


1. �জনেদর মেধ� দ�� ভাগ িক িক?

(A) কাপািলক এবং কলামুখ

(B) মহাযান এবং হীনযান

(C) আিজিভক� এবং ন�ায় �বেশিষক

(D) ��তা�র এবং িদগ�র

2. �কান নদীর তীের আেলকজা�ার ও প��র যু� হেয়িছল?

(A) িঝিলম (B) রিব (C) চ�ভাগ� (D) িবপাশ�

3. ১৫০৪ ি��াে� আ�� শহর �ক �াপন কের?

(A) রান� সংঘ (B) ই�ািহম �লাদ� (C) িফেরাজ তুঘলক (D) িসকা�ার �লাদ�

4. �থম �কান ইংেরজ� ব�ি� আকবেরর সভায় এেসিছেলন?

(A) রালফ িফচ (B) স�ার টমাস �র� (C) জন হিকংস (D) িপটার মাি�

5. �থম সা�ািহক বাঙািল �িত " সমাচার দপ�ণ" �ক �কাশ কেরিছেলন?

(A) হিরশচ� মুখাজ� (B) িদেনাব�ু িম� (C) মাশ�ম�ান (D) িবদ�াসাগর

6. মুসিলম লীগ কেব �ািপত হেয়িছল?

(A) ১৯০৪ (B) ১৯০৬ (C) ১৯১০ (D) ১৯১৫

7. গদর পা��  �কাথায় এবং কখন �িত��ত হেয়িছল?

(A) আেমিরক�, ১৯১৩ (B) ইংল�া�, ১৯১৭ (C) �ডনমাক� , ১৯২১ (D) �টল�া�, ১৯২৫

8. পৃিথবীর কিঠন আবরেণ সব �থেক �বিশ পিরমােণ িক পাওয়� যায়?

(A) িসিলকন (B) অ��েজন (C) কাব�ন (D) ক�ালিসয়াম

9. �কান তািরখেক মহািবষুব বল� হয়?

(A) 21 �শ মাচ�  (B) 22 �শ মাচ�  (C) 23 �শ মাচ�  (D) 23 �শ �সে��র

10. পানাম� খাল কার সােথ যু� কেরেছ?

(A) ভূমধ�সাগেরর সােথ �লািহত সাগর

(B) আটলা�ক মহাসাগেরর সােথ ভারত মহাসাগর

(C) ভারত মহাসাগেরর সােথ ভূমধ�সাগর

(D) আটলা�ক মহাসাগেরর সােথ �শা� মহাসাগর

11. �কান �লক সব �চেয় গভীর?

(A) িভে�ািরয়� �লক (B) ক�া��য়ান �লক (C) স� িপিরয়র �লক (D) �বকাল �লক

12. ভারত সরকােরর অরণ� গেবষণাগার� �কাথায় অবি�ত?

(A) কা�ীর (B) কাঠমা�ু (C) �দরাদ�ন (D) কাশ�

13. বায়ুম�েলর �কান �েরর মেধ� িদেয় �জট িবমান �িল চলাচল কের?

(A) �ােটাি�য়ার (B) �েপাি�য়ার (C) �মেসাি�য়ার (B) আয়েনাি�য়ার

14. নয় িড�� খাত কার মেধ� িদেয় �গেছ?
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(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 দ��ণ আ�ামান

15. তিড়ৎ �বােহর উপর চু�েকর ি�য়� �কান স�� �ার� পিরিনত হয়?

(A) ��িমং-এর বামহ� স�� (B) চাল�স (C) বেয়ল (D) জেলর স��

16. স�য� �হণ কখন ঘেট?

(A) স�য� ও পৃিথবীর মাঝখােন চঁাদ আসেল

(B) স�য� ও চঁােদর মেধ� পৃিথব� আেস

(C) পৃিথব� ও চঁােদর মাঝখােন স�য� আেস

(D) স�য� চঁাদ ও পৃিথব� এক সরলেরখায় থােকন�

17. ফােরনহাইট ��েল পরমশূন� উ�তার মান কত?

(A) 0°C (B) - 495.5° F (C) 0°F (D) 100°F

18. রামধন�  িকেসর কারেণ �তির হয়?

(A) �ু�ািত�ু� জলকণার �ার� স�য�রি�র �শাষণ

(B) জলিব�ুর �ার� স�য� রি�র িবিকরণ

(C) জলিব�ুর তিড়তািহত কারণ

(D) জেলর িব�ু �ার� স�য�রি�র �িতফলন ও �িতসরণ

19. Mach ন�র িকেসর গিতর সােথ স�ক� যু�?

(A) শ� (B) জাহাজ (C) িবমান (D) মহাকাশযান

20. S.I প�িতেত �রেণর একক িক?

(A) m² (B) Kg/m² (C) M/S² (D) Kg/ms²

21. �কাষ কথা�র �থম �ক �বত� ন কের?

(A) রবাট�  �াউন (B) রবাট�  �ক (C) পারিকন কজ (D) ��ইেডন

22. স�ষম 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

23. মান�েষর স� ষু�� �ায়ুর সংখ�� কত?

(A) 10 �জাড়� (B) 31 �জাড়� (C) 12 �জাড়� (D) 23 �জাড়�

24. হাইপারেমে�ািপয়� �রােগর জন� �রাগীর� িক ব�বহার কেরন?

(A) উ�ল �ল� (B) অবতল �ল� (C) সাধারণ �ল� (D) �কােনা�ই নয়

25. ডােবর জেল �কান হরেমান পাওয়� যায়?

(A) অ��ন (B) কাইিনন (C) িজে�েরিলন (D) ইিথিলন
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26. রে� িবিল�িবেনর মা�� অত�িধক �বেড় �গেল �কান �রােগর সৃ� হয়?

(A) মধুেমহ (B) জি�স (C) বাত (D) িলউেকািময়�

27. কলেমর সাহােয� সংঘ�ত উি�েদর জনন �ি�য়� �কান�?

(A) �াকৃিতক অ�জ জনন (B) �যৗন জনন (C) অেযৗন জনন (D) কৃি�ম অ�জ জনন

28. উ� র�চাপ কমােত �কান উপ�ার ব�বহার কর� হয়?

(A) ডাটুিরন (B) �রসারিপন (C) কুইনাইন (D) ট�ািনন

29. প�রােন� �তলিচে�র রং প�ন��ােরর �কান িবকারক� ব�বহার কর� হেয় থােক?

(A) �িমক অ�ািসড (B) �সািডয়াম ��ারাইড (C) �সািডয়াম হাইেপাে�ারাইড (D) হাইে�ােজন পারঅ�াইড

30. �ারীয় �বেণর pH কত হয়?

(A) 7এর �বিশ (B) 7এর কম (C) 7এর সমান (D) 2 ও 3 এর মেধ�

31. �প��েলর িশেস সীসার শতকর� পিরমাণ কত?

(A) 75 (B) 100 (C) 25 (D) 0

32. ��ািরন পরমাণ�র ি�তীয় কে�র ইেলক�ন সংখ�� ক�?

(A) 4 (B) 5 (C) 7 (D) 8

33. �কান প�বা�ষক� পিরক�নায় দ�গ�াপ�র ই�াত কারখান� �তির কর� হয়?

(A) �থম (B) ি�তীয় (C) তৃতীয় (D) চতুথ�

34. �কান প�বা�ষক� পিরক�নায় "�রািলং ��ান" নােম এক� �যাজন� আর� কর� হয়?

(A) প�ম (B) তৃতীয় (C) চতুথ� (D) ি�তীয়

35. িনেচর �কান� সংিবধােনর অংশ নয়?

(A) িনব�াচন কিমশন (B) অ� রাজ� কাউ��ল (C) অথ� কিমশন (D) পিরক�ন� কিমশন

36. নীল িব�ব িকেসর সােথ স��কত?

(A) মাছ (B) খাদ�শস� (C) �তলবীজ (D) দ�ধ

37. LIC কত সােল গিঠত হয়?

(A) 1951 (B) 1952 (C) 1955 (D) 1956

38. িরজাভ�  ব�াংেকর �ধান কায�ালয় �কাথায় অবি�ত?

(A) িদি� (B) কানপ�র(C) মু�াই (D) নািসক

39. মু�া�ীিত যখন হয় -

(A) িজিনসপে�র দাম কেম

(B) িজিনসপে�র দাম �বেড় যায়

(C) িজিনসপে�র চািহদ� �বেড় যায়

(D) �যাগান অিতমা�ায় �বেড় যায়
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40. ভারেত "জাতীয় িব�ান িদবস" �কান�?

(A) 5 ই এ��ল (B) 5 ই �সে��র (C) 28 �শ �ফ�য়াির (D) �কােনা�ই নয়

41. অজু� ন প�র�ার কেব �থেক চাল�  হয়?

(A) 1957 (B) 1961 (C) 1963 (D) 1965

42. �থম �কান ভারতীয় মিহল� এিশয়ান �গমেসর �সান� �জেতন?

(A) িপ. �. ঊষ� (B) স� িনত� রান� (C) শািহন আ�াহাম (D) কমলিজত িস�ু

43. িনেচর �কান প�র�ার� হিক �খলার সােথ যু�?

(A) আগাখান কাপ (B) মারেদক� �িফ (C) �রাভাস� কাপ (D) িভ�� �িফ

44. কার �ার� "war and peace"বই� রিচত হেয়িছল?

(A) খুশব� িসং (B) মাইেকল �চখভ (C) কাউ� িলও টল�য় (D) সউডল িবচড়�

45. অমৃতসেরর �ণ� মি�র �কান িশখ ��র িনম�াণ কেরন?

(A) �� নানক (B) �� অ�দ (C) �� রামদাস (D) �� �তগবাহাদ�র

46. �নতািজ স�ভাষ ন�াশনাল ইন���উট অফ ��া��ং �কাথায় অবি�ত?

(A) কটক (B) কলকাত� (C) িশলং (D) পািতয়াল�

47. লা�া�ীেপর �কান ভাষায় কথ� বল� হয়?

(A) মালায়ালাম (B) মারািঠ (C) তািমল (D) �জরা�

48. গরব� নাচ �কান রােজ�র অ�গ�ত?

(A) �জরাট (B) �করাল� (C) অ��েদশ (D) রাজ�ান

49. রািশয়ার জাতীয় �খল� িক?

(A) ওয়াটার �পােল� (B) আইস্ হিক (C) দাব� (D) ব�াডিম�ন

50. বত� মান (২০০৮) ভারেতর �রলম�ীর নাম িক?

(A) অিভেষক বে��াপাধ�ায় (B) স�েরশ �ভু (C) িনিতশ কুমার (D) নীিতন গড়কির

51. সিঠক অ�র �গা�র সাহােয� শূন��ান প�রণ ক�ন: MOQ, NPR, OQS, _____

(A) PTR (B) PRT (C) QSU (D) PTT

52. "THOUSAND" শ�� িদেয় িনেচ �দওয়� �কান শ�� গঠন কর� যায় ন�?

(A) SAND (B) DATE (C) HAND (D) THOU

53. িনেচ �দওয়� অ�র �িলর মেধ� �কান� অিভধােন এেকবাের �শেষ আসেব?

(A) Deficient (B) Deficience (C) Definition (D) Defiant

54. এক� সাংেকিতক ভাষায় "PAPER" �লখ� হেয়েছ 'SCTGW' িহেসেব। ওই সাংেকিতক ভাষায় 'MOTHER'

শ�� িকভােব �লখ� হেব?
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55. িন�িলিখত সংখ�া�িলর মেধ� ক� 5 রেয়েছ যার িঠক 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) দ�ই (C) িতন (D) চার

56. তমাল P িব�ু �থেক দ��েন চলেত �� করল ও 40 িমটার �গল। তারপর বঁ� িদেক ঘুের আের� 30 িমটার �হঁেট Q

িব�ুেত �প�ছঁােল�। সরলেরখায় P এবং Q এর মেধ� দ�র� কত ও Q িব�ু� P এর �কানিদেক অবি�ত?

(A) 60 িমটার দ��ণ-প�ব� (B) 50 িমটার দ��ণ-পি�ম (C) 50 িমটার দ��ণ-প�ব� (D) �েদয় তথ� যেথ� নয়

57. িন�িলিখত তথ��িল মেনােযাগ িদেয় পেড় ���িলর উ�র দাও -

i) A,B,C,D,E এবং F এক পিরবােরর 6 জন সদস�। এর� �ে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 বৃহ�িতবার

iv) C বািড়েত থােকন ম�লবার

v) A, অথ�াৎ িযিন ডা�ার িতিন শিনবার ব� বুধবার বািড়েত থােকন ন�

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

58. িন�িলিখত �কান সম�য়� সিঠক নয়?

(A) C-িশ�ক (B) B- ইি�িনয়ার (C) E- ম�ােনজার (D) সবক�ই িঠক

59. িন�িলিখত �কান সম�য়� সিঠক?

(A) উিকল - ম�লবার (B) িশ�ক - বুধবার (C) ম�ােনজার - ��বার (D) নাস� - ��বার

60. এক� �ােসর 100 জন ছাে�র মেধ� 32 জন িফিজ�, 26 জুন �কিম��, 12 জন উভয় িবষেয় পেড়। তাহেল

িফিজ� পেড় ন� এবং �কিম�� ও পেরন� এমন ক� ছা� আেছ?

(A) 54 (B) 56 (C) 46 (D) 48

61. তাস �খলার সময় A বেসেছ B ও C এর মেধ�খােন। X বেসেছ Y ও Z এর মেধ�। যিদ Z িঠক B এর ডানিদেক

বেস। তাহেল Y এর ডানিদেক �ক বসেব?

(A) X (B) C (C) B (D) A
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