

62.পৃতিবীর উচ্চেম প্রাণী – ক্সজরাফ 

63.পৃতিবীর  বতচতয দ্রুেগামী তবষধর  াতপর নাম হলাত  ব্ল্যাক মাম্বা।এটি র্ণ্টায ১১-

১৯ তকতম সবতগ ছুিতে পাতর। 

64.পৃতিবীর বৃহত্তম তেন - 21 জনু (উত্তর সগালাতধ গ) 

65.পৃতিবীর কু্ষদ্রেম রাে - 21 সশ জনু (উত্তর সগালাতধ গ) 

66,পৃতিবীর কু্ষদ্রেম তেন - 22 তেত ম্বর (উত্তর সগালাতধ গ) 

67.পৃতিবীর বৃহত্তম রাে - 22 তেত ম্বর (উত্তর সগালাতধ গ) 

68.পৃতিবীর বৃহত্তম শহর (আযেতন) - তনউইযকগ সমতরা 

69.পৃতিবীর বৃহত্তম শহর (সলাক ংখ্যা) – সিাতকও 

70.পৃতিবীর অতধক  ীমান্তবেী সেশ- চীন।(১৪টি সেতশর  াতি) 

71.পৃতিবীর কু্ষদ্রেম প্রজােন্ত্র – নাউরু 

72.পৃতিবীর বৃহত্তম পাল গাতমন্ট - চাযনা নযাশনাল কংতগ্র  

73.পৃতিবীর  বতচতয র্নত্ব  ম্পন্ন সেশ - সমানাতকা(16205 প্রতে বগ গ তকতম) 

74.পৃতিবীর বৃহত্তম গণোতন্ত্রক সেশ- ভ্ারেবষ গ 

75.পৃতিবীর বৃহত্তম  ংতবধান- ভ্ারেবষ গ 

76.পৃতিবীর কু্ষদ্রেম  ংতবধান- যকু্তরাষ্ট্র । 

77.পৃতিবীর বৃহত্তম বা াঁধ (আযেতন) - োরতবলা (পাতকোন 

78.পৃতিবীর বৃহত্তম বা াঁধ (উচ্চোয) -নুতরক (োজাতকোন) 

79.পৃতিবীর কৃক্সত্রম েীর্ গেম খ্াল -The Grand Canal-china 

80.পৃতিবীর বৃহত্তম স েু (কযাতন্টতলভ্ার)-কুইতবক, 3239ফুি েীর্ গ (কানাো) 

81.পৃতিবীর েীর্ গেম সরল স েু সলাযার জাতম্বজী 12064 ফুি েীর্ গ (মাজাতম্বক) 

82.পৃতিবীর বৃহত্তম স েু উচ্চোয-রতযল জজগ,153 ফুি (আতমতরকা) 

83.পৃতিবীর েীর্ গেম স েু- Danyang–Kunshan Grand Bridge,চীন 

84.পৃতিবীর েীর্ গেম রাো স েু - বযাং সনা এিতপ্র ওতয (িাইলযান্ড) 

85.পৃতিবীর েীর্ গেম িযাতনল (রাো) - মল্ট ব্ল্া িযাতনল, িান্স ও ইোতলর মতধয 

86.পৃতিবীর  বতচতয ছি আন্তজগাতেক তিজ সের্ গয মাত্র ৩২ ফুি, জাতভ্কান দ্বীতপ 

অবতস্থে। এই তিজটি আতমতরকার একটি দ্বীতপর  াতি কানাোর একটি দ্বীতপর মতধয 

 ংতযাগ স্থাপন কতর। 

87.পৃতিবীর বৃহত্তম সরল সস্টশন- গ্রান্ড স ন্ট্রাল িাতম গনাল (তন. ইযকগ),47 প্লািফম গ 

88.পৃতিবীর েীর্ গেম সরলওতয প্লািফম গ- সগারক্ষপুর,1366 তমিার,ভ্ারে ( আগামী তেতন 



কন গািতকর হুব্বতল হতব) 

89.পৃতিবীর েীর্ গেম সরলওতয িযাতনল - Gotthard Base Tunnel ,Switzerland, 

90.পৃতিবীর বৃহত্তম সরলপি- রান্স- াইতবতরযান সরলপি, 7000 মাইল (রাতশযা) 

91.পৃতিবীর েীর্ গেম সরন- েুয সে ািগ"Du desert",2.5 তকতম লম্বা,20 র্ন্টায 708 তকতম, 

একটিমাত্র যাত্রীবতগ,  াহারা মরুভূ্তম, মতরোতনযা,েিয তূ্র  

92,পৃতিবীর বৃহত্তম জাহাজ (কনতিইনারবাহী) -Maersk Triple-E (400 meters in 

length) 

93.পৃতিবীর বৃহত্তম জাহাজ (ক্রু ) - Oasis of the Seas, Allure of the Seas 

94.পৃতিবীর বৃহত্তম Aircraft - Antonov An-225 Mriya 

95.পৃতিবীর বৃহত্তম যাত্রীবাহী তবমান - এযারবা  এ-৩৮০ 

96.পৃতিবীর উচ্চেম তবমানবন্দর- োওতচং ইযাতেং (চীন) 

97.পৃতিবীর বৃহত্তম তবমানবন্দর- তকং ফাহাে আন্তজগাতেক তবমানবন্দর( আযেন) 

98.পৃতিবীর  ব গাতধক  ংখ্যক- তকং আব্দলুাক্সজজ আন্তজগাতেক তবমানবন্দর( তবমাতনর 

জাযগার তেক িাতক) 

99.পৃতিবীর বযেেম বন্দর- সপািগ অফ  াংহাই,চীন 

100.পৃতিবীর বৃহত্তম তবমানবন্দর- েুবাই আন্তজগাতেক তবমানবন্দর(আন্তজগাতেক যাত্রী 

রযাতফতকর তেক তেতয) 

101.পৃতিবীর বৃহত্তম  ামুতদ্রক বন্দর -  াংহাই (চীন) 

102.পৃতিবীর বৃহত্তম তগজগা - স ন্ট তপিাতরর প্রা াে (ভ্যাটিকান)18100 বগ গ গজ। 

103.পৃতিবীর কু্ষদ্রেম তগজগা- চযাতপল অব  ান্তা ই াতবল (ভ্যাটিকান ত টি) 

104.পৃতিবীর উচ্চেম গীজগা-উলম কযাতিড্রাল চাচগ-529 ফুি (জাম গানী) 

105.পৃতিবীর বৃহত্তম ম ক্সজে - শাহ ফয াল ম ক্সজে (পাতকোন) 

106.তবতের বৃহত্তম তেব্বতে সবৌদ্ধ ধমীয তবহার চীতনর ত চুযান প্রতেতশর গাক্সেতে , 

107.এক াতি 40000 সবৌদ্ধ। 

108.পৃতিবীর বৃহত্তম মক্সন্দর - আঙ্কারভ্াি, কতম্বাতেযা 

109.পৃতিবীর বৃহত্তম জােুর্র ( েিয  ংগ্রতহ) - তিটিশ তমউক্সজযাম 

110.পৃতিবীর বৃহত্তম জােুর্র আযেতন - িাতন্সর পযাতরত র-The Louvre 

111.পৃতিবীর বৃহত্তম হীতরর খ্তন - তকম্বাতল গ (েতক্ষণ আতিকা) 

112.পৃতিবীর বৃহত্তম সলৌহ খ্তন - বুরুকুিুর (িাক্সজল) 

113.পৃতিবীর বৃহত্তম র্ণ্টা - মতকার র্ণ্টা 

114.পৃতিবীর বৃহত্তম - চলক্সচ্চত্র সপ্রক্ষাগৃহ - রক্সি (তনউইয গক) 

115.পৃতিবীর বৃহত্তম গ্রন্থাগার - লাইতিতর অব তে কংতগ্র  (ওযাতশংিন) 



116.পৃতিবীর বৃহত্তম বযাঙ্ক- Industrial and Commercial Bank Of China 

117.পৃতিবীর বৃহত্তম অতফ  ভ্বন-সপন্টাগন 

118.পৃতিবীর বৃহত্তম প্রা াে ইতস্পতরযাল পযাতল  

119.পৃতিবীর বৃহত্তম  ংবাে  ংস্থা- রযিা গ(লন্ডন),এর প্রতেষ্ঠাো Paul Julius Reuter. 

120.পৃতিবীর বৃহত্তম জলতবেুযৎ সকন্দ্র- েুরখ্ানাক (রাতশযা) 

121.পৃতিবীর বৃহত্তম পাকগ -নি গইস্ট গ্রীনলযান্ড নযাশনাল পাকগ (সেনমাকগ) 

122.পৃতিবীর বৃহত্তম সজলখ্ানা - খ্ারকভ্ সজলখ্ানা (রাতশযা) 

123.পৃতিবীর  বতচতয বৃহত্তম  ুইতমং পুল- েতক্ষণ আতমতরকার, তচতলতে..সযটি প্রায 

1103 তমিার লম্বা এবং এতে প্রায 25 সকাটি তলিার  মুতদ্রর জল রতযতছ। 

124.পৃতিবীর বৃহত্তম ইতন্ডার সস্টতেযাম- Ferrari World, Abu Dhabi 

125.পৃতিবীর বৃহত্তম তচত্রকম গ - পযাতনারমা তমত ত তপ (John Banvard) 

126,পৃতিবীর বৃহত্তম তচতিযাখ্ানা -  ান তেতযতগা জ,ু আতমতরকা 

127.পৃতিবীর বৃহত্তম প্রাচীর- েয সগ্রি ওযাল, চীন 

128.পৃতিবীর  বতচতয সবতশ সলাতক কিা বতল - চাইতনজ মান্ডাতরন ভ্াষায। 

129.পৃতিবীর বৃহত্তম ক্রীিাঙ্গন - রঙ্গাতো সম সে সস্টতেযাম, উওর সকাতরযা। 

130.পৃতিবীর বৃহত্তম - তবেতবেযালয (োতলকাভু্ক্তকরতণ) - ইতিরা গািী জােীয উন্মকু্ত 

তবেতবেযালয,ভ্ারে   

131.পৃতিবীর  তব গাচ্চ ইমারে- বুজগ খ্তলফা (েুবাই) 

132.পৃতিবীর  তব গাচ্চ সহাতিল – Gevora Hotel in Dubai 

133.পৃতিবীর বৃহত্তম হীরা -“Sergio”: 3167 carats, িাক্সজল 

134.পৃতিবীর বৃহত্তম কবরস্থান - Ohlsdorf Cemetery in Hamburg, Germany( Rural 

Cemetery) 

135.পৃতিবীর বৃহত্তম স নাবাতহনী - People & Republic of China, 2,255,000 active 

136.পৃতিবীর উচ্চেম শহর- লা তরঙ্কনো ( সপরু ) 

137.পৃতিবীর উচ্চেম রাজধানী- লা পাতজ (বতলতভ্যা) 

138.পৃতিবীর বৃহত্তম ক্সক্রতকি সস্টতেযাম -মতেরা সস্টতেযাম (ভ্ারে) 

139.পৃতিবীর উচ্চ্েম তমনার- তেল্লীর কুেুব তমনার 

140.পৃতিবীর বৃহত্তম তপরাতমে- সমক্সিতকার পুতযবলা রাতজয অবতস্থে,এর আযেন 

141.পতরমাপ করা হতযতছ প্রায ৪.৪৫ তমতলযন র্ন তমিার। 

142.পৃতিবীর  তব গাচ্চ মূতেগ - স্টাচু অব ইউতনটি ( ভ্ারতে ) 

143.পৃতিবীর বৃহত্তম মহাকাবয- মহাভ্ারে  

144.পৃতিবীর বৃহত্তম গমু্বজ- অযাতোতোম, আতমতরকা  



145.পৃতিবীর বৃহত্তম কবরস্থান- তপ  ভ্যাতল, ইরাক, 601সহক্টর 

146.পৃতিবীর বৃহত্তম গমু্বজ- অযাতোতোম (আতমতরকা) 

147.পৃতিবীর বৃহত্তম হীরা- েয কাতলনান 

148.পৃতিবীর  বতচতয সবতশ  ংখ্যক ছাত্রছাত্রী পিাশুনা কুল- ত টি মতন্ট তর কুল, 

ভ্ারতের উত্তরপ্রতেতশ 

149.পৃতিবীর  বতচতয নীরবেম জাযগা হল -অরতফল্ড লযাবতরিতর 

150.পৃতিবীর বৃহত্তম বযাংক- ত টি বযাংক (যুক্তরাষ্ট্র) 

151.পৃতিবীর বৃহত্তম সেযাল র্তি - Abraj Al Bait Towers clock in Mecca 

152.পৃতিবীর বৃহত্তম Solar Energy Building - Shandong Province, China 

153.পৃতিবীর বৃহত্তম পাবতলক সকাম্পানী - ICBC Bank, China 

154.পৃতিবীর বৃহত্তম অযাতকাযাতরযাম - Hengqin Ocean Kingdom, China 

155.পৃতিবীর বৃহত্তম Land Vehicle - German strip mining machine (Bagger 288) 

 
 

 

 

 

 

 

 


