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১) ভারতীয় সংিবধােনর �মৗিলক অিধকার কয়�?
A. সাত�
B. ছয়�
C. পাঁচ�
D. নয়�

২) িনে�া� �কান� সার িহেসেব ব�বহার করা হয়?
A. অ�ােমািনয়াম সালেফট
B. অ�ােমািনয়াম নাইে�ট
C. অ�ােমািনয়াম ��ারাইড
D. অ�ােমািনয়াম ফসেফট

৩) িনে�া� �কান পদাথ�� িবদ�ুেতর একা� �পিরবাহী?
A. �সািডয়াম
B. িলিথয়াম
C. নাইে�ােজন
D. ��ািরন

৪) �কান খিনজ পদাথ�� রে�র িহেমাে�ািবেন অবি�ত?
A. তামা
B. �লাহা
C. ক�ালিসয়াম
D. ম�াগেনিসয়াম

৫) ভারত ও চীন �কান সীমােরখার �ারা িবভ�?
A. ম�াকেমাহন লাইন
B. ডুরা� লাইন
C. �রডি�ফ লাইন
D. �কােনা�ই নয়

৬) �কান রােজ� িহরা�দ বাঁধ অবি�ত?
A. মধ��েদশ
B. ওিড়শা
C. উ�র �েদশ



D. পা�াব

৭) 6� সংখ�ার গড় 30 এবং অপর 30 � সংখ�ার গড় 6, সকল সংখ�া সমেূহর গড় কত?
A. 8
B. 10
C. 12
D. 15

৮) Fill in the blanks:
How did he kill the tiger? He killed it____rifle.

A. With
B. Through
C. That
D. Because

৯) Fill in the blanks:
I will come to meet you you at the station in my car______

A. So that
B. In order
C. That
D. Because

১০) দ�ু সংখ�ার লসা� এবং গসা� যথা�েম 180 এবং 12। যিদ এক� সংখ�া 36 হয় তেব
অপর সংখ�া� হল-

A. 120
B. 60
C. 90
D. 45

১১) ভারেতর �থম উপরা�পিত িছেলন?
A. ডঃ রােজ� �সাদ
B. িনলাম স�ীব �রি�
C. জহরলাল �নেহ�
D. ডঃ সব�প�ী রাধাকৃ�াণ

১২) �কাচিবহােরর আিদ নাম িক িছল?
A. �সৗরা�
B. �চপুর
C. কামতাপুর



D. কামতাপুরী

১৩) �ানীয় �ায়� শাসেনর �পকার িছেলন?
A. লড�  কাজ� ন
B. লড�  ডালেহৗিস
C. লড�  ওেয়েলসিল
D. লড�  িরপন

১৪) ভারতীয় সংিবধােনর �পকার হেলন-
A. িব. এন. রাও
B. ডঃ রােজ� �সাদ
C. এন �গাপাল�ামী
D. ডঃ িব আর আে�দকর

১৫) স�ক যু�� িনণ�য় ক�ন-
A. �ু� : �ছাট
B. ক�ন : বরফ
C. �কামল : কমল
D. অি�ম : মতুৃ�

১৬) িনেচর �কান� অপর�িল �থেক আলাদা?
A. ZWYV
B. TQSP
C. PMOL
D. MLKJ

১৭) িকেলাওয়াট িকেসর একক?
A. কম�
B. িবদ�ুৎ
C. শি�
D. িবদ�ুৎ শি�

১৮) ি�পুরা �কান সােলর �ত� রােজ�র ময�াদা পায়?
A. 1970
B. 1971
C. 1972
D. 1973

১৯) choose correct synonyms:



CONSENSUS
A. Seruptos
B. Unarrimity
C. Discession
D. Conscience

২০) choose the correct antonyms:
SALIENT

A. petil
B. Imignigicant
C. Widespread
D. Restriction

২১) Correct spelt word:
A. Symptom
B. Simtom
C. Symtom
D. Simptom

২২) Correct spelt word:
A. Unparalaled
B. Unparalelled
C. Unparalleled
D. Unparealeled

২৩) রাখালদাস বে��াপাধ�ায় কত সােল মেহে�াদােরা আিব�ার কেরন?
A. 1922
B. 1923
C. 1924
D. 1920

২৪) ড�র এইচ িজ ভাবা িকেসর জন� িবখ�াত?
A. কসিমক রি�র গেবষণার জন�
B. উি�দ িবদ�ুেত গেবষণার জন�
C. পারমাণিবক গেবষণার জন�
D. পারমাণিবক িব�রুেণর উপর গেবষণার জন�

২৫) আয়তেনর িদক িদেয় ভারেতর পি�মবে�র �ান?
A. প�ম



B. ষ�
C. �াদশ
D. �েয়াদশ

২৬) সংযু� পািন�াহী �কান নতৃ�কলার সে� যু� িছেলন?
A. ওিড়িশ
B. মিনপুরী
C. ভা�ড়া
D. ভারতনাট�ম

২৭) 'িসড' �কান �দেশর মহাকােব�র নাম?
A. ��ন
B. মালেয়িশয়া
C. জাম�ািন
D. আয়ারল�া�

২৮) '?' িচি�ত �ােন স�ক স�ক� � বসাও।
ADE:CFG: : GJK: ?

A. ILM
B. IML
C. QRT
D. VWX

২৯) '?' িচি�ত �ােন �কান সংখ�া?
A,Z,D,X,G,V,J,T,M,?,?

A. R,P
B. S,N
C. P,R
D. N,S

৩০) উ�র �িলর মেধ� �কান শ�� িনেচর শে�র মেধ�র অ�র িদেয় গঠন করা যােব?
MEASUREMENT

A. SUMMIT
B. MANTLE
C. ROUND
D. MASTER

৩১) অ�ণ উ�রপূব� অিভমেুখ যা�া �� করল িকছুদরু যাওয়ার পর �সবা িদেক ঘুের হাটেত
লাগল, পুনরায় �স বা িদেক ঘুরল। তাহেল �কান িদেক �স হাসেছ?



A. দি�ণ-পি�ম
B. দি�ণ
C. পি�ম
D. পূব�

৩২) ছা�েদর এক� সািরেত দ�ু �া� �থেক নবম �ােন রেয়েছ �সাহন। তাহেল ওই শািড়েত
উপি�ত ও ছা�েদর সংখ�া কত?

A. 10
B. 18
C. 17
D. 19

৩৩) িনেচর �কান� আে�য় িশলা?
A. ব�াস�
B. �ানাইট
C. ডেলামাইট
D. ডেলারাইট

৩৪) আেসায়ান বাঁধ অবি�ত?
A. পািক�ান
B. ভারত
C. িমশর
D. ইরান

৩৫) হায়�াবাদ শহর �কান নদীর তীের অবি�ত?
A. মিুস
B. কৃ�া
C. সবরমতী
D. �গাদাবরী

৩৬) িকছু পিরমাণ টাকা চার বছের সুেদ-আসেল হয় 600 টাকা এবং 7 বছের সুেদ-আসেল হয়
675 টাকা। ওই একই পিরমাণ টাকা 13 বছের সুেদ-আসেল হেব?

A. 925
B. 975
C. 825
D. 800

৩৭) 12 বছর আেগ িপতার বয়স কন�ার বয়েসর িতন �ণ িছল, তােদর বত� মান বয়েসর সমি�
72 বছর, িপতার বত� মান বয়স কত হেব?



A. ৪৬ বছর
B. ৪৮ বছর
C. ৪০ বছর
D. ৪৭ বছর

৩৮) এক� পেণ�র মলূ� 4 টাকা কমােনায় 12% লােভর �বাতেল 8 শতাংশ �লাকসান হেলা,
পণ��র �য় মলূ� কত টাকা?

A. 45 টাকা
B. 30 টাকা
C. 40 টাকা
D. 50 টাকা

৩৯) �িত িমটার �বড়া �দওয়ার খরচ 18 টাকা। এক� আয়তাকার ��ে�র �দঘ�� 90 িমটার
এবং �� 40 িমটার। স�ূণ� �ান� �বড়া িদেত কত টাকা খরচ পড়েব?

A. 4680
B. 2340
C. 7200
D. 7020

৪০) িন�িলিখত �কান� এক� আউটপুট িডভাইস
A. ��ানার
B. মিনটর
C. িকেবাড�
D. মাউস

৪১) উি�িখত �কান� এক� ওেয়ব �াউজার নয়?
A. Firefox
B. MS Chrome
C. Safari
D. Opera

৪২) িনেচর �কান� এেদর মেধ� আলাদা?
A. ি��ার
B. িকেবাড�
C. মাউস
D. উইে�াজ

৪৩) কি�উটার "CD" কােনকশন ব�বহার করা হয়। 'CD' কথা�র অথ� হেলা-
A. Contact disk



B. Compact disk
C. Control disk
D. Compound disk

৪৪) যিদ �কান সাংেকিতক ভাষায় 'NOIDA', ৩৯৬৫৮ ভাষায় �লখা হয়, একইভােব INDIA
এর সংেকিতক ভাষা িক হেব?

A. ৩৬৫৬৮
B. ৬৩৫৬৮
C. ৬৩৫৬৯
D. ৬৫৩৬৮

৪৫) 'RAF' কথা�র পুেরা অথ� হেলা-
A. Ready action force
B. Rapid action force
C. Reserve action force
D. Repeat action force

৪৬) give one word for the following word/sentence.
A. Omnipotent
B. Insolvent
C. Irresistible
D. Omnivorous

৪৭) choose the correct antonym
Stain

A. Honour
B. Moek
C. Disfigure
D. None of these

৪৮) use the correct synonym-
Insolent

A. Insulting
B. Wasteful
C. Hard
D. Difficult

৪৯) find out the alternative which is is closest to the the meaning of given
idioms/phrases.



To set one's face against
A. To oppose with determination
B. To judge by appearance
C. To get out of difficulty
D. To took at one steadily

৫০) fill in the blanks with correct article:
______ things of beauty is a joy for.

A. a
B. An
C. The
D. None of these

৫১) Fill in the blanks with suitable words.
He could not cope_____the heavy.

A. In with
B. Up with
C. Up
D. With

৫২) change in to indirect speech:
He said, "am I looking smart?"

A. He asked if he has looking smart.
B. He asked if he is looking smart.
C. He asked if he was looking smart.
D. He asked if he had looking smart.

53) 1959 সােল �থম প�ােয়িত রাজ ব�ব�া �বিত� ত হয় �কান রােজ�?
A. রাজ�ান
B. �করালা
C. কণ�াটক
D. মহারা�

৫৪) কি�উটােরর �কান অংশ তথ� সং�হ করেত সাহায� কের?
A. িকেবাড�
B. মিনটর
C. ি��ার
D. িড� �াইভ



৫৫) ওেয়বেপইজ ব�বহােরর সময় ব�ব�ত হয়-
A. HTML
B. URL
C. WinZip
D. Language

57) উ�র �গালাধ� এবং দি�ণ �গালােধ� �ল ও জেলর অনপুাত যথা�েম ২:৩ এবং ৪:১। স�ূণ�
পৃিথবীেত �ল ও জেলর অনপুাত কত?

A. 1:2
B. 2:1
C. 3:5
D. 5:3

৫৮) একজন �দাকানদার তার �দাকােনর সম� িজিনস 260 টাকায় িবি� করেল 13 পারেস�
লাভ কের। তাহার �য় মলূ� কত?

A. 215. 50 টাকা
B. 230 টাকা
C. 230.08 টাকা
D. 230.09 টাকা

৫৯) ঘ�ায় 72 িকিম �বেগ একেশা �িড় িমটার �দঘ��র এক� ��ন কত সমেয় ��শেন দাঁিড়েয়
থাকা একজন ব�ি�েক অিত�ম করেব?

A. 5 �সেক�
B. 6 �সেক�
C. 8 �সেক�
D. 10 �সেক�


