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১) �ড়ান�লাম পরমানিবক শি� চুি�� অবি�ত-
A. কণ�াটক
B. �করালা
C. তািমলনাড়ু
D. �জরাট

২) 2014 িফফা ওয়া��  কাপ অনিু�ত হেব--
A. রািশয়া
B. জাপান
C. �ািজল
D. আেমিরকা যু�রা�

৩) 'Namesake' বই� িলেখেছন-
A. ঝু�া লািহির
B. অিমতাভ �ঘাষ
C. ভাবনা �চৗহান
D. িকরণ �দশাই

৪) �কান� পূণ�বগ� সংখ�া নয়?
A. 175623468
B. 62362609
C. 152399025
D. 123454321

৫) ভারতীয় সংিবধােনর কততম সংেশাধনীর �ারা 6 �থেক 14 বছর বয়েসর বা�ােদর িশ�ার অিধকার
�মৗিলক অিধকার িহেসেব গৃহীত হয়?

A. 83 তম
B. 86 তম
C. 91 তম
D. 94 তম

৬) 'CONTRIBUTOR' কথা� �কাশ করা হেলা 'RTNOCIROTUB'-দাঁড়া। িকভােব 'PROHIBITION'
শ��েক �কাশ করা হেব?

A. NOITIBIHORP
B. IHORPBITION
C. ITIONBIHOTP



D. IHORPBNOITI

৭) ভারতীয় সংিবধােনর �কান অনেু�দ অনসুরণ কের সংিবধান সংেশাধন করা হয়?
A. 368
B. 356
C. 357
D. 359

৮) HIV পাওয়া যায় সং�ািমত ব�ি�র-
A. রে�
B. বীেয�
C. �েন
D. উপেরর সবক�েত

৯) একজন িবে�তা �িড়� গািড় জলুাই মােস এবং 40 � গািড় আগ� মােস িবি� কেরন। বেৃ� তার কত
শতাংশ গািড় িবি� বিৃ� পায়?

A. 50%
B. 100%
C. 150%
D. 200%

১০) 1857 ি��া� িবে�াহ 'ভারেতর �থম �াধীনতা যু�' বেলই আখ�ািয়ত কেরন-
A. এস এম �সন
B. আর িস মজমুদার
C. িবিজ িতলক
D. িভিড সাভারকর

১১) চার অে�র �ু�তম পূণ�বগ� সংখ�া�-
A. 1000
B. 1111
C. 1200
D. �কােনা�ই নয়

১২) �কান� '�ীন হাউজ গ�াস' নয়?
A. িমেথন
B. হাইে�ােজন
C. কাব�ন ডাই অ�াইড



D. নাই�াস অ�াইড

১৩) পেনরেশা টাকা চার বছেরর সরল সুদ 30 টাকা এবং চার বছেরর 60 টাকা। সুেদর বািষ�ক হার?
A. 0.5%
B. 2.5%
C. 0.25%
D. 1.5%

১৪) পি�ত রিবশ�র বািল�ন চলি�� উৎসেব িসলভার িবয়ার পান �কান ছিবেত সংগীত পিরচালনার জন�?
A. পেথর পাঁচালী
B. কাবিুলওয়ালা
C. �মেঘ ঢাকা তারা
D. উপেরর �কােনা�ই নয়

১৫) ক�ািলেফািন�য়ার ��� িচ� পিরচালনার জন� ' আঙ িল ' অ�ার পুর�ার পান �কান চলি�ে�র জন�?
A. আ�াহাম িলংকন
B. আরেগা
C. লাইফ অফ পাই
D. সািচ� ং ফর সুগারম�ান

১৬) 'each one teach one' �ক বেলিছেলন?
A. মহা�া গা�ী
B. ড�র এস রাধাকৃ�াণ
C. এইচ িজ খুরানা
D. �মৗলানা আবলু কালাম আজাদ

১৭) �থম চি�শ� �াভািবক সংখ�ার গড়-
A. 30.5
B. 20
C. 15
D. �কােনা�ই নয়

১৮) ভারেতর জাতীয় কংে�েসর �থম ভারতীয় মিহলা সভাপিত-
A. রাজ�মাির আমতৃ �কৗর
B. অ�ািম �বসা�
C. িবজয়ল�ী পি�ত
D. সেরািজনী নাইডু



১৯) ভি� আে�ালেনর সে� যু� নন-
A. রামান�
B. কবীর
C. শ�রাচায�
D. উপেরর �কােনা�ই নয়

২০) ভারেতর সংিবধােন রা�পিরচালনায় িনেদ�শা�ক নীিত �কান �দেশর সংিবধান �থেক �হণ করা হেয়েছ?
A. কানাডা
B. আয়ারল�া�
C. যু�রাজ�
D. জাম�ািন

২১) �কান এক� িম�েণ �থম এবং ি�তীয় তরেলর অনপুাত 2:3 এবং অন� এক� িম�েণ তরল দ�ুর অনপুাত
5:4। ওই দ�ু িম�ন িক অনপুােত �মশােল নতুন িম�েণ তরল দ�ুর অনপুাত হেব--

A. 3:7
B. 5:9
C. 3:4
D. 2:5

২২) ভারেত �থম �যাজনা কিমশেনর �চয়ারম�ান িছেলন-
A. �ক িস প�
B. িব আর আে�দকর
C. িস র�রাজন
D. জহরলাল �নেহ�

২৩) খাবার জেল ি�িচং পাউডার ব�বহার করা হয়-
A. জীবাণনুাশক িহেসেব
B. র�ক �ব� িহেসেব
C. অ��াতা দরূীকরেণর জন�
D. pH কমােনার জন�

২৪) অলকান�া এবং ভাগীরথী নদীর স�ম�ল হেলা-
A. �দব�য়াগ
B. ���য়াগ
C. এলাহাবাদ
D. বারানিস

২৫) �মৗমািছ এবং িপপঁেড়র হেল �য তরল িবষ থােক তা হল-
A. ফরিমক অ�ািসড



B. টারটািরক অ�ািসড
C. অ�ািস�ক অ�ািসড
D. হাইে�াে�ািরক অ�ািসড

২৬) �শয়ার বাজার িনয়�ণ কের-
A. SEBI
B. RBI
C. SBI
D. BSE

২৭) 'EPIC' হল-
A. Election photo identity code
B. Electronic photo identity card
C. Electors photo identity card
D. Election photo identity card

২৮) ড. িভ �িরেয়ন িবখ�াত
A. �রড �রভিলউশন এর জন�
B. �ীন �রভিলউশন এর জন�
C. �হায়াইট �রভিলউশন এর জন�
D. ইেয়ােলা �রভিলউশন এর জন�

২৯) �কান� পালিলক িশলা?
A. মােব�ল
B. ��ট
C. �কায়াট� জাইট
D. কয়লা

৩০) ি�তীয় ��ণীর িলভাের যাি�ক সুিবধা-
A. সব�দা এেকর �বিশ
B. সব�দা এেকর কম
C. সব�দা এেকর সমান
D. �কােনা�ই নয়

৩১) িস�ু সভ�তার সবেচেয় উে�খেযাগ� �বিশ�� হেলা-
A. সামািজক অথ�ৈনিতক ব�ব�া
B. সামািজক জীবনযাপন
C. নগর পিরক�না
D. সামািজক জীবনযাপন



৩২) সুেয়জ খাল যু� কেরেছ-
A. আটলাি�ক মহাসাগর ও �শা� মহাসাগর
B. ভূমধ�সাগর ও �লািহত সাগর
C. ভূমধ�সাগর ও আরব সাগর
D. �কােনা�ই নয়

৩৩) �কান রাজ� ব�ব�ার জিমর খাজনা আদায়কারী িহেসেব জিমদার মধ��� �ভাগীর ভূিমকা পালন করত?
A. মহলওয়াির ব�ব�া
B. রায়তওয়াির ব�ব�া
C. িচর�ায়ী বে�াব�
D. �কােনা�ই নয়

৩৪) এক� বািতল িলিখত িব�য় মলূ� 23.80 টাকা, যা �কৃত মলূ� অেপ�া 15% কম। কৃত মলূ� কত?
A. 26 টাকা
B. 28 টাকা
C. 30 টাকা
D. 32 টাকা

৩৫) িনেচর �কান কা�িনক �রখা � পৃিথবীর পৃে� 180° �ািঘমা �রখার কাছ িদেয় �গেছ?
A. আ�জ� ািতক তািরখ �রখা
B. কক� ট�াি� �রখা
C. মকর�াি� �রখা
D. িবষুব �রখা

৩৬) িবিভ� মাধ�েম শে�র গিতেবগ িবিভ�, িনেচর মাধ�ম�িলর �কান�েত শে�র গিতেবগ �মবিধ�ত হয়?
A. জল, �লাহা, বায়ু
B. �লাহা, বায়ু, জল
C. বায়ু, জল, �লাহা
D. �লাহা, জল, বায়ু

৩৭) জাতীয় যুব িদবস উদযািপত হয়-
A. 31 জানয়ুাির
B. 1 জলুাই
C. 12 জানয়ুাির
D. 23 জানয়ুাির

৩৮) িহেমাে�ািবেনর কায�কািরতা হল-
A. শি�র ব�বহারক িহেসেব
B. জীবাণনুাশক িহেসেব
C. র�া�তা দরূীকরেণ



D. অি�েজন পিরবহেন

৩৯) Byssinosis �রাগ� �কান িশ�ে�ে�র �িমকেদর মেধ� �দখা যায়?
A. রাবার িশ�
B. মৎৃিশ�
C. �লৗহ ই�াত িশ�
D. ব� িশ�

৪০) A এর আয় 600 টাকা। যিদ a-এর আেয়র 30% B- আেয়র 20% সমান হয়, তেব B- এর আয় কত?
A. 630 টাকা
B. 690 টাকা
C. 700 টাকা
D. �কােনা�ই নয়

৪১) খােদ� �তঁতুেলর রস ব�বহার করা হয়, কারণ-
A. দাঁেতর �য় িনবারেণর জন�
B. পানীয় জেলর অিতির� ��ারাইড িনয়�েণর জন�
C. সহেজ খাদ� হজেমর জন�
D. হােড়র শি� বধ�েনর জন�

৪২) "INTERPOL" এর সদর দ�র-
A. বন- জাম�ািন
B. িভএনা -অি�য়া
C. লেয়ন - �া�
D. িনউইয়ক� - আেমিরকা

৪৩) 'ব�ুচিরত' �ে�র রচিয়তা--
A. চড়ক
B. অ�েঘাষ
C. নাগাজু� ন
D. কািলদাস

৪৪) সােলাকসংে�ষ �ি�য়ায় শি�র �পা�র হয়-
A. �সৗর শি� যাি�ক শি�েত
B. �সৗরশি� আেলাক শি�েত
C. �সৗরশি� রাসায়িনক শি�েত
D. রাসায়িনক শি� যাি�ক শি�েত

৪৫) যিদ আগামীিদেনর পরিদন শিনবার হয়, তেব গতকােলর িতন িদন পূেব�র বার িছল-
A. রিববার



B. �সামবার
C. বহৃ�িতবার
D. শিনবার

৪৬) �দশলাই কা�র ডগায় �য �াহ� পদাথ�� থােক তা হল-
A. সালফার
B. ম�া�ািনজ ডায়লগ সাইড
C. ফসফরাস
D. অ�াি�মিন সালফাইট

৪৭) 5 � ধনা�ক সংখ�ার গড় 213। �থম দ�ু সংখ�ার গড় 233.5 এবং �শষ দ�ু সংখ�ার গড় 271। তৃতীয়
সংখ�া� হল?

৪৮) ভারত এবং পািক�ান দইু �দেশরই সেব�া� নাগিরক স�ান পান?
A. এ িপ �জ আ�ুল কালাম
B. �জ আর িড টাটা
C. �মারারিজ �দশাই
D. লতা মে�সকার

৪৯) 'ইয়ারলংু জাংেবা' নদী� ভারেত িক নােম পিরিচত?
A. গ�া
B. িস�ু
C. ��পু�
D. মহানদী

৫০) ভারেত �লাকসভার �ধান কায� পিরচালক হেলন--
A. ভারেতর �ধানম�ী
B. ভারেতর উপরা�পিত
C. �লাকসভার উপাধ��
D. �লাকসভার অধ��

৫১) িনেচর সংখ�া�িলর �কান� সব�দা দ�ু পরপর িবেজাড় সংখ�ার বেগ�র িবেয়াগফল ভাগ কের?
A. 7
B. 3
C. 8
D. 6

৫২) �লসিল ওয়া�ার �িডয়াস িকেসর সে� স�ক� যু�?
A. িচ�কলা



B. িচ� পিরচালনা
C. হিক
D. ি�েকট ধারাভাষ�

৫৩) '�টিল�াফ �কাড' আিব�ার কেরন-
A. জন লিগ �বয়াড�
B. স�ামেুয়ল এফ িব মস�
C. লােনক
D. আেলকজা�ার �াহাম �বল

৫৪) সারনােথর 'lion capital' � �কান রাজা িনম�াণ কেরন?
A. চ���
B. কিন�
C. হষ�
D. অেশাক

৫৫) 1857 সােলর িবে�ােহর সময় িক ভারেতর গভন�র �জনােরল িছেলন?
A. লড�  ক�ািনং
B. লড�  কন�ওয়ািলস
C. লড�  ডালেহৗিস
D. লড�  অ�ােলনবেরা

৫৬) কতভােব 'ARISE' শ��র অ�র�িলেক সাজােনা যায়?
A. 90
B. 60
C. 180
D. 120

৫৭) িব� পিরেবশ িদবস িহেসেব �কান িদন� পািলত হয়?
A. জনয়ুাির 5
B. মাচ�  5
C. জনু 5
D. নেভ�র 5

৫৮) সু�রবন �কান ধরেনর অরণ�?
A. �জায়ার ভাটায় পু� অরণ�
B. �মৗসুমী অরণ�
C. �া�ীয় িচরহিরৎ অরণ�
D. উ� িচরহিরৎ অরণ�



৫৯) � হির �কাটা উপ�হ উৎে�পণ �ক� � অবি�ত--
A. ব�া�াল�ুেত
B. �করালায়
C. রাজ�ােন
D. অ��েদেশ

৬০) এক� অধ�পিরবাহীর তাপমা�া বাড়েল তার �রাধ িক হেব?
A. বাড়েব
B. কমেব
C. একই থাকেব
D. কেম শনূ� হেব


