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1. Choose the right alternative from the options given below :
Agourmet loves_____.
(A) Fashion (B) Action (C) Food (C) Films

Direction For Question Nos. 2 And 3
Fill In The Blanks In The Sentences Choosing The Most Meaningful Alternative From The Ones Supplied:

2. The ______ of the place attracts many ascetics.
(A) Quietness (B) Silence (C) Quietude (D) Soundlessness

3. The street is not properly_____.
(A) Illumed (B)Illumind (C) Illuminated (D) Enlightened

4. Choose the right alternative from the options given :
A man with an irrationally fixed idea is called_____.
(A) An eccentric (B) A maniac (C) A manikin (D) A phobic

Direction For Question Nos. 5 To 7
Fill In The Blank With The Correct Alternative From The Ones Supplied:

5. A man in the charge of farming and nurturing animals is called_____.
(A)  A plowman (B) A farmer (C) Afirm-manager (D) A husband's man

6. Lachrymose nature means_____.
(A) Lethargic (B) Prone to anger (C) Prone to tear (D) Energetic

7. The man who follows his nose actually follows his_____.
(A)  Passion (B) Rationality (C) Instinct (D) Memory

8. Choose the correct alternative from the ones supplied :
Detect where the adjective "public" is used in a derogatory sense :
(A) Public house (B) Public Woman (C) Public servant (D) Public speech

9. Choose the right word from the alternative to complete the sentence idiomatically:
A clever man sweeps his family scandals under the_____.
(A) Ground (B) Floor (C) Capet (D) Grave-stone

10. Fill in the blank with correct word to make the sentence meaningful :
It is usual nowadays to blow one's own _____ to impress others.
(A) Horn (B) Trumpet (C) Drum (D) Band

Direction For Question Nos. 11 And 12
Select The Pair In The Following Options Which Is Set In Opposition:

11. (A) Doggish — Canine (B) Manly — Virile (C) Divine — Infernal (D) Earthly — Terrestrial

12. (A) Pedant — Pedagogic (B) Humid — Arid (C) Erroneous— Faulty (D) Horrible — Horrendous

Direction For Questions Nos. 13 And 14
Choose The Word From The List Which Is Nearest In Meaning To The Underlined Part Of The Sentence:

13. Hikes in oil prices may mar the future of the trade world.
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(A) Harness (B) Help (C) Better (D) Worsen

14. The separation from a lover fills one's mind with blues.
(A) sadness (B) Romanticism (C) Nostalgia (D) Colourfulness

15. Choose the correct alternative from the options to fill in the blanks:
“In the time of danger, we should try to take the bull by the horns” means "In the time of danger we
should try to_____"
(A) Surmount it (B) Face the situation boldly (C) Overcome it (D) Control ourselves

16. 'We are superior to everybody else' is the apt utterance of a / an
(A) egoist (B) pacifist (C) anarchist (D) chauvinist

17. "To give a dog a bad name" means
(A) it is very difficult to destroy the reputation of a loyal person.
(B) it is very difficult it lose a bad reputation.
(C) it is very difficult to earn a good reputation in a bad company.
(D) it is very difficult to both be loyal and do something that jeopardizes self-reputation.

18. The prospect of her marriage is remote. The opposite of 'remote', in this sentence, would be
(A) high (B) less (C) far (D) near

19. Fill in the blank with the right word : A lame duck organization is one which needs _____.
(A) authority (B) staff (C) power (D) support

20. A manicurist takes care of
(A) foot (B) ear (C) nails (D) mind

21. A duck is a bird, but to duck is
(A) to feel shy (B) to refuse (C) to abandon (D) to avoid

22. Insert the appropriate phrasal verb in the blank below and make the sentence meaningful :This
evidence _____ with what one already knows.
(A) ties in (B) sets in (C) gives in (D) goes down

23. The specialist who handles problems in the human body related to bones is a/an
(A) Orthodontist (B) Osteopath (C) podiatrist (D) Oncologist

24. Baptism of fire means
(A) a fire fighting act (B) a bad beginning in the first job (C) a difficult introduction to an experience
(D) a religious experience

25. A pugilist is a
(A) boxer (B) swimmer (C) athlete (D) weight-lifter

26.নীেচর সািরেত m-এর সংখ�� হেব
A, BBB, CCCCC, DDDDDDD…
(A) 15 (B) 17 (C)  25 (D) 27

27.মেন ক�ন x*y = x+y, যিদ x < y হয় =x - y + 1, যিদ x + 1, যিদ x > y হয় = 2x - 1, যিদ x = y হয় তাহেল

5*(6*2)+(5*6)*2 = ?
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(A) 24 (B) 23 (C) 20 (D) 16

28. �কান ব� �থেক তাপ িবিকরেণর হার সেব�া� হয় যিদ তার তল� হয়

(A) সাদ� (B) মসৃণ (C) মসৃণ িক� কােল� (D) অমসৃণ িক� কােল�

29. িহেমািফিলয়ার জন� দায়� িজন� হল…

(A) X িল�ড ��� (B) X িল�ড �কট (C)  X িল�ড (D) অেটােজােম  অবি�ত

30.উ��পায়ীর জরায়ু ও �যািন নালীর সংেযাগ �েলর স� অংশ� �য নােম পিরিচত

(A) ি�েটািরজ (B) ইউের�� (C) িড�নাল� (D) সারিভ�

31.নীেচর �কান িবষা� রাসায়িনক �মৗল� জাপােন িমনামাট� �রােগর কারণ হেয়িছল

(A) ইউেরিনয়াম (B) পারদ (C) ক�াডিময়াম (D) আেস�ািনক

32.এক� �ােয়াফাইট / মস -এর �দহজ অংশ� �য গঠনেক উপ�ািপত কের, ত� হল

(A) �রণ�ধর উি�দ (B) িল�ধর উি�দ (C) �রণ�ধর ব� িল�ধর উি�দ (D) �রণ�ধর এবং িল�ধর উি�দ

33. িনে�া� িদ�� স�লতানেদর মেধ� �ক ি�তীয় আেলকজা�ার উপািধেত ভূিষত হেত এবং িব�িবজয় করেত �চেয়িছেলন?

(A) আলাউ��ন িখলজ� (B) িগয়াসউ��ন বলবন (C) মহ�দ িবন-তুঘলক (D) এঁেদর �কউই নন

34. িবিদশ� তার বাবার কাছ �থেক �িতমােসর 30 তািরেখ  50  টাক� এবং  31 তািরেখ 100 টাক� পায় । তাহেল  2008

সােল �স তার বাবার কাছ �থেক �মাট টাক� �পেয়েছ?

(A) 900 টাক� (B) 950 টাক� (C) 1250 টাক� (D) 1300 টাক�

35.এক� িলপইয়াের স�ােহর অন� সব ক� িদন যখন 52 বার কের আসেব , তখন িনেচর �কান দ�� িদন 53 বার কের

আসেত পাের ?

(A) রিববার ও ��বার (B) বুধবার ও বৃহ�িতবার (C) �সামবার ও বুধবার (D) ম�লবার ও শিনবার

36.উৎেসচক এক� জীব রাসায়িনক িবি�য়ােক �যভােব �রাি�ত কের ত� হল?

(A) িবি�য়ার অ�াক�েভশন এনা�জেক বৃি� কের

(B) িবি�য়ার তাপমা�ােক �াস কের

(C) িবি�য়ার তাপমা�ােক বৃি� কের

(D) িবি�য়ার অ�াক�েভশন এনা�জেক �াস কের

37.�দেপশ� �া� ( Fatigue ) হয় ন� কারণ…

(A) �কাষসমূহ ই�ারক�ালেলটড চাকিত �ার� যু�

(B)  িবপ�ল পিরমােণ মাইেটাকি�য়ার উপি�িত

(C)  অিধক পিরমাণ অ�াক�েনর উপি�িত

(D)  অিধক পিরমােণ মােয়ািসেনর উপি�িত

38. িব� জুেড় �যাগােযােগর জন� ন�ন�তম সংখ�ক কৃি�ম উপ�হ �েয়াজন
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(A)  এক� (B)  দ�� (C)  িতন� (D) চার�

39.সােলাক সংে�েষ আেলাক দশ� স�� হয়

(A) সাইেটাসল-এ (B) ��ােরা�াে�র �ানায় (C) ��ােরা�াে�র ��ামায় (D)  রাইেবােজাম-এ

40.পি�মবে�র িচ�র�ন �কান িশে�র জন� িবখ�াত

(A) সার (B) �লােকােমা�ভ (C) �লাহ� ও ই�াত (D) উপেরর �কান�ই নয়

41.হ�াভারিশয়ান ত� যার অংশিবেশষ

(A) বুক (B) অি� (C) �দিপ� (D) মি��

42.নীেচর �কান� সবেচেয় উপযু� িনউ�ীয়  �ালািন

(A) ইউেরিনয়াম 238 (B) �ুেটািনয়াম 239 (C) �নপচুিনয়াম 239 (D) �থিরয়াম  236

43.নীেচর �কান� �ভৗত পিরবত� ন নয়

(A) দ�ধ �িকেয় �ঁেড়� দ�ধ �তর� হওয়� (B)  আেয়ািডেনর ঊ��পাতন (C) চােয় িচিন �মশােন� (D) �মামবািতর দহন

44.লাটুেরর ভূিমক� হেয়িছল িনে�া� কারেণ

(A) অিতির� জলরািশর চােপ (B) ��েটর স�ালেন (C) জলধােরর নীেচর চু�িতর জন� (D) ভি�ল পব�ত সৃ� �থেক

45.পািল�ন �েমােজাম �য �কােষ পাওয়� যায়

(A) পত� লাভ� ার লালা�ি� �থেক (B) মান�েষর যকৃত �কাষ (C) পতে�র �ায়ু �কাষ (D) উপেরর �কান�ই নয়

46.পাতায় �ঢাকােন� প�রে�র উপি�িত �য চািরি�ক �বিশ� �দখায়, ত�

(A) হাইে�াফাইট (B)  �জেরাফাইট (C) হ�ােল� ফাইট (D) �মােসাফাইট

47. �কান প�বা�ষক� পিরক�না�েক �ময়াদ প� �তর এক বছর আেগ �িগত কের �দওয়� হেয়িছল

(A) তৃতীয় পিরক�ন� (B)  চতুথ� পিরক�ন� (C)  প�ম পিরক�ন� (D)  ষ� পিরক�ন�

48.ভারত-ইিতহােসর �কান যুেগর �লাক িছেলন আয�ভ� ও বরাহিমিহর (যথা�েম িব�ান� ও গিণতিবদ)

(A) �মৗয� যুগ (B) �� যুগ (C) পাল যুগ (D) িদি� স�লতািন

49.স�লতািন আমেল ইকত� বলেত বুঝাত

(A) এক �কার অিভবাদন (B) একজন ���প�ণ� কম�চার� (C) �কান �াম ব� িবেশষ অ�েলর ভূিম রাজ� অন�দান

(D) উপেরর �কান�ই নয়

50.নীেচর উি�িখত �কা�ািন�িলর মেধ� �কান� স�িত সি�ত ইউেরিনয়াম আহরেণর জন� ভারতীয় কেপ�ােরশেনর সে�

চুি�ব� হেয়েছ

(A) ও এন িজ িস (B) �গইল (C) িরলােয়� �পে�ািলয়াম (D) এসার অেয়ল

51.আয়নার �েলপ িদেত �কান কােব�াহাইে�ট বািণিজ�কভােব ব�ব�ত হয় ?

(A) স�ে�াজ (B) �ুকেটাজ (C) �সল�েলাজ (D) �ুেকাজ
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52. মূল�যু� কর আেরািপত হয় �কানও �েব�র

(A) সব�েশষ �ভা�ার উপর

(B) উৎপাদেনর সব�েশষ �ের �মাট �য মূল� যু� হয় তার উপর

(C) উৎপাদেনর �িত� �ের �মাট �য মূল� যু� হয় তার উপর

(D) উৎপাদেকর উৎপাদন ব�েয়র অে� সব�েমাট �য মূল� যু� হয় তার উপর

53. �কান ধাতুর আয়ন সােলাক-সংে�েষ ইেলক�ন পিরবহন কের ?

(A) �সািডয়াম (B)  পটািসয়াম (C) �কাবা� (D) �লৗহ�

54.1,  2,  6,  15,  31............. এই সংখ�� সাির�র পরবত� সংখ�া�

(A) 47 (B)  50 (C) 56 (D) 63

55.এক� �ােসর 27 জন ছা�ছা�ীর মেধ� 69� িব�ুট এমনভােব ভাগ কের �দওয়� হল �যন �েত�ক ছা� 2� এবং

�েত�ক ছা�� 3� িব�ুট পায়। ঐ �ােস ছা�ীর সংখ��

(A) 23 (B) 19 (C) 15 (D) 12

56.মা�র তলায় জেলর গভীরত� যত হেল �উব ওেয়ল কাজ করেব ন� ত� হল

(A) 20 ফুট (B) 25 ফুট (C) 28 ফুট (D) 38 ফুট

57.DNA  পয�ায়�ম' �ি�য়� আিব�ার কেরন

(A) এইচ. িজ. �খারান� (B) ওয়াটসন এবং ি�ক (C) ��ডিরক �স�ার (D) এ.ম.সাউদান�

58.2001 �সনসাস অন�যায়� পি�মবে� �জলা�িলর মেধ� সব�িন� িল�ান�পাত পাওয়� যায়

(A)  কলকাতায় (B)  প��িলয়ায় (C) �গিলেত (D) উ�র িদনাজপ�ের

59.��ােডা�াম �য �ক��েক ব�াখ�� কের

(A) িববত� ন স�ক�   (B)  �ফনা�ক স�ক�   (C)  িজনাগত স�ক�  (D) ট�া�নিমজিনত স�ক�

60.তথ� অবগত হওয়ার অিধকার সং�া� আইন� িনে�া� �কান রাজ�� ছাড়� বািক সব�� �েযাজ�

(A) জ�ু ও কাি�র (B)  িমেজারাম (C) মিণপ�র (D) নাগাল�া�

61.পি�মবে� িবেশষ অথ�ৈনিতক অ�েলর পিরক�ন� কর� হয় িনে�া� অ�েল

(A) �মদিনপ�র অ�েল (B) ঝাড়�াম অ�েল (C) ন�ী�াম অ�েল (D) হলিদয়ায়

62.নীেচর উি��িল িবেবচন� ক�ন :

1.  িনউটেনর �থম গিতস�� �থেক বেলর সং�� পাওয়� যায়

2.  িনউটেনর ি�তীয় গিতস�� �থেক বেলর সং�� পাওয়� যায়

3.  বািড়েত �বদ� িতক সর�াম�িল ��ণ� সমবােয় যু� �থেক

4.  �টিলিভসেনর িপকচার �উব মূলত এক� ক�ােথাড রি� নল

(A) �কবল 1 সিঠক (B) �কবল 2 সিঠক (C) �কবল 2 এবং  4 সিঠক (D) �কবল 1 এবং  4 সিঠক
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(A) পিরেষব� কর (B) �কা�ািন আয়কর (C) বৃি� কর (D) কৃিষ আয়কর

63. �কান বছর ইংেরজেদর সে� রণিজৎ িসংেহর অমৃতসেরর সি� �া�িরত হেয়িছল ?

(A) 1807 �ীঃ (B) 1809 �ীঃ (C) 1811 �ীঃ (D) 1813 �ীঃ

64.ফেতপ�র িসি�েত ইবাদত খান� ক� িছল ?

(A) বসবােসর জন� স�রম� অ�ািলক� (B) সকল ধম� স�ে� আেলাচনার জন� গৃহ (C) �ভাজনালয় (D)  উপেরর

�কােনা�ই নয়

65. �কান বছর �র�েলশন XVII িবিধব� কের সতীদাহ িনিষ� �ঘািষত হেয়িছল ?

(A) 1829 �ীঃ (B) 1830 �ীঃ (C) 1835 �ীঃ (D) উপেরর �কােনা�ই নয়

66.হর�� সভ�তার �লােকর� �কান �দেশর সে� বািণজ� করত ?

(A) চীন (B)  ইরান (C) রািশয়� (D) স�েমর

67.আিলগেড়র মুসিলম অ�াংেল� ওিরেয়�াল কেলজ �ািপত হেয়িছল

(A) 1868 �ীঃ (B) 1875 �ীঃ (C) 1883 �ীঃ (D) 1906 �ীঃ

68.ভারতীয় দশ�েনর �াচীনতম মতবাদ� �গা� (�ুল) হল

(A) �যাগ (B) সাংখ� (C) �বেশিষক (D) কম�িমমাংস�

69.এক� ল�েডার ছ�ার ছ� িপেঠ 1, 2, 3, 4, 5, ও  6  এই সংখ�া�িলর এক এক� �লখ� আেছ । ছ�া�র িতন� িভ�

িভ� অব�ান এই রকম

তাহেল 2 -এর উে�ািদেকর সংখ�া� হল ?

(A) 1 (B) 3 (C) 5 (D) 6

70.যিদ গতকােলর আেগর িদন �সামবার হেয় থােক তাহেল আগামীকােলর পেরর তৃতীয় িদন হেব

(A) বৃহ�িতবার (B) ��বার (C) শিনবার (D) রিববার

71. �টাড� উপজািত �দখেত পাওয়� যায়

(A) ঝাড়খে� (B) ছি�শগেড় (C) উ�রাখে� (D) নীলিগির পব�েত

72.ভারেত �েয়াজনীয় খিনজ �তেলর কত শতাংশ আমদািন কর� হয় ?

(A) 65 শতাংশ (B) 70 শতাংশ (C) 75  শতাংশ (D)  80  শতাংশ

73.কিপলধার� ফলেসর অব�ান

(A) �সান নদীর উপর (B) চ�ল নদীর উপর (C) নম�দ� নদীর উপর (D) কৃ�� নদীর উপর

74.পােশর ছিব�র ?  িচি�ত �ােন �য সংখ�া� বসেব �স� হল
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(A) 43 (B) 39 (C) 22 (D) 12

75.তিড়ৎ শি�েক যাি�ক শি�েত �পা�িরত কের

(A) থােম�া��াট (B) �মাটর (C) ডায়নােম� (D) �রক�ফায়ার

76.1992 সােল  সংিবধােনর 73 তম সংেশাধনী�

1. �াম ও অন�ান �ের প�ােয়ত গঠেনর িবষয়�েক সাংিবধািনক �বধত� িদেয়েছ।

2. সংিবধােন শহেরর �ায়�শািসত সং�া�িল স�েক�  এক� ন�তন অংশ সংেযািজত কেরেছ।

3. িন�দ� কেরেছ �য রাজ� িনব�াচন� কিমশেনর ত�বধােন অন� ��ত িনব�াচেন সব প�ােয়ত সদস�র� পঁাচ বছর �ময়ােদ

িনব�ািচত হেবন।

4. উপেরর িববৃিত �িলর মেধ� �কান� / �কান�িল সিঠক ?

(A) 1এবং 2 (B) 1 এবং  3 (C) �ধুমা� 1 (D) �ধুমা�  2

77. সমপয�ায়ভু� ব�ি�েদর িনেয় গিঠত �িনভ� র সং�া�িলর সাহােয� �ু�ঋণ �ক� পিরচালনার জন� শীষ� সং�া� ক�?

(A) আ�িলক �ামীণ ব�া� (B)  �ামীণ ব�া� (C) ভারতীয় ��ট ব�া� (D)  কৃিষ ও �ােমা�য়েনর জন� ন�াশনাল

ব�া�

78.নাদীর শাহ ভারত আ�মণ কেরিছেলন

(A) 1738 �ীঃ (B) 1739 �ীঃ (C) 1740 �ীঃ (D) 1741 �ীঃ

79.এক� স� িতর কাপেড়র এক �াে� এক� �ােসর জেল িনম��ত থাকেল কাপড়� িভেজ যায় । এর কারণ

(A) মহাকষ� (B) সা�ত� (C) ি�িত�াপকত� (D) �কিশক ি�য়�

80. �মগাি�িনস �ক িছেলন

(A) �সল�কােসর দ�ত (B) চ��� �মৗেয�র �ধানম�� (C) ��ক পির�াজক (D) িচন� �মনকার�

81. িপ�ু বাবু 4 ঝুিড় আম িকেন আনেলন এ�িলেত রেয়েছ যথ�েম 15, 18, 21, ও  22 � আম । িতিন এেদর মেধ�

এক�  ঝুিড়র সম� আম িনেজর বািড়র জন� �রেখ বািক আম�িল কাছাকািছ পঁাচ ব�ুর মেধ� সমান ভােগ িবিলেয়

িদেলন। িতিন �য িনেজর বািড়র জন� �রেখিছেলন, তােত ক� আম িছল ?

(A) 15 (B) 18 (C) 21 (D) 22

82. িহমালয় হে�…

(A) ভি�ল পব�ত (B) �প পব�ত (C) অবিশ� পব�ত (D) �টিবল ল�া�

83.স�নািমর উৎপি� িন�িলিখত কারেণ
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(A) সমু�তেলর ��েটর স�ালেন (B) সমু�তেলর অ�ুৎপাত (C) �জায়ােরর পিরবত� ন (D) উপেরর �কান�ই নয়

84.ভারতীয় সংিবধােনর �কান ধারােত �ক� ও রাজ��িলর মেধ� আ�থক স�েক� র িবষেয় স�পািরশ করার জন� অথ�
কিমশন গঠেনর সং�ান কর� হেয়েছ ?

(A) 245 ধার� (B) 280 ধার� (C) 356 ধার� (D) 370 ধার�

85.রাজতরি�ন� কার �লখ�?

(A) �কৗ�ল� (B) �মগাি�িনস (C) কলহন (D) এঁেদর �কউ নন

86. �কান বছের িদি� দরবাের ইংল�াে�র রাণীেক ভারত-স�া�ী�েপ �ঘাষন� কর� হেয়িছল ?

(A) 1876-77 �ীঃ (B) 1911  �ীঃ (C) 1921 �ীঃ (D) উপেরর �কান�ই নয়

87.নব�ব� আে�ালেনর মূল অন�ে�রন� �ক িছেলন ?

(A) রামেমাহন (B) িডেরািজও (C) �দেব�নাথ (D) �ডিভড �হয়ার

88. 'সনাতনপ�� সং�ারক' কােক বল� হয় ?

(A) িবদ�াসাগর (B) �াম� িবেবকান� (C) রামেমাহন (D) িব. িজ. িতলক

89.�প�  স�লতােনর রাজধান� িছল

(A) মহী�র (B) �সের�াপ�ম (C) শৃে�র� (D) �বল�ড়

90. 'ভারেতর অধ�ন� ফিকর' - ি��শ �ধানম�� কার স�ে� বেলিছেলন

(A) �তজ বাহাদ�র স� (B)  গা�ীিজ (C) মহ�দ আিল (D) িব. আর. আে�দকর

91.যিদ CAT = 346 ,  COW = 398,  DOG = 490, RAT = 256  হয় তাহেল FOX -এর এক� স�াব� সংেকত

িলিপ হেব

(A) 701(B) 107 (C) 791 (D) 193

92.�রাজ� পা��র �িত�াত�-সভাপিত �ক িছেলন ?

(A) মিতলাল �নহ� (B) িস.আর.দাশ (C) রােজ��সাদ (D) রাজ� �গাপালাচার�

93.এক� কেলজ ইউিনয়ন িনব�াচেন সাধারণ স�াদেকর পেদ 60% �ভাট �পেয় স��প� সরাসির �িত�ি�তায় অনন�ােক

60  �ভােট পরািজত কের । ঐ িনব�াচেন �বধ �ভােটর �মাট সংখ��

(A) 120 (B) 150 (C) 300 (D) 360

94.মেন ক�ন (I) �কবল কেঠার পির�ম� মান�েষরাই ধন� হয় , এবং  (II)  সকল সফল মান�েষরাই কেঠার পির�ম� হয়।

তাহেল উপেরর �ীকরণ দ�� �থেক িনেচর �কান িস�া� � পাওয়� যায় ?

(A)  অতীন কেঠার পির�ম� ; অতএব �স ধন� এবং সফল দ�ইই

(B)  িবতান সফল ; অতএব �স ধন�

(C)  চায়ন সফলও নয় ধনীও নয় ; অতএব �স কেঠার পির�ম� নয়

(D)  িডউক কেঠার পির�ম� নয় ; অতএব �স সফলও নয় ধনীও নয়
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95.পাি�মবে�  2001 �সনসাস অন�যায়� , সব�ািধক জনসংখ�� বৃি�র হার পাওয়� যায়

(A) মালদায় (B) উ�র িদনাজপ�ের (C) দ��ণ িদনাজপ�ের (D) দ��ণ 24 -পরগনায়

96.সাইমন কিমশন িনেয়াগ কর� হেয়িছল

(A) ভারেতর সাংিবধািনক সং�ােরর জন� (B)  শাসন সং�ােরর জন� (C) িশ�� সং�ােরর জন� (D) �জল �কাড

সং�ােরর জন�

97.ভারেতর পা�াত� িশ�ার পে� �কান গভন�র �জনােরল িস�া� �হন কেরিছেলন?

(A) লড�  কন�ওয়ািলশ (B) লড�  �ব�� (C) লড�  িরপন (D) লড�  কাজ� ন

98. �কান গভন�র �জনােরল-এর আমেল িবধব� িববাহ আইন �ণীত হেয়িছল?

(A) লড�  িরপন (B) লড�  ক�ািনং (C) লড�  ডালেহৗিস (D) লড�  �ব��

99.1, 4, 13, 40, 122, 364 ..... এই সংখ�া�র �কান সংখ�া� সিঠক নয় ?

(A) 13 (B) 40 (C) 122 (D) 364

100. এক� �গাল �টিবল িঘের �কে�র িদেক মুখ কের A, B, C, D, E, F, G, ও  H এই 8 জন বেস আেছ । D

বেসেছ F-এর বঁািদেকর ি�তীয় �ােন এবং  H-এর ডানিদেকর তৃতীয় �ােন ।  A বেসেছ F-এর ডানিদেকর ি�তীয়

�ােন; তার পােশ বেসেছ  H,  C, বেসেছ  B-এর ডানিদেকর ি�তীয় �ােন এবং  F বেসেছ  B -এর ডানিদেকর তৃতীয়

�ােন।  F-এর পােশ   G বেসিন।

উপেরর তথ� অন�সাের A-এর িঠক বঁািদেক �ক বেসেছ ?

(A)  H (B) E (C) G (D) B

101. 4, 5, 5, 5, 6, 5, 7 ............ এই সািরর পরবত� পদ�

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

102. শাল এক ধরেনর

(A) কিনেফরাস গাছ (B) পণ�েমািচ গাছ (C) িচরহিরৎ গাছ (D) �জােরাফাই�ক গাছ

103. িদব� জীবন ( লাইভ িডভাইন ) এর �লখক �ক ?

(A) �াম� িবেবকান� (B) �কশব চ� (C) িস�ার িনেবিদত (D) অরিব� �ঘাষ

104. 'সম� উ�য়ন কম�স� িচ' � ভারেত �কান সােল চাল�  হেয়িছল।

(A) 1950 (B) 1951 (C) 1952 (D) 1953

105. 'অমৃত বাজার পি�ক�' �ক �িত��� কেরন ?

(A) স�ের�নাথ ব�ানাজ� (B) বারী� �ঘাষ (C) কৃ� কুমার িম� (D) িশিশর কুমার িম�

106. মুসিলম লীগ অ�ব�ত� সরকাের কেব �যাগদান কেরিছল ?

(A) অে�াবর 1946 (B) নেভ�র 1946 (C) িডেস�র  1946 (D)  জান�য়ার� 1947

107. নীেচর �কান ছিব� তপন িসংহ পিরচািলত ?
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(A) িজ�গ� িজ�গ� (B) সািগন� (C) এক ড�র িক �মৗত (D) উপেরর সব �িলই

108. নীল দপ�ণ ইংেরিজেত �ক অন�বাদ কেরন ?

(A) মধুস�দন দ� (B) �রভ. �জমস লং (C) হািরস চ� মুখাজ� (D) কালী�স� িসংহ

109. পি�মবে�র স��রবনেক 'ওয়া��  �হিরেটজ সাইট ' নােম িনেমা� সােল �ঘাষন� কর� হেয়েছ ?

(A) 1999 (B) 1989 (C) 1979 (D)  1969

110. ভাকর� না�াল জলাধার িনে�া� নদীর উপের অবি�ত:

(A) িঝলাম (B) শত� (C) িবপাশ� (D) িস�ু

111. ভারেতর বায়লিদল� পব�ত িবখ�াত উৎপাদেনর জন�:

(A) অ�াল� িমিনয়াম (B) �লৗহ আকিরক (C) ব�াইট (D) মাইক�

112. িব� বণ�ৈবষম� িবেরাধ� সে�লন স�িত অন� ��ত হেয়েছ

(A) �বিজেত (B) ডারবােন (C) বন-এ (D) �জিনভায়

113. গা�ীিজর �কান আে�ালন িখলাফত আে�ালেনর সে� যু� হয়?

(A) আইন অমান� (B) অসহেযাগ (C) ভারত ছাড় (D) নীল চােষর িব�ে�

114. সত�ম কমপ�টার অিধ�হণ কেরেছ

(A) লােস�ন এ� টুে�� (B) �.িস.এস (C) �টক মািহ�� (D)  ড�ু. এল. রস

115. িনিখল ভারেত ��ড ইউিনয়ন কংে�েসর �থম সভাপিত �ক িছেলন ?

(A) লাল� লাজপত রায় (B) �দওয়ান চমনলাল (C) িচ�র�ন দাশ (D) স�ভাষ চ� �বাস

116. ব�-ভ� রদ হেয়িছল

(A) 1905 (B) 1906 (C) 1911 (D) 1909

117. যিদ LALGARH-এর এক� স�াব� সংেকত িলিপ হেব

(A) BQGSQGU (B) BPGSQGU (C) BPGTQGU (D) BPFSQGU

118. িখলাফত আে�ালেনর �নতৃ� �ক/কার� িদেয়িছেলন ?

(A) �সয়দ আহেমদ (B) ইকবাল (C) মহ�দ আিল ও �সৗকত আিল (D) রহমত আিল

119. মধ��েদেশ উৎপ� 'ব�াইট' ব�ব�ত হয়

(A) ��া� উৎপাদেন (B) অ�াল� িমিনয়াম উৎপাদেন (C) তাম� উৎপাদেন (D) অ� উৎপাদেন

120. �কান সংখ�ার 60% এর সােথ 50 �যাগ কিরেল সংখ�া� সমান হয় তাহেল সংখ�া� হল

(A) 110 (B) 125 (C) 200 (D) 300

121. �ক �থম 'ভারেতর গভণ�র �জনােরল' উপািধ �া� হন ?

(A) লড�  �াইভ (B) স�ার জন �শার (C) ওয়ােরন �হ��ংস  (D) লড�  কণ�ওয়ািলশ
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122. C হল  A এর একমা� কন��  B ও D হল C এর দ�� মা� ভাই । A-র িতন নািত E,   G ও  M-এর মেধ� E এবং M

হল যথা�েম B ও D-এর একমা� প�� । A-র িতন নাতিন F,  H ও N যথা�েম  C ও D-এর একমা� কন�� । তাহেল

B হল  G -এর

(A) মাম� (B) কাক� (C) ভাইেপ� (D) িপসতুেত� ভাই

123. AIDS/HIV  ভাইরাস এক �কােরর

(A) DNA ভাইরাস (B) RNA  ভাইরাস (C) হয় DNA অথব�  RNA ভাইরাস (D) উভয় �কার , DNA অথব�

RNA ভাইরাস

124. 19 জন ছা� এক� �াস পরী�� িদেয়িছেল । সবেথেক �বশ� 10� ন�েরর গড় হল  69, আর সবেথেক কম 10�

ন�েরর গড় হয় 54  তাহেল মােনর �মান�সাের সাজােন� দশম ন�র� হেব

(A)  62   (B)  58     (C)  46    (D) 44

125. িফসক�াল �রসপনিসিবিল� ও বােজট ম�ােনজেম� আইন �য িবষয় / িবষয়�িলর উপর �েযাজ� ত� হল বােজেটর

(A) �ধু �রিভিনউ  ঘাটিত  (B)  �ধু িফসক�াল ঘাটিত (C) িফসক�াল ও �রিভিনউ ঘাটিত , উভেয়ই (D)  �ধু

রাজ��িলর বােজেটর িফসক�াল ঘাটিত

126. �চি�স খঁ� কেব ভারত আ�মণ কেরিছল

(A) 1211 �ীঃ (B) 1221 �ীঃ (C) 1399 �ীঃ (D) 1526 �ীঃ

127. �ফ�য়াির মােস ভারত যােদর সে� �নৗমহড়ার অংশ �নয় �স দ�� �দশ হল মা�কন যু�রা� এবং

(A) জাপান (B) অে�িলয়� (C) দ��ণ �কািরয়� (D) উপেরর �কান� নয়

128. িশ�ার অিধকার িবল স�েক�  িনে�া� িববৃিত�িল িবচার ক�ন :1. ইউ.িপ.এ সরকার এই িবল� স�েক�  �াথিমক

কাজকম� �� কেরিছেলন2. িবল�েত উি�িখত এক� অন�তম �ধান িবষয় হল এেত আেশপােশর অ�েলর িপিছেয়

পড়� �ছেলেমেয়েদর ��েত ভারত� হওয়ার সময় �বসরকার� �ুল�িলেত 25 শতাংশ আসন সংর��ত রাখেত হেব ।3.

িবল�েত ছা�ছা�ীেদর �দিনক শাি� , িবতাড়ন ব� �জার কের আটক কের রাখ� িনিষ� কর� হেয়েছ

(A) �ধুমা� 1 (B) �ধুমা� 2 (C) 2 এবং 3 (D) 1, 2 এবং  3  �েত�ক�

129. �শর-ই পা�াব কােক বল� হয় ?

(A) রণিজৎ িসং (B) অমর িসং (C) লাল� লাজপত রায় (D) ভগৎ িসং

130. যশপাল কিম� িরেপােট� র িবষয় হল

(A) �টিলেযাগােযাগ (B) উ� িশ�� (C) �ামীণ �া�� ব�ব�� (D) পানীয় জল সরবরাহ

131. যানবাহন �ার� বায়ুদ�ষণেক িনয়�েণর �েচ�� ��প অেট� ির�ােক �ালািন বদলােনার িনেদ� শ �দওয়� হেয়েছ

িনে�া� �ালািনর সাহােয�:

(A) �প�ল (B) মাদক �ব� �থেক উৎপািদত �ালািন (C) িস.এন.িজ. (D)  িডেজল

132. ভারেতর �বেদিশক মু�� ভা�াের আ�থক মূেল�র পিরমােপ বৃহ�ম অবদান আেস
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(A) ইি�িনয়ািরং �ব�ািদ �থেক (B) সফটওয়ার পিরেষব� �থেক (C) র� ও অলংকারািদ �থেক (D)  �তয়ার� ব�সাম��

�থেক

133. আিদ�� ক� ?

(A)  িশখেদর এক� ধম�য় প��ক (B)  মান�েষর ব�বহােরর �মৗিলক িবিধ সমি�ত এক� প��ক (C)  মধ�যুেগর

ব�বহােরর শাসকেদর জন� এক� প��ক (D)  উপেরর �কােনা�ই নয়

134. অ�ালবােট� � ফুিজেমাির িছেলন ______ এর রা�পিত।

(A) �প� (B) জাপান (C) উ�র�েদশ ও িবহার (D) �জরাট ও মহারা�

135. 'বাঘ� যতীন' নােম �ক পিরিচত িছেলন ?

(A)  বাঘ� যতীন দাস (B) যতী�নাথ মুখাজ� (C) যতী�েমাহন �সন�� (D) উপেরর �কােনা�ই নয়

136. িনিখল ভারত �হাম�ল লীগ -এর �িত�াত� িছেলন

(A) অ�ািন �বসা� (B) মিহলাল �নহ� (C) িব.আর.আে�দকর (D) সেরািজন� নাইডু

137. এক� বাইসাইেকল চেড় অয়ন A �থেক 2 িকিম. িঠক পি�েম  D �ত যায় । তারপর �সখান �থেক 8 িকিম. িঠক

প�েব� B �ত �প�ছঁায়  A  হেয়  এবং সবেশেষ  B  �থেক 8 িকিম. িঠক উ�ের  C �ত �প�ছঁায় । এখন তার  A  �থেক

িকেলািমটার দ�র� হল

(A) 10 (B) 12 (C) 14 (D) 18

138. বন সংর�ণ কিম�র সদস� হে�

(A) বন দ�েরর গাড� র� (B) প�ােয়ত সদস� (C) বেনর �াস, বন দ�র ও প�ােয়ত (D) বন দ�েরর আিধকািরেকর�

139. জািলয়ানওয়ালাবাগ হত�াকা� �কান সােল ঘেটিছল ?

(A) 1908 (B) 1909 (C) 1918 (D) 1919

140. িশবাজীর রাজ�িভেষক হেয়িছল

(A) 1672 �ীঃ (B) 1673 �ীঃ (C) 1674 �ীঃ (D)  1975 �ীঃ

141. জলব�ন সং�া� সমস�� িন�িলিখত রােজ�র মেধ� সৃ� হেয়েছ

(A) মধ��েদশ ও উিড়ষ�� (B) কণ�াটক ও তািমলনাডু (C)  উ�র�েদশ ও িবহার  (D) �জরাট ও মহারা�

142. ভারেত িবিভ� ধরেনর �বাল পাওয়� যায়

(A) লা�া�ীেপ (B) দমন ও িদউ-এ (C) স��রবেন (D)  নম�দ� নদীর �মাহনায়

143. বঁাকুড়ায় মৃি�ক� হে�

(A) পডজিলক মৃি�ক� (B) অ�াল� িভয়াল মৃি�ক� (C) ল�াটাির�ক মৃি�ক� (D) িস�� মৃি�ক�

144. ভারেতর �থম �ধান ম�� িযিন তৎকালীন ভারতীয় জাতীয় কংে�েসর সদস� পেদ িছেলন

(A) চরণ িসং (B) িব�নাথ �তাপ িসং (C) চ�েশখর (D)  �মারারজ� �দশাই
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145. শাসন কায�কােল �কান গভন�র �জনােরল িনহত হেয়িছেলন ?

(A) লড�  �মেয়� (B) লড�  হা�ড� (C) লড�  নথ��ক (D) লড�  িলটন

146. ইরাণ স�িত তার ইসলাম িব�েবর _____ তম বা�ষক� পালন করল

(A) 20 (B) 25 (C) 30 (D) 50

147. দীঘ�কালীন কম�িনেয়ােগর জন� নীিত িনধ�ারেণর িবষেয় িনে�া� পিরক�না�িলর �কান�েত এক সাহস� পদে�প

�নওয়� হেয়িছল ?

(A) প�ম পিরক�ন� (B) ষ� পিরক�ন� (C) স�ম পিরক�ন� (D) অ�ম পিরক�ন�

148. '�ুলবুক �সাসাই�' �ক �িত�� কেরন ?

(A) উইিলয়াম �জানস (B)  হাইড ই� (C)  িড. �বথুন (D) �ডিভড �হয়ার

149. নাগাজু� নাসার ব�মুখ� �কে�র বঁাধ িন�িলিখত নদীর উপর অবি�ত :

(A) কৃ�� (B) কােবর� (C) তু�ভ�� (D) �সান

150. স�িত মু�াই স�াস কাে�র পর খবের 'িডমাশ�' শ�� ব�বার ব�ব�ত তােত �দখ� িগেয়েছ। 'িডমাশ�' এর অথ� িক?

(A)  িবেদেশর এক� িন�দ� এলাকায় আকাশপেথ চিকেত আঘাত হান�

(B)  রাে�র অভ��রীন নাশকত� মূলক কায�কলাপ িনেয় এক� �গাপন �িতেবদন

(C)  সরকাির অব�ান িনেয় এক� কুটৈনিতক উপ�াপন

(D)  প� িলিশ ব�ব�� িনেয় সরকােরর কােছ �পশ কর� স�পািরশ

151. িনে�া��িলর মেধ� �কাথায় জািত দা�� ঘেটেছ ?

(A) উ�মিক (B) য়ুহান (C) িতয়ানিজন (D) তাইচুং

152. এক ব�ি� প�ব�িদেক মুখ কের দঁািড়েয় থাকার সময় পর পর দ�বার তার ডানিদেক ঘুরল , এবার পর পর িতনবার ঘুরল

তার বঁািদেক এবং সবেশেষ পর পর দ�বার ঘুরল তার ডানিদেক । এখন �স �কানিদেক মুখ কের দঁািড়েয় আেছ ?

(A) প�ব� (B) পি�ম (C) উ�র (D) দ��ণ

153. �সেন , �য ���প�ণ� ভুিমক� সাইেটাসল পালন কের ত� হল

(A) অ��েড�ভ ফসেফারাইেলশন -এ

(B) পাই�িবক অ�ািসেডর অ��েড�ভ-িড-কাব���েলশন -এ

(C) ���স চ� -এ

(D) �াইেকালাইিসস- এ

154. ভারেতর জাতীয় কংে�েসর ি�তীয় অিধেবশেন �ক সভাপিত� কেরন ?

(A) দাদাভাই �নৗরজ� (B) বদ���ন তােয়রজ� (C) ডি�উ িস. ব�ানা�জ (D) িফেরাজশ� �মহত�

155. �কান আইেনর �ার� রান� িভে�ািরয়� ভারেতর স�া�� হন ?

(A) রয়�াল টাইেটলস অ�া�, 1876
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(B) অ�া� অফ 1858

(C) কাউ��ল অ�া�,1861

(D) অ�া� অফ 1872

156. আকবেরর রাজ�কােল �কান রাজকম�চারীেক বকস� বল� হত ?

(A)  শহেরর শাসন ব�ব�ায় ভার�া� কম�চারীেক

(B)  সামিরক সংগঠেনর ভার�া� কম�চারীেক

(C)  একজন শাসনতাি�ক / কায�িনব�াহ� কম�চারীেক

(D)  এেদর কাউেকই নয়

157. এেদর মেধ� �কান�  স�িত িনেজেক, �দউিলয়� �ঘাষন� কের?

(A) �জনােরল �মাটরস (B) টােয়াট� (C) ��াই (D) হ��

158. গ�ানদ� সমুে� �বািহত হয়

(A) �মাহনার মাধ�েম (B) ব-�ীেপর মাধ�েম (C) পািখর পােয়র মত �মাহনার মাধ�েম (D) উপেরর �কান�ই নয়

159. নীেচর �দওয়� িববৃিত�িল িবেবচন� ক�ন :

1.  ভারতীয় সংিবধােনর ি�তীয় অংেশ 12 ন�র �থেক 35 ন�র ধারার মেধ� ভারতীয় নাগিরকেদর �মৗিলক

অিধকার�িল িববৃত আেছ 2.  সংিবধােন স�ি�র অিধকার অন�তম এক� �মৗিলক অিধকার

উপেরর িববৃিত�িলর মেধ� �কান� / �কান �িল সিঠক ?

(A) �ধুমা� 1 (B) �ধুমা� 2 (C) 1 এবং 2 উভেয়ই (D) 1 এবং 2 এর �কান�ই নয়

160. _____ �ক আ�জ� ািতক �জ�া�তিব�ান বষ� �ঘাষন� কর� হেয়েছ।

(A) 2008 (B) 2009 (C) 2010 (D) উপেরর �কান�ই নয়

161. �াইেভর বাংলার �দওয়ান� �া�� ঘেটিছল

(A) 1757  �ীঃ (B) 1765 �ীঃ (C) 1772 �ীঃ (D) 1784 �ীঃ

162. ভারতীয় িব�বীেদর জননী�প খ�াত িছেলন

(A) ভািগন� িনেবিদত (B) অ�ািন �বসা�  (C) মাদাম কাম� (D) মাতি�ন� হাজর�

163. িনে�া� ভারতীয় রাজ��িলর �কান�েত জনঘন� সব�ােপ�� �বশ� ?

(A) পি�মব� (B) মহারা� (C) উ�র�েদশ (D) িবহার

164. ভারেতর নতুন সংিবধান কেব গৃিহত ( �া�িরত ) হেয়িছল?

(A) 26 নেভ�র 1949 (B) 20 িডেস�র 1949 (C) 25 িডেস�র 1949 (D) 26 জান�য়ার� 1950

165. নীেচর �কান দল� গত �লাকসভ� িনব�াচেন তৃতীয় �ে�র অ�ভু� � িছল ন� ?

(A) CPI(M) (B) জনত� (S) (C) TRS (D) SP

166. বে� হাইেকাট�  স�িত িরলােয়� ই�া��র সে� _____ এর সংযুি�করেণর িনেদ� শ িদেয়েছ
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(A) িরলােয়� ন�াচারাল (B) িরলােয়� ইন�� (C) িরলােয়� �পে�ািলয়াম (D) িরলােয়� পাওয়ার

167. ভারতীয় সংিবধােনর ষ� তািলকায় �য িবষয় িনেয় সং�ান রাখ� হেয়েছ ত� হল

(A)  আসাম, �মঘালয় ও িমেজারাম রােজ�র উপজািত এলাকা�িলর �সাশন

(B)  কত��িল রােজ�র  তপশীলভু� এলাকা�িলর �সাশন ও িনয়�ণ

(C)  �কান �কান �মত� এবং িবষয় �ক� ও রাজ��িলর অধীেন থাকেব

(D)  দলত�ােগর কারেণ কখন পদ বািতল হেব

168. নীেচর �কান ছিব� সব মান�েষর সম�, সব সঁাতা�র সম� এবং সব ভারতীেয়র সম� িনেদ� শ কের?

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

169. ভারেত আমুল অথ�ৈনিতক সং�ার ও উদারনীিত চাল�  হেয়িছল

(A) 1990  সােল (B) 1991 সােল (C) 1992 সােল (D) 1993 সােল

170. 'খুতব�' িক ?

(A) ��বােরর নামােজর সময় শাসনকত� � রাজার নােম উপেদশমূলক �শি� পাঠ

(B) রাজােদশ

(C)  রাজার �দওয়� শাি�

(D) উপেরর �কান�ই নয়

171. �থম তািলকা�র সে� ি�তীয় তািলকা�েক িমিলেয় িনেয় িনেচ �দওয়� সংেকত�িল ব�বহার কের সিঠক উ�র�

�বেছ িনেত হেব ?

�থম তািলক� (ব�ি�) ি�তীয় তািলক� (পদ)

(a) এন.�গাপাল�াম� 1. মুখ� তথ� মহাধ��

(b) স�খেদও �থারাট 2. মুখ� িনব�াচন� মহাধ��

(c) ওয়াজাহাৎ হিববু�াহ 3. সভাপিত,জাতীয় মানবািধকার অেয়াগ

(d) এস.রােজ�বাবু 4. সভাপিত, িব�িবদ�ালয় ম�ুির অেয়াগ

(A)  a -2,  b -1,   c -4,  d -3

(B)  a -1,  b -3,   c -4,  d -2

(C)  a -2,  b -4,   c -3,  d -1

(D)  a -2,  b -4,   c -1,  d -3

172. ভারেত িব�ায়েনর ধার� �িতফিলত হে�

(A) 'Neighbourhood'  �দাকােনর মাধ�েম
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(B)  �ানীয় ব�বসার মাধ�েম

(C) শিপং মেলর মাধ�েম

(D)  Stationery �দাকােনর মাধ�েম

173. এক� সংকর ধাতুেত  2%  দ��,  45%  িনেকল এবং অবিশ� অংশ অ�াল� িমিনয়াম আেছ ।  105 �াম

অ�াল� িমিনয়াম িবিশ� এরকম এক� সংকর ধাতুর �মাট ভর ( �াম-এ) কত?

(A) 170 (B) 200 (C) 250 (D) 300

174. কলকাতার �মিডক�াল কেলজ �কান বছর �ািপত হেয়িছল?

(A) 1829 �ীঃ (B) 1835 �ীঃ (C) 1858 �ীঃ (D) 1884 �ীঃ

175. গত উই�লডন (2009) িছল রজার �ফেডরােরর _____ তম �া� �াম �খতাব।

(A) 15 (B) 16 (C) 17 (D) 18

176. �কারাজন আকুইেন� িছেলন _____ এর রা��ধান।

(A) থাইল�া� (B) িফিলিপনস (C) িফিজ (D) অে�িলয়�

177. গত আগ� মােস (2009)  ভারত _____ এর সে� এক� মু� বািণজ� চুি� �া�র কেরেছ।

(A) OPEC (B) AU (C) ASEAN (D) NAFTA

178. পি�মবে� বািগচ� কৃিষ িন�িলিখত �জলার �বিশ��

(A) মালদ� (B) দা�জিলং (C) বঁাকুড়� (D) হাওড়�

179. িনে�া� ব�ি�গেণর মেধ� �ক ভারেতর িকছু অংশ দখল কের তঁার প�ব�প��ষেদর নােম সা�ােজ�র িভি� �াপন

কেরিছেলন।

(A) �মায়ুন (B) �শরশাহ (C) বাবর (D) এঁেদর �কউই নন

180. ভারত _____ এর সদস� নয়।

(A) BRIC (B) BIMSTEC (C) SCO (D) WTO

181. 'আঁিধ' নামক ঝড় িন�িলিখত �ােন ঘেট।

(A) পা�াব (B) পি�মব� (C) আসাম (D) উ�র�েদশ

182. িনেচ �দওয়� িববৃিত�িল িবচার ক�ন :

1. রাজ�সভ� এক� �ায়� �িত�ান।

2. রাজ�সভার �িত সদস� সেব�া� পঁাচ বছর পেদ আসীন থাকেত পােরন।

3. �লাকসভ� রাজ� তািলকার িবষেয় আইন �ণয়ন করেত পাের।

উপেরর িববৃিত�িল �কান� / �কান�িল সিঠক ?

(A) 2 এবং 3 (B) 1 এবং 3 (C) �ধুমা� 2 (D) 1,2 এবং 3-এর �কান�ই নয়

https://careerbangla.in/


Careerbangla.In

183. দ�� ব�  A ও  B -এর ভর যথা�েম m এবং 5m । একই সময় ধের সমান বল এেদর উপর �েয়াগ কর�

হল।তাহেল

(A) A ও  B -এর �বগ সমান হেব

(B)  A ও  B -এর ভরেবগ সমান হেব

(C) A -এর ভরেবগ �বশ� হেব

(D) B-এর ভরেবগ �বশ� হেব

184. ভারেত 'Coastal  Regulation Zones' সনা� কর� হেয়েছ িনে�া� �নােকর উপর িভি� কের :

(A) �জায়ােরর উ�ত� (B) সমুে�র �র বৃি� (C) জেলর গভীরত� (D) সমু� তােলর উ�ত�

185. �কান সংিবধান সংেশাধন� আইেন সম� ভারতীয় নাগিরকেক িশ�ার অিধকার �দওয়� হেয়েছ ?

(A) 73 তম (B) 74 তম (C) 86 তম (D) 91 তম

186. পাইকার� মূল�স�চেকর িহসােব িনে�া� �কান বছর� বত� মােন িভি� বছর িহসােব ধর� হেয় থােক?

(A) 1990-91 (B) 1991-92 (C) 1992-93 (D) 1993-94

187. ইউিনক আইেড�িফেকশন অথির�র �চয়ারপাস�ন �ক?

(A) িব.িজ.ভা�গস (B) ন�ন িনেলকািন (C) স�াম িপে�াদ� (D) ন�ন বাগচ�

188. অেশাক,িদবাকর,অ�ণ ও �তীেনর মেধ� িদবাকর অ�েণর �থেক �ছাট। �তীন �কবলমা� অেশােকর �থেক বড়।

তাহেল সবেথেক বড় হল

(A) বল� যােব ন� - তথ� অস��ণ� (B) ন�ন িনেলকািন (C) স�াম িপে�াদ� (D) ন�ন বাগচ�

189. গা�ুবাঈ হা�ল িছেলন _____ ঘরানার িশ��।

(A) আ�� (B) �গায়ািলয়র (C) �মওয়াট (D) িকরান�

190. দ��ণ �ম�েত ভারেতর তৃতীয় গেবষণ� �ক��র নাম হেব

(A) গে�া�� (B) �ম�� (C) ভারত� (D) অলক�

191. স�িত 62.9 শতাংশ সাধারণ �শয়ার মূলধন িকেন িনেয় জাপােনর দাইইিচ সাংিকও ভারেতর �কান ঔষধ �কা�ান�

অিধ�হণ কেরেছ ?

(A) রানবা�� (B) ড: �র��স ল�ােবােরেটিরস (C) িনেকালাস িপরামল (D) �াে�� ইি�য়�

192. "In other rooms, other wonders"  বই�র �লখক হেলন

(A) মহািসন হািসদ (B) নািদম আসলাম (C) ড�ািনেয়ল মইন��ীন (D) মহ�দ হািনফ

193. �কি�য় সরকার 2009-10 সােল িবলি�করেণর মাধ�েম _____ �কা� টাক� সং�েহর ল�� ধায� কেরেছ।

(A) 1120 (B) 1125 (C) 1130 (D) 1150

194. ভারতীয় সংিবধােনর 109তম  সংেশাধন� _____ এর সে� স��কত।

(A) রা�পিতর �মত� (B) �ভাটার বয়স (C) তপিসল� জািত ও জনজািতেদর সংর�ণ (D) সরকার� ভাষ�
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195. ভারত কার সহেযািগতায়  RISAT-2 স�ােটলাইট �তর� কেরেছ

(A) মা�কন যু�রা� (B) রািশয়� (C) �া� (D) ইসরােয়ল

196. চীন স�িত �য টাইফুেনর িশকার হেয়েছ

(A) �মারাকট (B) ল�ংওয়াং (C) য়ুকং (D) রাি�য়�

197. ভারত _____ রা� িহসােব পরমাণ�  শি�চািলত সাবেমিরন �তর� কেরেছ।

(A) প�ম (B) ষ� (C) স�ম (D) অ�ম

198. �ক কলকাত� 'ভারতসভ�' (ইি�য়ান অ�ােসািসেয়শন) �াপন কেরিছেলন ?

(A) ড�ু.িস.ব�ানা�জ (B) এস.এন.ব�ানা�জ (C) স�ভাষচ� বস�  (D) িচ�র�ন দাশ

WBCS 2010 Preliminary Question Paper
By - Careerbangla.In

https://careerbangla.in/
https://careerbangla.in/
https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMKe3rQswtMLFAw?ceid=IN:en&oc=3
https://t.me/career_Bangla
https://www.linkedin.com/company/careerbangla/
https://twitter.com/CareerBangla
https://www.facebook.com/Careerbangla.in
https://www.youtube.com/c/CareerBangla
https://in.pinterest.com/career_bangla/
https://www.instagram.com/careerbangla/
https://www.tumblr.com/careerbangla

