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১) �জনেদর মেধ� দ�ু ভাগ িক িক?
A. কাপািলক এবং কলামখু
B. মহাযান এবং হীনযান
C. আিজিভকা এবং ন�ায় �বেশিষক
D. ��তা�র এবং িদগ�র

২) �কান নদীর তীের আেলকজা�ার ও পু�র যু� হেয়িছল?
A. িঝিলম
B. রিব
C. চ�ভাগা
D. িবপাশা

৩) ১৫০৪ ি��াে� আ�া শহর �ক �াপন কের?
A. রানা সংঘ
B. ই�ািহম �লাদী
C. িফেরাজ তুঘলক
D. িসকা�ার �লাদী

৪) �থম �কান ইংেরজী ব�ি� আকবেরর সভায় এেসিছেলন?
A. রালফ িফচ
B. স�ার টমাস �রা
C. জন হিকংস
D. িপটার মাি�

৫) �থম সা�ািহক বাঙািল �িত " সমাচার দপ�ণ" �ক �কাশ কেরিছেলন?
A. হিরশচ� মখুাজ�
B. িদেনাব�ু িম�
C. মাশ�ম�ান
D. িবদ�াসাগর

৬) মসুিলম লীগ কেব �ািপত হেয়িছল?
A. ১৯০৪
B. ১৯০৬
C. ১৯১০
D. ১৯১৫

৭) গদর পা��  �কাথায় এবং কখন �িতি�ত হেয়িছল?



A. আেমিরকা, ১৯১৩
B. ইংল�া�, ১৯১৭
C. �ডনমাক� , ১৯২১
D. �টল�া�, ১৯২৫

৮) পৃিথবীর ক�ন আবরেণ সব �থেক �বিশ পিরমােণ িক পাওয়া যায়?
A. িসিলকন
B. অি�েজন
C. কাব�ন
D. ক�ালিসয়াম

৯) �কান তািরখেক মহািবষুব বলা হয়?
A. 21 �শ মাচ�
B. 22 �শ মাচ�
C. 23 �শ মাচ�
D. 23 �শ �সে��র

১০) পানামা খাল কার সােথ যু� কেরেছ?
A. ভূমধ�সাগেরর সােথ �লািহত সাগর
B. আটলাি�ক মহাসাগেরর সােথ ভারত মহাসাগর
C. ভারত মহাসাগেরর সােথ ভূমধ�সাগর
D. আটলাি�ক মহাসাগেরর সােথ �শা� মহাসাগর

১১) �কান �লক সব �চেয় গভীর?
A. িভে�ািরয়া �লক
B. ক�াি�য়ান �লক
C. সুিপিরয়র �লক
D. �বকাল �লক

১২) ভারত সরকােরর অরণ� গেবষণাগার� �কাথায় অবি�ত?
A. কা�ীর
B. কাঠমা�ু
C. �দরাদনু
D. কাশী

১৩) বায়ুম�েলর �কান �েরর মেধ� িদেয় �জট িবমান �িল চলাচল কের?
A. �ােটাি�য়ার
B. �েপাি�য়ার
C. �মেসাি�য়ার



D. আয়েনাি�য়ার

১৪) নয় িডি� খাত কার মেধ� িদেয় �গেছ?
A. কার িনেকাবর এবং ��ট িনেকাবর
B. লা�া�ীপ এবং িমিনকয়
C. িল�ল আ�ামান এবং কার িনেকাবর
D. উ�র আ�ামান এবং দি�ণ আ�ামান

১৫) তিড়ৎ �বােহর উপর চু�েকর ি�য়া �কান সূ� �ারা পিরিনত হয়?
A. ��িমং-এর বামহ� সূ�
B. চাল�স
C. বেয়ল
D. জেলর সূ�

১৬) সূয� �হণ কখন ঘেট?
A. সূয� ও পৃিথবীর মাঝখােন চাঁদ আসেল
B. সূয� ও চাঁেদর মেধ� পৃিথবী আেস
C. পৃিথবী ও চাঁেদর মাঝখােন সূয� আেস
D. সূয� চাঁদ ও পৃিথবী এক সরলেরখায় থােকনা

১৭) ফােরনহাইট ��েল পরমশনূ� উ�তার মান কত?
A. 0°C
B. - 495.5° F
C. 0°F
D. 100°F

১৮) রামধন ুিকেসর কারেণ �তির হয়?
A. �ু�ািত�ু� জলকণার �ারা সূয�রি�র �শাষণ
B. জলিব�রু �ারা সূয� রি�র িবিকরণ
C. জলিব�রু তিড়তািহত কারণ
D. জেলর িব� ু�ারা সূয�রি�র �িতফলন ও �িতসরণ

১৯) Mach ন�র িকেসর গিতর সােথ স�ক� যু�?
A. শ�
B. জাহাজ
C. িবমান
D. মহাকাশযান

২০) S.I প�িতেত �রেণর একক িক?



A. m²
B. Kg/m²
C. M/S²
D. Kg/ms²

২১) �কাষ কথা�র �থম �ক �বত� ন কের?
A. রবাট�  �াউন
B. রবাট�  �ক
C. পারিকন কজ
D. ��ইেডন

২২) সুষম খােদ� কােব�াহাইে�ট ফ�াট ও ��া�ন গড় কত হয়?
A. 2:1:1
B. 4:1:1
C. 2:2:1
D. 4:2:1

২৩) মানেুষর সুষু�া �ায়ুর সংখ�া কত?
A. 10 �জাড়া
B. 31 �জাড়া
C. 12 �জাড়া
D. 23 �জাড়া

২৪) হাইপারেমে�ািপয়া �রােগর জন� �রাগীরা িক ব�বহার কেরন?
A. উ�ল �ল�
B. অবতল �ল�
C. সাধারণ �ল�
D. �কােনা�ই নয়

২৫) ডােবর জেল �কান হরেমান পাওয়া যায়?
A. অি�ন
B. কাইিনন
C. িজে�েরিলন
D. ইিথিলন

২৬) রে� িবিল�িবেনর মা�া অত�িধক �বেড় �গেল �কান �রােগর সৃি� হয়?
A. মধুেমহ
B. জি�স
C. বাত



D. িলউেকািময়া

২৭) কলেমর সাহােয� সংঘ�ত উি�েদর জনন �ি�য়া �কান�?
A. �াকৃিতক অ�জ জনন
B. �যৗন জনন
C. অেযৗন জনন
D. কৃি�ম অ�জ জনন

২৮) উ� র�চাপ কমােত �কান উপ�ার ব�বহার করা হয়?
A. ডাটুিরন
B. �রসারিপন
C. �ইনাইন
D. ট�ািনন

২৯) পুরােনা �তলিচে�র রং পুন��ােরর �কান িবকারক� ব�বহার করা হেয় থােক?
A. �িমক অ�ািসড
B. �সািডয়াম ��ারাইড
C. �সািডয়াম হাইেপাে�ারাইড
D. হাইে�ােজন পারঅ�াইড

৩০) �ারীয় �বেণর pH কত হয়?
A. 7এর �বিশ
B. 7এর কম
C. 7এর সমান
D. 2 ও 3 এর মেধ�

৩১) �পি�েলর িশেস সীসার শতকরা পিরমাণ কত?
A. 75
B. 100
C. 25
D. 0

৩২) ��ািরন পরমাণরু ি�তীয় কে�র ইেলক�ন সংখ�া ক�?
A. 4
B. 5
C. 7
D. 8

৩৩) �কান প�বািষ�কী পিরক�নায় দগু�াপুর ই�াত কারখানা �তির করা হয়?



A. �থম
B. ি�তীয়
C. তৃতীয়
D. চতুথ�

৩৪) �কান প�বািষ�কী পিরক�নায় "�রািলং ��ান" নােম এক� �যাজনা আর� করা হয়?
A. প�ম
B. তৃতীয়
C. চতুথ�
D. ি�তীয়

৩৫) িনেচর �কান� সংিবধােনর অংশ নয়?
A. িনব�াচন কিমশন
B. অ� রাজ� কাউি�ল
C. অথ� কিমশন
D. পিরক�না কিমশন

৩৬) নীল িব�ব িকেসর সােথ স�িক� ত?
A. মাছ
B. খাদ�শস�
C. �তলবীজ
D. দধু

৩৭) LIC কত সােল গ�ত হয়?
A. 1951
B. 1952
C. 1955
D. 1956

৩৮) িরজাভ�  ব�াংেকর �ধান কায�ালয় �কাথায় অবি�ত?
A. িদি�
B. কানপুর
C. ম�ুাই
D. নািসক

৩৯) ম�ুা�ীিত যখন হয় -
A. িজিনসপে�র দাম কেম
B. িজিনসপে�র দাম �বেড় যায়
C. িজিনসপে�র চািহদা �বেড় যায়



D. �যাগান অিতমা�ায় �বেড় যায়

৪০) ভারেত "জাতীয় িব�ান িদবস" �কান�?
A. 5 ই এি�ল
B. 5 ই �সে��র
C. 28 �শ �ফ�য়াির
D. �কােনা�ই নয়

৪১) অজু� ন পুর�ার কেব �থেক চাল ুহয়?
A. 1957
B. 1961
C. 1963
D. 1965

৪২) �থম �কান ভারতীয় মিহলা এিশয়ান �গমেসর �সানা �জেতন?
A. িপ. �. ঊষা
B. সুিনতা রানী
C. শািহন আ�াহাম
D. কমলিজত িস�ু

৪৩) িনেচর �কান পুর�ার� হিক �খলার সােথ যু�?
A. আগাখান কাপ
B. মারেদকা �িফ
C. �রাভাস� কাপ
D. িভি� �িফ

৪৪) কার �ারা "war and peace"বই� রিচত হেয়িছল?
A. খুশব� িসং
B. মাইেকল �চখভ
C. কাউ� িলও টল�য়
D. সউডল িবচড়া

৪৫) অমতৃসেরর �ণ� মি�র �কান িশখ ��র িনম�াণ কেরন?
A. �� নানক
B. �� অ�দ
C. �� রামদাস
D. �� �তগবাহাদরু

৪৬) �নতািজ সুভাষ ন�াশনাল ইনি��উট অফ ��া�� ং �কাথায় অবি�ত?



A. কটক
B. কলকাতা
C. িশলং
D. পািতয়ালা

৪৭) লা�া�ীেপর �কান ভাষায় কথা বলা হয়?
A. মালায়ালাম
B. মারা�
C. তািমল
D. �জরা�

৪৮) গরবা নাচ �কান রােজ�র অ�গ�ত?
A. �জরাট
B. �করালা
C. অ��েদশ
D. রাজ�ান

৪৯) রািশয়ার জাতীয় �খলা িক?
A. ওয়াটার �পােলা
B. আই� হিক
C. দাবা
D. ব�াডিম�ন

৫০) বত� মান (২০০৮) ভারেতর �রলম�ীর নাম িক?
A. অিভেষক বে��াপাধ�ায়
B. সুেরশ �ভু
C. িনিতশ �মার
D. নীিতন গড়কির

৫১) স�ক অ�র �গা�ীর সাহােয� শনূ��ান পূরণ ক�ন: MOQ, NPR, OQS, _____
A. PTR
B. PRT
C. QSU
D. PTT

৫২) "THOUSAND" শ�� িদেয় িনেচ �দওয়া �কান শ�� গঠন করা যায় না?
A. SAND
B. DATE
C. HAND



D. THOU

৫৩) িনেচ �দওয়া অ�র �িলর মেধ� �কান� অিভধােন এেকবাের �শেষ আসেব?
A. Deficient
B. Deficience
C. Definition
D. Defient

৫৪) এক� সাংেকিতক ভাষায় "PAPER" �লখা হেয়েছ 'SCTGW' িহেসেব। ওই সাংেকিতক ভাষায়
'MOTHER' শ�� িকভােব �লখা হেব?

৫৫) িন�িলিখত সংখ�া�িলর মেধ� ক� 5 রেয়েছ যার �ক পেরই 3 এেসেছ, িক� আেগ 7 �নই?
8 9 5 3 2 5 3 8 5 5 6 8 7 3 3 5 7 7 5 3 6 5 3 3 7 5 3 8

A. এক
B. দইু
C. িতন
D. চার

৫৬) তমাল P িব� ু�থেক দি�েন চলেত �� করল ও 40 িমটার �গল। তারপর বাঁ িদেক ঘুের আেরা 30
িমটার �হঁেট Q িব�েুত �পৗঁছােলা। সরলেরখায় P এবং Q এর মেধ� দরূ� কত ও Q িব��ু P এর
�কানিদেক অবি�ত?

A. 60 িমটার দি�ণ-পূব�
B. 50 িমটার দি�ণ-পি�ম
C. 50 িমটার দি�ণ-পূব�
D. �েদয় তথ� যেথ� নয়

িন�িলিখত তথ��িল মেনােযাগ িদেয় পেড় ���িলর উ�র দাও।
i) A,B,C,D,E এবং F এক পিরবােরর 6 জন সদস�। এরা �েত�েকই িবিভ� �পশার সে� যু�। �যমন
ডা�ার, উিকল, িশ�ক, ইি�িনয়ার, নাস�, ও ম�ােনজার।
ii) এেদর �েত�েকই �সাম �থেক শিন মি�র িবিভ� িদেন বািড় থােক।
iii) িযিন উিকল িতিন বািড়েত থােকন বহৃ�িতবার।
iv) C বািড়েত থােকন ম�লবার।
v) A, অথ�াৎ িযিন ডা�ার িতিন শিনবার বা বধুবার বািড়েত থােকন না।
vi) D িযিন ডা�ার ও নন আবার িশ�ক নন, িতিন বািড়েত থােকন ��বার।
vii) B হে�ন ইি�িনয়ার এবং E হে�ন ম�ােনজার।

৫৭) িন�িলিখত �কান সম�য়� স�ক নয়?
A. C-িশ�ক
B. B- ইি�িনয়ার



C. E- ম�ােনজার
D. সবক�ই �ক

৫৮) িন�িলিখত �কান সম�য়� স�ক?
A. উিকল - ম�লবার
B. িশ�ক - বধুবার
C. ম�ােনজার - ��বার
D. নাস� - ��বার

৫৯) এক� �ােসর 100 জন ছাে�র মেধ� 32 জন িফিজ�, 26 জনু �কিমি�, 12 জন উভয় িবষেয়
পেড়। তাহেল িফিজ� পেড় না এবং �কিমি� ও পেরনা এমন ক� ছা� আেছ?

A. 54
B. 56
C. 46
D. 48

৬০) তাস �খলার সময় A বেসেছ B ও C এর মেধ�খােন।
X বেসেছ Y ও Z এর মেধ�। যিদ Z �ক B এর ডানিদেক বেস। তাহেল Y এর ডানিদেক �ক বসেব?

A. X
B. C
C. B
D. A


