
 

ভারতের বৃহত্তম 

1. ভারতের বৃহত্তম রাজ্য – রাজ্স্থান (আয়েন) 

2. ভারতের বৃহত্তম রাজ্য – উত্তর প্রতেশ ( জ্নসংখ্যায় ) 

3. ভারতের বৃহত্তম নগরী – মমু্বাই 

4. ভারতের বৃহত্তম কেন্দ্র শাসসে অঞ্চল – লাোখ্ 

5. ভারতের বৃহত্তম সগজ্জা – কসন্ট েযাসিড্রাল, কগায়া 

6. ভারতের বৃহত্তম মন্দির –শ্রীরঙ্গম মন্দির, োসমলনাড়ু 

7. ভারতের বৃহত্তম মসন্দজ্ে – োজ্ উল মসন্দজ্ে 

8. ভারতের বৃহত্তম গুহা মন্দির – কেলাস, ইতলারা 

9. ভারতের বৃহত্তম গুরুদ্বার – স্বর্ জ মন্দির, অমৃেসর 

10. ভারতের বৃহত্তম মরুভূসম – ির, রাজ্স্থান 

11. ভারতের বৃহত্তম বনভূসম – োন্দজ্রাঙ্গা, অসম 

12. ভারতের বৃহত্তম বদ্বীপ – সুিরবন 

13. ভারতের বৃহত্তম লবর্াক্ত জ্তলর হ্রে – সিল্কা, ওসড়শা 

14. ভারতের বৃহত্তম জ্লপ্রপাে – কগরতসাপ্পা, ের্ জাটে 

15. ভারতের বৃহত্তম হ্রে – উলার হ্রে, োশ্মীর 

16. ভারতের বৃহত্তম নেী পসরেল্পনা – ভােরা-নাঙ্গাল 

17. ভারতের বৃহত্তম গমু্বজ্ – কগাল গমু্বজ্ 

18. ভারতের বৃহত্তম সমাসি কসৌি – োজ্মহল 

19. ভারতের বৃহত্তম সূ্তপ – সাাঁসি সূ্তপ, মিযপ্রতেশ 

20. ভারতের বৃহত্তম বির – মুম্বাই 

21. ভারতের বৃহত্তম করল কেশন – সভতটাসরয়া টারসমনাস 

22. ভারতের বৃহত্তম সবমানবির – মমু্বাই সবমানবির 

23. ভারতের বৃহত্তম বযাংে – কেট বযাংে অব ইন্দিয়া 

24. ভারতের বৃহত্তম সার োরখ্ানা – সসন্দি, সবহার 

25. ভারতের বৃহত্তম সমউন্দজ্য়াম – ভারেীয় জ্ােুঘর, েলোো 

26. ভারতের বৃহত্তম জ্লািার – টালা টযাঙ্ক 

27. ভারতের বৃহত্তম কেসিয়াম – নতরন্দ্র কমােী কেসিয়াম, গুজ্রাট 



28. ভারতের বৃহত্তম সিসড়য়াখ্ানা – কোমাতিা ড্রাগনও (সবতের বহৃত্তম ভারতে 

গতড় উঠতে িতলতে 

29. ভারতের বৃহত্তম োরামণ্ডল – সবড়লা োরামণ্ডল 

30. ভারতের বৃহত্তম ইস্পাে োরখ্ানা – সভলাই 

31. ভারতের বৃহত্তম বাজ্ার – সনউ মাতেজট, েলোো 

32. ভারতের বৃহত্তম োরাগার – সেহার কজ্ল, সেসি 

33. ভারতের বৃহত্তম গ্রন্থাগার – নযাশনাল লাইতেসর, েলোো 

34. ভারতের বৃহত্তম উন্দিে উেযান – সশবপুর কবাটাসনেযাল গাতিজন, হাওড়া 

35. ভারতের বৃহত্তম কশলাবাস – সসমলা, সহমািল প্রতেশ 

36. ভারতের বৃহত্তম সবেসবেযালয় – েলোো সবেসবেযালয় 

37. ভারতের বৃহত্তম কেল কশািনাগার – জ্ামনগর, গুজ্রাে 

38. ভারতের বৃহত্তম কমলা – েুম্ভ কমলা 

39. ভারতের বৃহত্তম পশু কমলা – কশানপুর, সবহার 

 

ভারতের উচ্চেম 
 

১) ভারতের উচ্চেম পব জেশৃঙ্গ – গিউইন অসেন 

২) ভারতের উচ্চেম অট্টাসলো – সবোশ সমনার, নেুন সেসি 

৩) ভারতের উচ্চেম সবমান বির – কলহ, লািাে 

৪) ভারতের উচ্চেম মন্দির - মীনাক্ষী মন্দির, মােুরাই 

৫) ভারতের উচ্চেম িােু সনসম জে স্তম্ভ – অতশাে স্তম্ভ, সারনাি 

৬) ভারতের উচ্চেম বা াঁি – কেতহসর বা াঁি 

৭) ভারতের উচ্চেম স্তম্ভ – েুেুব সমনার 

৮) ভারতের উচ্চেম কোরর্দ্বার – বুলি েরওয়াজ্া 

৯) উচ্চেম উচ্চেম করল কেশন – ঘমু, োন্দজ্জসলং 

১০) ভারতের উচ্চেম সূ্তপ – সাাঁসি সূ্তপ 

 

ভারতের দীর্ ঘেম 
 

১) ভারতের েীঘ জেম সুড়ঙ্গপি – জ্ওহর টাতনল 

২) ভারতের েীঘ জেম নেী কসেু – মহাত্মা গাসি কসেু 

৩) ভারতের েীঘ জেম পব জেমালা – সহমালয় 

৪) ভারতের েীঘ জেম গুহা মন্দির – ইতলারা 



৫) ভারতের েীঘ জেম গুহা – অমরনাি, জ্ম্মু ও োশ্মীর 

৬) ভারতের েীঘ জেম খ্াল – ইন্দিরা গাসি খ্াল , রাজ্স্থান 

৭) ভারতের েীঘ জেম কসেু – ভূতপন হাজ্াসরো কসেু বা ক ালা-সাসেয়া কসেু 

৮) ভারতের েীঘ জেম ময়োন – গতড়র মাঠ, েলোো 

৯) ভারতের েীঘ জেম েযাসন্টসলভার কসেু – হাওড়া সেজ্ 

১০) ভারতের েীঘ জেম করলপি – উত্তর করলপি 

১১) ভারতের েীঘ জেম বা াঁি – সহরােুাঁ ে বা াঁি 

১২) ভারতের েীঘ জেম হাইওতয় – NH 44, শ্রীনগর কিতে েনযােুমারী 

১৩) ভারতের েীঘ জেম সগসরপি – খ্াইবার সগসরপি 

১৪) ভারতের েীঘ জেম নেী – গঙ্গা, ২৫১০ সেসম 

১৫) ভারতের েীঘ জেম সহমবাহ – সসয়াতিন 

 

ভারতের সব ঘাতেক্ষা ববশি 

 

১) ভারতের সব জাতপক্ষা কবসশ সেন মখু্যমন্ত্রী – পবন িামসলং 

২) ভারতের সব জাতপক্ষা কবসশ জ্নােীর্ জ শহর – মুম্বাই 

৩) ভারতের সব জাতপক্ষা কবসশ সশসক্ষতের হার – কেরল 

৪) ভারতের সব জাতপক্ষা োগজ্ েল – পন্দিমবঙ্গ 

৫) ভারতের সব জাতপক্ষা প্রািীন পব জে – আরাবসি  


