Careerbangla.In
1. ভারতীয় সংবিধানের মৌলিক অধিকার কয়টি?
(A) সাতটি (B) ছয়টি (C) পাঁচটি (D) নয়টি

2. নিম্নোক্ত কোনটি সার হিসেবে ব্যবহার করা হয়?
(A) অ্যামোনিয়াম সালফেট
(B) অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট

(C) অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড
(D) অ্যামোনিয়াম ফসফেট

3. নিম্নোক্ত কোন পদার্থটি বিদ্যুতের একান্ত কুপরিবাহী?

(A) সোডিয়াম (B) লিথিয়াম (C) নাইট্রোজেন (D) ক্লোরিন

4. কোন খনিজ পদার্থটি রক্তের হিমোগ্লোবিনে অবস্থিত?
(A) তামা (B) লোহা (C) ক্যালসিয়াম (D) ম্যাগনেসিয়াম
5. ভারত ও চীন কোন সীমারেখার দ্বারা বিভক্ত?

(A) ম্যাকমোহন লাইন (B) ডু রান্ড লাইন (C) রেডক্লিফ লাইন (D) কোনোটিই নয়

6. কোন রাজ্যে হিরাকুদ বাঁধ অবস্থিত?

(A) মধ্যপ্রদেশ (B) ওড়িশা (C) উত্তর প্রদেশ (D) পাঞ্জাব

7. 6টি সংখ্যার গড় 30 এবং অপর 30 টি সংখ্যার গড় 6, সকল সংখ্যা সমূ হের গড় কত?
(A) 8 (B) 10 (C) 12 (D) 15
8. Fill in the blanks:

How did he kill the tiger? He killed it ____ rifle.
(A) With (B) Through (C) That (D) Because

9. Fill in the blanks:I will come to meet you at the station in my car______.
(A) So that (B) In order (C) That (D) Because

10.

দুটি সংখ্যার লসাগু এবং গসাগু যথাক্রমে 180 এবং 12। যদি একটি সংখ্যা 36 হয় তবে অপর সংখ্যাটি হল -

11.

ভারতের প্রথম উপরাষ্ট্রপতি ছিলেন?

12.

কোচবিহারের আদি নাম কি ছিল?

13.

স্থানীয় স্থায়ত্ব শাসনের রূপকার ছিলেন?

(A) 120 (B) 60 (C) 90 (D) 45

(A) ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ (B) নিলাম সঞ্জীব রেড্ডি (C) জহরলাল নেহেরু (D) ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণাণ
(A) সৌরাষ্ট্র (B) কুচপুর (C) কামতাপুর (D) কামতাপুরী
(A) লর্ড কার্জ ন (B) লর্ড ডালহৌসি (C) লর্ড ওয়েলেসলি (D) লর্ড রিপন

14.

ভারতীয় সংবিধানের রূপকার হলেন -
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(A) বি. এন. রাও (B) ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ (C) এন গোপালস্বামী (D) ডঃ বি আর আম্বেদকর
15.

সঠিক যু গ্মটি নির্ণয় করুন -

16.

নিচের কোনটি অপরগুলি থেকে আলাদা?

(A) ক্ষুদ্র : ছোট (B) কঠিন : বরফ (C) কোমল : কমল (D) অন্তিম : মৃ ত্যু
(A) ZWYV (B) TQSP (C) PMOL (D) MLKJ

17.

কিলোওয়াট কিসের একক?

18.

ত্রিপুরা কোন সালের স্বতন্ত্র রাজ্যের মর্যাদা পায়?

19.

Choose correct synonyms:

(A) কর্ম (B) বিদ্যুৎ (C) শক্তি (D) বিদ্যুৎ শক্তি
(A) 1970 (B) 1971 (C) 1972 (D) 1973
CONSENSUS

(A) Seruptos (B) Unanimity (C) Discession (D) Conscience
20.

Choose the correct antonyms:SALIENT

21.

Correct spelt word:

22.

Correct spelt word:

(A) petil (B) Insignificant (C) Widespread (D) Restriction
(A) Symptom (B) Simtom (C) Symtom (D) Simptom
(A) Unparalaled (B) Unparalelled (C) Unparalleled (D) Unparealeled

23.

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কত সালে মহেঞ্জোদারো আবিষ্কার করেন?

(A) 1922 (B) 1923 (C) 1924 (D) 1920
24.

ডক্টর এইচ জি ভাবা কিসের জন্য বিখ্যাত?

(A) কসমিক রশ্মির গবেষণার জন্য
(B) উদ্ভিদ বিদ্যুতে গবেষণার জন্য
(C) পারমাণবিক গবেষণার জন্য

(D) পারমাণবিক বিচ্ছুরণের উপর গবেষণার জন্য
25.

আয়তনের দিক দিয়ে ভারতের পশ্চিমবঙ্গের স্থান?

(A) পঞ্চম (B) ষষ্ঠ (C) দ্বাদশ (D) ত্রয়োদশ
26.

সংযু ক্ত পানিগ্রাহী কোন নৃ ত্যকলার সঙ্গে যু ক্ত ছিলেন?

27.

'সিড' কোন দেশের মহাকাব্যের নাম?

(A) ওড়িশি (B) মনিপুরী (C) ভাঙ্ড়া (D) ভারতনাট্যম

(A) স্পেন (B) মালয়েশিয়া (C) জার্মানি (D) আয়ারল্যান্ড
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28.

'?' চিহ্নিত স্থানে সঠিক সম্পর্ক টি বসাও।ADE:CFG: : GJK: ?

(A) ILM (B) IML (C) QRT (D) VWX
29.

'?' চিহ্নিত স্থানে কোন সংখ্যা?

A,Z,D,X,G,V,J,T,M,?,?

(A) R,P (B) S,N (C) P,R (D) N,S
30.

উত্তর গুলির মধ্যে কোন শব্দটি নিচের শব্দের মধ্যের অক্ষর দিয়ে গঠন করা যাবে?

MEASUREMENT

(A) SUMMIT (B) MANTLE (C) ROUND (D) MASTER
31.

অরুণ উত্তরপূর্ব অভিমু খে যাত্রা শুরু করল কিছুদুর যাওয়ার পর সেবা দিকে ঘু রে হাটতে লাগল, পুনরায় সে বা দিকে

ঘু রল। তাহলে কোন দিকে সে হাসছে?

(A) দক্ষিণ-পশ্চিম (B) দক্ষিণ (C) পশ্চিম (D) পূর্ব
32.

ছাত্রদের একটি সারিতে দুটি প্রান্ত থেকে নবম স্থানে রয়েছে সোহন। তাহলে ওই শাড়িতে উপস্থিত ও ছাত্রদের সংখ্যা

কত?

(A) 10 (B) 18 (C) 17 (D) 19
33.

নিচের কোনটি আগ্নেয় শিলা?

34.

আসোয়ান বাঁধ অবস্থিত?

(A) ব্যাসল্ট (B) গ্রানাইট (C) ডলোমাইট (D) ডলোরাইট
(A) পাকিস্তান (B) ভারত (C) মিশর (D) ইরান

35.

হায়দ্রাবাদ শহর কোন নদীর তীরে অবস্থিত?

36.

কিছু পরিমাণ টাকা চার বছরে সুদে-আসলে হয় 600 টাকা এবং 7 বছরে সুদে-আসলে হয় 675 টাকা। ওই একই

(A) মু সি (B) কৃষ্ণা (C) সবরমতী (D) গোদাবরী
পরিমাণ টাকা 13 বছরে সুদে-আসলে হবে?
(A) 925 (B) 975 (C) 825 (D) 800

37.

12 বছর আগে পিতার বয়স কন্যার বয়সের তিন গুণ ছিল, তাদের বর্ত মান বয়সের সমষ্টি 72 বছর, পিতার বর্ত মান

বয়স কত হবে?

(A) ৪৬ বছর (B) ৪৮ বছর (C) ৪০ বছর (D) ৪৭ বছর
38.

একটি পণ্যের মূ ল্য 4 টাকা কমানোয় 12% লাভের বোতলে 8 শতাংশ লোকসান হলো, পণ্যটির ক্রয় মূ ল্য কত

টাকা?

(A) 45 টাকা (B) 30 টাকা (C) 40 টাকা (D) 50 টাকা
39.

প্রতি মিটার বেড়া দেওয়ার খরচ 18 টাকা। একটি আয়তাকার ক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য 90 মিটার এবং প্রস্থ 40 মিটার। সম্পূর্ণ

স্থানটি বেড়া দিতে কত টাকা খরচ পড়বে?

(A) 4680 (B) 2340 (C) 7200 (D) 7020
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40.

নিম্নলিখিত কোনটি একটি আউটপুট ডিভাইস

(A) স্ক্যানার (B) মনিটর (C) কিবোর্ড (D) মাউস
41.

উল্লিখিত কোনটি একটি ওয়েব ব্রাউজার নয়?

(A) Firefox (B) MS Chrome (C) Safari (D) Opera
42.

নিচের কোনটি এদের মধ্যে আলাদা?

43.

কম্পিউটার "CD" কানেকশন ব্যবহার করা হয়। 'CD' কথাটির অর্থ হলো-

44.

যদি কোন সাংকেতিক ভাষায় 'NOIDA', ৩৯৬৫৮ ভাষায় লেখা হয়, একইভাবে INDIA এর সংকেতিক ভাষা কি

(A) প্রিন্টার (B) কিবোর্ড (C) মাউস (D) উইন্ডোজ
(A) Contact disk (B) Compact disk (C) Control disk (D) Compound disk
হবে?

(A) ৩৬৫৬৮ (B) ৬৩৫৬৮ (C) ৬৩৫৬৯ (D) ৬৫৩৬৮
45.

'RAF' কথাটির পুরো অর্থ হলো-

(A) Ready action force
(B) Rapid action force

(C) Reserve action force
(D) Repeat action force
46.

Give one word for the following word/sentence.

47.

Choose the correct antonym:

(A) Omnipotent (B) Insolvent (C) Irresistible (D) Omnivorous
Stain

(A) Honour (B) Moek (C) Disfigure (D) None of these
48.

Use the correct synonym - Insolent

(A) Insulting (B) Wasteful (C) Hard (D) Difficult
49.

find out the alternative which is closest to 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
50.

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

(A) a (B) An (C) The (D) None of these
51.

Fill in the blanks with suitable words.He could not cope_____the heavy.
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(A) In with (B) Up with (C) Up (D) With
52.

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 সালে প্রথম পঞ্চায়েতি রাজ ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয় কোন রাজ্যে?

54.

কম্পিউটারের কোন অংশ তথ্য সংগ্রহ করতে সাহায্য করে?

(A) রাজস্থান (B) কেরালা (C) কর্ণাটক (D) মহারাষ্ট্র

(A) কিবোর্ড (B) মনিটর (C) প্রিন্টার (D) ডিস্ক ড্রাইভ
55.

ওয়েবপেইজ ব্যবহারের সময় ব্যবহৃত হয় -

(A) HTML (B) URL (C) WinZip (D) Language
56.

উত্তর গোলার্ধ এবং দক্ষিণ গোলার্ধে স্থল ও জলের অনুপাত যথাক্রমে ২:৩ এবং ৪:১। সম্পূর্ণ পৃ থিবীতে স্থল ও

জলের অনুপাত কত?

(A) 1:2 (B) 2:1 (C) 3:5 (D) 5:3
57.

একজন দোকানদার তার দোকানের সমস্ত জিনিস 260 টাকায় বিক্রি করলে 13 পারসেন্ট লাভ করে। তাহার ক্রয়

মূ ল্য কত?

(A) 215. 50 টাকা (B) 230 টাকা (C) 230.08 টাকা (D) 230.09 টাকা
58.

ঘন্টায় 72 কিমি বেগে একশো কুড়ি মিটার দৈর্ঘ্যর একটি ট্রেন কত সময়ে স্টেশনে দাঁড়িয়ে থাকা একজন ব্যক্তিকে

অতিক্রম করবে?

(A) 5 সেকেন্ড (B) 6 সেকেন্ড (C) 8 সেকেন্ড (D) 10 সেকেন্ড
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