কুড়ানকু
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1. লাম পরমানবিক শক্তি চু ল্লিটি অবস্থিত -

(A) কর্ণাটক (B) কেরালা (C) তামিলনাড়ু (D) গুজরাট

2. 2014 ফিফা ওয়ার্ল্ড কাপ অনুষ্ঠিত হবে (A) রাশিয়া (B) জাপান (C) ব্রাজিল (D) আমেরিকা যু ক্তরাষ্ট্র
3. 'Namesake' বইটি লিখেছেন -

(A) ঝুম্পা লাহিরি (B) অমিতাভ ঘোষ (C) ভাবনা চৌহান (D) কিরণ দেশাই

4. কোনটি পূর্ণবর্গ সংখ্যা নয়?

(A) 175623468 (B) 62362609 (C) 152399025 (D) 123454321

5. ভারতীয় সংবিধানের কততম সংশোধনীর দ্বারা 6 থেকে 14 বছর বয়সের বাচ্চাদের শিক্ষার অধিকার মৌলিক অধিকার
হিসেবে গৃ হীত হয়?

(A) 83 তম (B) 86 তম (C) 91 তম (D) 94 তম
6. 'CONTRIBUTOR' কথাটি প্রকাশ করা হলো 'RTNOCIROTUB'-দাঁড়া। কিভাবে 'PROHIBITION' শব্দটিকে
প্রকাশ করা হবে?

(A) NOITIBIHORP (B) IHORPBITION (C) ITIONBIHOTP (D) IHORPBNOITI
7. ভারতীয় সংবিধানের কোন অনুচ্ছেদ অনুসরণ করে সংবিধান সংশোধন করা হয়?
(A) 368 (B) 356 (C) 357 (D) 359

8. HIV পাওয়া যায় সংক্রামিত ব্যক্তির (A) রক্তে (B) বীর্যে (C) স্তনে (D) উপরের সবকটিতে
9. একজন বিক্রেতা কুড়িটি গাড়ি জুলাই মাসে এবং 40 টি গাড়ি আগস্ট মাসে বিক্রি করেন। বৃ ক্কে তার কত শতাংশ গাড়ি
বিক্রি বৃ দ্ধি পায়?
(A) 50% (B) 100% (C) 150% (D) 200%
10.

1857 খ্রিষ্টাব্দ বিদ্রোহ 'ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যু দ্ধ' বলেই আখ্যায়িত করেন -

11.

চার অঙ্কের ক্ষুদ্রতম পূর্ণবর্গ সংখ্যাটি -

12.

কোনটি 'গ্রীন হাউজ গ্যাস' নয়?

(A) এস এম সেন(B) আর সি মজুমদার (C) বিজি তিলক (D) ভিডি সাভারকর
(A) 1000 (B) 1111 (C) 1200 (D) কোনোটিই নয়
(A) মিথেন (B) হাইড্রোজেন (C) কার্বন ডাই অক্সাইড (D) নাইট্রাস অক্সাইড

13.

পনেরশো টাকা চার বছরের সরল সুদ 30 টাকা এবং চার বছরের 60 টাকা। সুদের বার্ষিক হার?

14.

পণ্ডিত রবিশঙ্কর বার্লিন চলচ্চিত্র উৎসবে সিলভার বিয়ার পান কোন ছবিতে সংগীত পরিচালনার জন্য?

(A) 0.5% (B) 2.5% (C) 0.25% (D) 1.5%

(A) পথের পাঁচালী (B) কাবু লিওয়ালা (C) মেঘে ঢাকা তারা (D) উপরের কোনোটিই নয়
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15.

ক্যালিফোর্নিয়ার শ্রেষ্ঠ চিত্র পরিচালনার জন্য ' আঙ লি ' অস্কার পুরস্কার পান কোন চলচ্চিত্রের জন্য?

16.

'each one teach one' কে বলেছিলেন?

17.

প্রথম চল্লিশটি স্বাভাবিক সংখ্যার গড় -

18.

ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম ভারতীয় মহিলা সভাপতি-

19.

ভক্তি আন্দোলনের সঙ্গে যু ক্ত নন -

20.

ভারতের সংবিধানে রাষ্ট্রপরিচালনায় নির্দে শাত্মক নীতি কোন দেশের সংবিধান থেকে গ্রহণ করা হয়েছে?

(A) আব্রাহাম লিংকন (B) আরগো (C) লাইফ অফ পাই (D) সার্চিং ফর সুগারম্যান

(A) মহাত্মা গান্ধী (B) ডক্টর এস রাধাকৃষ্ণাণ (C) এইচ জি খু রানা (D) মৌলানা আবু ল কালাম আজাদ
(A) 30.5 (B) 20 (C) 15 (D) কোনোটিই নয়
(A) রাজকুমারি আমৃ ত কৌর (B) অ্যামি বেসান্ত (C) বিজয়লক্ষী পন্ডিত (D) সরোজিনী নাইডু
(A) রামানন্দ (B) কবীর (C) শঙ্করাচার্য (D) উপরের কোনোটিই নয়
(A) কানাডা (B) আয়ারল্যান্ড (C) যু ক্তরাজ্য (D) জার্মানি

21.

কোন একটি মিশ্রণে প্রথম এবং দ্বিতীয় তরলের অনুপাত 2:3 এবং অন্য একটি মিশ্রণে তরল দুটির অনুপাত 5:4।

ওই দুটি মিশ্রন কি অনুপাতে মেশালে নতুন মিশ্রণে তরল দুটির অনুপাত হবে (A) 3:7 (B) 5:9 (C) 3:4 (D) 2:5

22.

ভারতে প্রথম যোজনা কমিশনের চেয়ারম্যান ছিলেন -

23.

খাবার জলে ব্লিচিং পাউডার ব্যবহার করা হয় -

24.

অলকানন্দা এবং ভাগীরথী নদীর সঙ্গমস্থল হলো -

(A) কে সি পন্থ (B) বি আর আম্বেদকর (C) সি রঙ্গরাজন (D) জহরলাল নেহেরু
(A) জীবাণুনাশক হিসেবে (B) রঞ্জক দ্রব্য হিসেবে (C) অশুদ্বাতা দূরীকরণের জন্য (D) pH কমানোর জন্য
(A) দেবপ্রয়াগ (B) রুদ্রপ্রয়াগ (C) এলাহাবাদ (D) বারানসি

25.

মৌমাছি এবং পিঁপড়ের হলে যে তরল বিষ থাকে তা হল -

26.

শেয়ার বাজার নিয়ন্ত্রণ করে -

27.

'EPIC' হল -

(A) ফরমিক অ্যাসিড (B) টারটারিক অ্যাসিড (C) অ্যাসিটিক অ্যাসিড (D) হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড
(A) SEBI (B) RBI (C) SBI (D) BSE
(A) Election photo identity code

(B) Electronic photo identity card
(C) Electors photo identity card

(D) Election photo identity card
28.

ড. ভি কুরিয়েন বিখ্যাত
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(A) রেড রেভলিউশন এর জন্য
(B) গ্রীন রেভলিউশন এর জন্য

(C) হোয়াইট রেভলিউশন এর জন্য
(D) ইয়োলো রেভলিউশন এর জন্য
29.

কোনটি পাললিক শিলা?

30.

দ্বিতীয় শ্রেণীর লিভারে যান্ত্রিক সুবিধা -

31.

সিন্ধু সভ্যতার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো -

32.

সুয়েজ খাল যু ক্ত করেছে -

(A) মার্বেল (B) স্লেট (C) কোয়ার্ট জাইট (D) কয়লা
(A) সর্বদা একের বেশি (B) সর্বদা একের কম (C) সর্বদা একের সমান (D) কোনোটিই নয়
(A) সামাজিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা (B) সামাজিক জীবনযাপন (C) নগর পরিকল্পনা (D) সামাজিক জীবনযাপন
(A) আটলান্টিক মহাসাগর ও প্রশান্ত মহাসাগর (B) ভূমধ্যসাগর ও লোহিত সাগর (C) ভূমধ্যসাগর ও আরব সাগর (D)
কোনোটিই নয়

33.

কোন রাজস্ব ব্যবস্থার জমির খাজনা আদায়কারী হিসেবে জমিদার মধ্যস্বত্ব ভোগীর ভূমিকা পালন করত?

34.

একটি বাতিল লিখিত বিক্রয় মূ ল্য 23.80 টাকা, যা প্রকৃত মূ ল্য অপেক্ষা 15% কম। কৃত মূ ল্য কত?

35.

নিচের কোন কাল্পনিক রেখা টি পৃ থিবীর পৃ ষ্ঠে 180° দ্রাঘিমা রেখার কাছ দিয়ে গেছে?

36.

বিভিন্ন মাধ্যমে শব্দের গতিবেগ বিভিন্ন, নিচের মাধ্যমগুলির কোনটিতে শব্দের গতিবেগ ক্রমবর্ধিত হয়?

37.

জাতীয় যু ব দিবস উদযাপিত হয় -

38.

হিমোগ্লোবিনের কার্যকারিতা হল -

39.

Byssinosis রোগটি কোন শিল্পক্ষেত্রের শ্রমিকদের মধ্যে দেখা যায়?

(A) মহলওয়ারি ব্যবস্থা (B) রায়তওয়ারি ব্যবস্থা (C) চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত (D) কোনোটিই নয়
(A) 26 টাকা (B) 28 টাকা (C) 30 টাকা (D) 32 টাকা

(A) আন্তর্জ াতিক তারিখ রেখা (B) কর্ক টক্রান্তি রেখা (C) মকরক্রান্তি রেখা (D) বিষু ব রেখা
(A) জল, লোহা, বায়ু (B) লোহা, বায়ু , জল (C) বায়ু , জল, লোহা (D) লোহা, জল, বায়ু
(A) 31 জানুয়ারি (B) 1 জুলাই (C) 12 জানুয়ারি (D) 23 জানুয়ারি
(A) শক্তির ব্যবহারক হিসেবে (B) জীবাণুনাশক হিসেবে (C) রক্তাল্পতা দূরীকরণে (D) অক্সিজেন পরিবহনে
(A) রাবার শিল্প (B) মৃ ৎশিল্প (C) লৌহ ইস্পাত শিল্প (D) বস্ত্র শিল্প

40.

A এর আয় 600 টাকা। যদি a-এর আয়ের 30% B- আয়ের 20% সমান হয়, তবে B- এর আয় কত?

(A) 630 টাকা (B) 690 টাকা (C) 700 টাকা(D) কোনোটিই নয়
41.

খাদ্যে তেঁতুলের রস ব্যবহার করা হয়, কারণ -

(A) দাঁতের ক্ষয় নিবারণের জন্য
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(B) পানীয় জলের অতিরিক্ত ফ্লোরাইড নিয়ন্ত্রণের জন্য
(C) সহজে খাদ্য হজমের জন্য
(D) হাড়ের শক্তি বর্ধনের জন্য
42.

"INTERPOL" এর সদর দপ্তর -

43.

'বু দ্ধচরিত' গ্রন্থের রচয়িতা -

44.

সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় শক্তির রূপান্তর হয় -

(A) বন- জার্মানি (B) ভিএনা -অস্ট্রিয়া (C) লয়েন - ফ্রান্স (D) নিউইয়র্ক - আমেরিকা
(A) চড়ক (B) অশ্বঘোষ (C) নাগার্জু ন (D) কালিদাস
(A) সৌর শক্তি যান্ত্রিক শক্তিতে

(B) সৌরশক্তি আলোক শক্তিতে

(C) সৌরশক্তি রাসায়নিক শক্তিতে
(D) রাসায়নিক শক্তি যান্ত্রিক শক্তিতে
45.

যদি আগামীদিনের পরদিন শনিবার হয়, তবে গতকালের তিন দিন পূর্বের বার ছিল -

46.

দেশলাই কাঠির ডগায় যে গ্রাহ্য পদার্থটি থাকে তা হল -

47.

5 টি ধনাত্মক সংখ্যার গড় 213। প্রথম দুটি সংখ্যার গড় 233.5 এবং শেষ দুটি সংখ্যার গড় 271। তৃতীয় সংখ্যাটি

48.

ভারত এবং পাকিস্তান দুই দেশেরই সর্বোচ্চ নাগরিক সম্মান পান?

49.

'ইয়ারলুং জাংবো' নদীটি ভারতে কি নামে পরিচিত?

50.

ভারতে লোকসভার প্রধান কার্য পরিচালক হলেন -

(A) রবিবার (B) সোমবার (C) বৃ হস্পতিবার (D) শনিবার

(A) সালফার (B) ম্যাঙ্গানিজ ডায়লগ সাইড (C) ফসফরাস (D) অ্যান্টিমনি সালফাইট
হল?

(A) এ পি জে আব্দু ল কালাম (B) জে আর ডি টাটা (C) মোরারজি দেশাই (D) লতা মঙ্গেসকার
(A) গঙ্গা (B) সিন্ধু (C) ব্রহ্মপুত্র (D) মহানদী

(A) ভারতের প্রধানমন্ত্রী (B) ভারতের উপরাষ্ট্রপতি (C) লোকসভার উপাধ্যক্ষ (D) লোকসভার অধ্যক্ষ
51.

নিচের সংখ্যাগুলির কোনটি সর্বদা দুটি পরপর বিজোড় সংখ্যার বর্গের বিয়োগফল ভাগ করে?

(A) 7 (B) 3 (C) 8 (D) 6
52.

লেসলি ওয়াল্টার ক্লডিয়াস কিসের সঙ্গে সম্পর্ক যু ক্ত?

(A) চিত্রকলা (B) চিত্র পরিচালনা (C) হকি (D) ক্রিকেট ধারাভাষ্য
53.

'টেলিগ্রাফ কোড' আবিষ্কার করেন -

(A) জন লগি বেয়ার্ড (B) স্যামু য়েল এফ বি মর্স (C) লানেক (D) আলেকজান্ডার গ্রাহাম বেল
54.

সারনাথের 'lion capital' টি কোন রাজা নির্মাণ করেন?
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(A) চন্দ্রগুপ্ত (B) কনিষ্ক (C) হর্ষ (D) অশোক
55.

1857 সালের বিদ্রোহের সময় কি ভারতের গভর্নর জেনারেল ছিলেন?

(A) লর্ড ক্যানিং (B) লর্ড কর্নওয়ালিস (C) লর্ড ডালহৌসি (D) লর্ড অ্যালেনবরো
56.

কতভাবে 'ARISE' শব্দটির অক্ষরগুলিকে সাজানো যায়?

(A) 90 (B) 60 (C) 180 (D) 120
57.

বিশ্ব পরিবেশ দিবস হিসেবে কোন দিনটি পালিত হয়?

58.

সুন্দরবন কোন ধরনের অরণ্য?

59.

শ্রী হরি কোটা উপগ্রহ উৎক্ষেপণ কেন্দ্র টি অবস্থিত -

60.

একটি অর্ধপরিবাহীর তাপমাত্রা বাড়লে তার রোধ কি হবে?

(A) জনুয়ারি 5 (B) মার্চ 5 (C) জুন 5 (D) নভেম্বর 5

(A) জোয়ার ভাটায় পুষ্ট অরণ্য (B) মৌসুমী অরণ্য (C) ক্রান্তীয় চিরহরিৎ অরণ্য (D) উষ্ণ চিরহরিৎ অরণ্য
(A) ব্যাঙ্গালুরুতে (B) কেরালায় (C) রাজস্থানে (D) অন্ধ্রপ্রদেশে
(A) বাড়বে (B) কমবে (C) একই থাকবে (D) কমে শূন্য হবে
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