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Instruction For Q. Nos. 1- 5
Choose The Correct Alternatives From The Options To Fill In The Blanks:

1. He 'made light of his friend's warning' means he_____.
(A) Lit a fire (B) Showed the light (C) Took seriously (D) Treated lightly.

2. His observation were 'beside the point' means that his observations were_____.
(A)Written in point form (B) Written beside his points (C) Not relevant (D) Not heard by others.

3. The boys were 'kept in' after school means that the boys were_____.
(A) Caned (B) Punished (C) Confined (D) Rewarded.

4. In spite of all his brag he had 'to eat humble pie' means that he had to_____.
(A) Apologize (B) Surrender (C) Leave (D) Eat his food.

5. 'A wild-goose chase' means_____.
(A) To go hunting (B)Togo on a foolish, fruitless search   (C) To chase wild geese (D) To protect.

Instruction For Q, Nos, 6-10
Use Appropriate Words To Fill In The Blanks.

6. The_____fumes of vehicles pollute the air.
(A) Noxious (B) Nutritious (C) Nourishing (D) Notorious

7. The_____structure dwarfed all the surrounding buildings.
(A) Impossible (B) Imposing (C) Implacable (D) Important

8. The_____of the farmland was enough to sustain the small family
(A) Yoke (B) Yeast (C) Yard (D) Yield

9. Her_____ways captivated many young men.
(A) Wintry (B) Weird (C) Weansome (D) Winsome

10. The thieves_____through the cupboards searching for valuable articles.
(A) Ran (B) Ruptured (C) Rummaged (D) Rustled

Instruction For Q. Nos. 11 & 12
Choose The Word Opposite In Meaning To The Underlined Words:

11. The hubbub in the cities makes one tired and irritable.
(A) Roar (B) Quiet (C) Disorder (D) Disturbance

12. Chaos reigned supreme at the football match.
(A) Order (B) Confusion (C) Anarchy (D) Luck

Instruction For Q. Nos. 13 & 14
Insert The Appropriate Phrasal Verbs In The Blanks Below To Make Sentence Meaningful:

13. We should_____for a rainy day.
(A) Put down (B) Put into (C) Put something by (D) Put things off

14. The thief_____with the ornaments.
(A) Made away (B) Made out (C) Made off (D) Made up
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Instruction For Q.Nos. 15 & 16
Identify The Correct Word From The Options Given To Make The Sentence Meaningful:

15. He is so_____nothing moves him.
(A) Non-committal (B) Nonchalant (C) Nondescript (D) Noncombatant

16. The dish was_____with herbs.
(A) Garnished (B) Garlanded (C) Gathered (D) Gardened

Instruction For Q. Nos. 17 - 22
Choose The Right Word To Make A Sentence Meaningful:

17. A dissolute person is one who is
(A) Debauched (B) Dishonest (C) Dissimilar (D) Discontent

18. A female 'administrator' will be called an
(A) Administratores (B) Administress (C) Administratrix (D) Administer

19. Many camels together would be called a_____of camels.
(A) Team (B) Troop (C) String (D) Pack

20. A man catches fish as a hobby is called a/an_____.
(A) Fisherman (B) Angler (C) Hunter (D) Fishmonger

21. He came of his own_____.
(A) Violation (B) Volition (C) Volubility (D) View

22. The fruit was juicy and_____.
(A) Succulent (B) Succinct (C) Sufficient (D) Subtle

Instruction For Q.Nos. 23-25
Choose The Word Closest To The Meaning Of The Underlined Words:

23. The model's clothes were so bizarre that they created quite a sensation.
(A) Beautiful (B) Grotesque   (C) Mundane (D) Lugubrious

24. The teacher gave us explicit instruction.
(A) Definable (B) Resolvable (C) Demonstrative (D) Detailed

25. The concert was a pot-pourri of events.
(A) Medley (B) Lengthy (C) Badly arranged (D) Classical

26.এক� ��লার রািশর উদাহরণ

(A) �বগ (B) বল (C) ভরেবগ (D) শি�

27.মান�েষর আিব�ৃত �থম ধাতু� হল

(A) �লাহ� (B) অ�াল� িমিনয়াম (C) দ�� (D) তাম�

28. জুয়ান মান�েয়ল সানটস �কান রাে�র রা��ধান ?

(A) �প� (B) কলি�য়� (C) িচিল (D) �ািজল
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29. 'িবেফার �মমির ��ডস – অ�ান অেটাবােয়া�ািফ' কার �লখ� ?

(A) ��মশংকর ঝ� (B) ফািল এস. নািরমান (C) অচ� ন� উপাধ�ায় (D) িব�ম �শঠ

30.আি�কান ইউিনয়ন শীষ� সে�লন �কাথায় হয় ?

(A) �সামািলয়� (B) উগা�� (C) দ��ণ আি�ক� (D) িজ�ােবােয়

31.ভারতীয় িব�ান কংে�স -এর ৯৭তম বা�ষক অিধেবশন �কাথায় অন� ��ত হয়?

(A) িত�ভ�প�রম, �করাল� (B) আই.আই.� খড়গপ�র, পি�মব� (C) �ব�াল��, কন�াটক (D) মু�াই, মহারা�

32.স�িত �কান রা� (জুন ২০১০) �জাটিনরেপ� আে�ালেন �যাগ িদেয়েছ?

(A) আফগািন�ান (B) িজ�ােবােয় (C) স�দান (D) িফিজ

33.রাজ� তািলকাভু� িবষেয় পাল�ােম� আইন �ণয়ন করেত পাের যিদ তার �েয়াজন হয় -

(A) জাতীয় �ােথ� (B) সংি�� রােজ�র �ােথ� (C) িশ�� এবং সামািজক স�েযাগ স� িবধার িবষেয় তুলনামূলক ভােব

অন��ত স�দােয়র �ােথ� (D) সংখ�ালঘু স�দােয়র �ােথ�

34.এক� ধাতব পাত �থেক এক� বৃ�াকার অংশ �কেট �নওয়� হল । ধাতব পাত�েক তাপ �েয়াগ করেল বৃ�াকার

অংেশর ব�াস –

(A) বাড়েব (B) কমেব (C) বাড়েব ব� কমেব ত� িনভ� র করেব বৃ�াকার অংেশর ব�ােসর উপর (D) বাড়েব ব� কমেব ত�

িনভ� র করেব পােতর পদােথ�র উপর

35.এক� আব� পাে� �কােন� আদশ� গ�ােসর আয়তন ি��ণ এবং তাপমা�াও (°K) ি��ণ কর� হেল ওই গ�ােসর চাপ –

(A) অপিরব�তত থাকেব (B) ি��ণ হেব (C) এক-চতুথ�াংশ হেব (D) চার�ণ হেব

36.ভারতীয় মু�ার নতুন �চহার� �ক অি�ত কেরন?

(A) িড. উদয়কুমার (B) সািহল �শিঠ (C) রান� দাশ�� (D) সিলল ভাট

37. �কান রাে�র নতুন �ধানম�� ন�াওেট� কান ?

(A) িচন (B) িরপাবিলক অফ নথ� �কািরয়� (C) জাপান (D) মালেয়িশয়�

38.লাদাক অ�েল �কান িহমালীয় শহের �মঘ �ফেট আকি�ক বন�� ও বৃ� হয় ?

(A) �ীনগর (B) �সিক (C) মানািল (D) �ল

39.ভারতীয় �সনার নতুন িচফ �ক?

(A) �জনােরল দীপক কাপ�র

(B) �লফেটন�া� �জনােরল িভ.�ক. িসং

(C) �লফেটন�া� �জনােরল এস.আর. �মেহত�

(D) �লফেটন�া� �জনােরল এইচ.এল. কাখিরয়�

40. 'িচর�ায়� বে�াব�' �ক �বত� ন কেরন?

(A) লড�  কণ�ওয়ািলশ (B) ওয়ােরন �হ��ংস (C) জন �শার (D) লড�  �ব��
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41. পৃিথবীর বৃহ�ম �সৗরশি�র উ�পাদন �ক� �কাথায় (�কান �দেশ) �খাল� হেয়েছ সা�িতক কােল?

(A) মা�কন যু�রা�    (B) ��ন (C) যু�রাজ� (ইউ.�ক.) (D) জাপান

42. িজ 8 এবং িজ 20 শীষ� সে�লন �কাথায় অন� ��ত হয়?

(A) ওয়ািশংটন, মা�কন যু�রা� (B) প�ািরস, �া� (C) টরনেট�, কানাড� (D) বািল�ন, জাম�ািন

43.বিলউেডর �কান িচ�তারক� UNICEF �ার� িশ� অিধকার র�ােথ� জাতীয় রা�দ�ত িনযু� হন?

(A) অিমতাভ ব�ন (B) শ�মল� ঠাকুর (C) ��য়া�� �চাপড়� (D) িশ�� �শিঠ

44.�ধান �বৗ� ধম��� সমূহ �কান ভাষায় িলিখত?

(A) �াকৃত (B) সং�ৃত (C) পািল (D) অধ� মাগধ�

45.�থম িব� �ািসকাল তািমল সে�লন �কাথায় অন� ��ত হয়?

(A) �চ�াই (B) িত�িচরাপি� (C) �কােয়�াটুর (D) মহাব�ীপ�রম

46.লওর� িচন িচল� �কান রাে�র �থম মিহল� রা�পিত হন?

(A) �ািজল (B) িচিল (C) আেজ� �ন� (D) �কা�ািরক�

47. �কান ভারতীয় সব��থম ি��শ পাল�ােমে�র সদস� মেনানীত হেয়িছেলন ?

(A) �জ.এল. �নহ� (B) দাদাভাই নওেরািজ (C) এম.�ক. গাি� (D) এেদর �কউই নন

48.প�ােয়ত �িল —

(A) �কবল কর ধায� করেত পাের

(B) �কােন� কর ধায� করেত পাের ন�

(C) �কবল সরকাির অন�দান পায়

(D) কর, ��, �তাল� এবং ফ� ধায� এবং আদায় করেত পাের

49.পিরক�ন� কিমশন এক� —

(A) রাজৈনিতক �িত�ান

(B) সংিবিধব� �িত�ান

(C) অরাজৈনিতক �িত�ান

(D) আধ� রাজৈনিতক �িত�ান

50.ভারেতর �াধীনত� �া��র সময় ভারতীয় জাতীয় কংে�েসর সভাপিত �ক িছেলন —

(A) �জ.এল. �নহ� (B) সদ� ার প�ােটল (C) �জ.িব. কৃপািলিন (D) আবুল কালাম আজাদ

51.2010 সােলর ইি�র� গাি� শাি� প�র�ার কােক �দান কর� হয়?

(A) দ��ণ �কািরয়ার �ধানম�� িল.িমউ� বাক

(B) বাংল� �দেশর �ধানম�� �শখ হািসন�

(C) �ীল�ার রা�পিত মেহ� রাজাপ�

(D) জাম�ান রা�পিত ড. �হা��  �কােহল�
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52.অল ইি�য়� ��ড ইউিনয়ন কংে�েসর �িত�াত� �ক?

(A) এম.এন.�যাশ� (B) �জ.এল.�নহ� (C) লাল� লাজপৎ রায় (D) মুজাফফর আহেমদ

53.অ�া� ট�া� ��পনা� 'নাগ' �কাথায় সফলতার সােথ পরী��ত হয়?

(A) চঁািদপ�র,ওিড়ষ�� (B) বােল�র, ওিড়ষ�� (C) হায়দরাবাদ,অ��েদশ (D) উইলার �ীপ,ওিড়ষ��

54.এক� ��ং -এর �দঘ�� l ও ��ং �বক K। ��ং�েক �কেট দ� -টুকের� কর� হল। এক� অংেশর �দঘ��

l<sub>1</sub> এবং অপর�েক l<sub>2</sub>। যিদ l<sub>1</sub> = nl<sub>2</sub> হয়,

তাহেল l<sub>1</sub> �দঘ��িবিশ� ��ং�র �বক হেব

(A) K(l + n) /n (B) K(l + n) (C) Kn(l + n) (D) K(l + n)

55. A ও B সমান ওজেনর দ�� তামার তার এবং B -তােরর ব�াসাধ� A -তােরর ব�াসােধ�র অেধ�ক। তার দ��র �রাধ

যথা�েম  R<sub>A</sub> ও R<sub>B</sub> হেল, R<sub>A</sub> / R<sub>B</sub> হেব —

(A) 1/4 (B) 1/8 (C) 1/16 (D) 1/2

56. 'বােয়� ডাইভারিস�' -র  উপর আ�জ� ািতক সে�লন �কাথায় অন� ��ত হয় ?

(A) বােস�েলািনয়� (B) �চ�াই (C) ক�ালগাির (D) �টািকও

57. �কান �দশ �থমবার হাই �রেসািলউশন ম�ািপং উপ�হ ��পন কের ?

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

58.আেলকজা�ার কত িদন ভারেত িছেলন?

(A) ১৬৫ মাস (B) ১৯ মাস (C) ২০ মাস (D) ২৪ মাস

59. িভ.�ক. মূ�তেক �কান প�র�ার �দান কর� হয় ?

(A) যমুনালাল বাজাজ প�র�ার (B) রামন ম�াগেসেস প�র�ার (C) দাদাসােহব ফালেক প�র�ার (D) দ� ইনেফািসস

�াইজ

60.ভারেতর জাতীয় কংে�েসর �থম মুসিলম সভাপিত হেয়িছেলন —

(A) মহ�দ আিল (B) বদ���ন তােয়বিজ (C) আবুল কালাম আজাদ (D) উপেরর �কউই নন

61. 'বাবরনাম�' -র �লখক িছেলন

(A) আবুলফজল (B) িফরেদৗিস (C) আিফফ (D) বাবর

62. �ফ�য়াির মােস (2010) ভারত কার সে� এক� 'িসিভল িনউি�য়ার সহেযাগ' চুি� �া�র কের?

(A) যু�রাজ� (B) মা�কন যু�রা� (C) জাপান (D) �া�

63. '�লৗহমানব' কােক বল� হয় ?

(A) �জ.এল. �নহ� (B) সদ� ার ব�ভভাই প�ােটল (C) মহা�� গাি� (D) স�ভাষ চ� বস�

64. ঘুণ�মান পিরক�নার সময়কাল িছল —

(A) 1978 - 83 (B) 1973 - 78 (C) 1970 - 75 (D) 1980 - 85
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65.নার� এবং প��ষ উভেয়র ��ে� সমান কােজর জন� সমান �বতন — এ� এক�

(A) রা� পিরচালনার িনেদ� শা�ক নীিত

(B) �িমক আইেনর সংিবিধব� ধার�

(C) �মৗিলক অিধকার

(D) উপেরর �কান�ই নয়

66.2001 সােলর জনগণন� অন�যায়� সব�ভারতীয় িল�ান�পাত কত?

(A) 875 মিহল� 1000 প��ষ�িত

(B) 975 মিহল� 1000 প��ষ�িত

(C) 950 মিহল� 1000 প��ষ�িত

(D) 933 মিহল� 1000 প��ষ�িত

67. 'সমাজতাি�ক' এবং 'ধম�িনরেপ�' এই শ� দ�� ভারতীয় সংিবধােনর ��াবনায় অ�ভু� � হেয়িছল —-

(A) 24তম সংেশাধনীর �ার�

(B) 42তম সংেশাধনীর �ার�

(C) 43তম সংেশাধনীর �ার�

(D) 44তম সংেশাধনীর �ার�

68.স��রবেনর মান�ষ জীিবক� িনব�াহ কেরন মূলত —

(A) বৃ�-িনভ� র একফসিল চাষ কের (B) �মণাথ�েদর পিরেসব� �দান কের (C) মাছ ধের (D) বঁাধ িনম�াণ কের

69. িন�িলিখত কিম��িলর মেধ� �কান� সরকাির ব�য় িনয়ম মািফক হেয়েছ িকন� ত� �দেখ —

(A) পাবিলক অ�াকাউ�স কিম� (B) এ��েমটস কিম� (C) পাবিলক আ�ারেটিকং সং�া� কিম� (D) উপেরর

সব�েলাই

70. িনউ�ীয় চুি�েত সংঘ�ত সংি�� িনউ�ীয় িবি�য়� হল—

(A) িফসন (িবভাজন) (B) ��ােলশন (C) িফউজন (সংে�ষণ) (D) িনউ�ন অ�াবজপ�সন (িনউ�ন অিভেশাষণ)

71.মহাকষ�য় �বেকর একক —

72.সাতবাহন রাজােদর সময় এক� উে�খেযাগ� ব�র িছল —

(A) �সাপার� (B) তা�িল� (C) কািলকট (D) �কািচন

73.কােক বল� হয় ভারতীয় �রেনশঁােসর �ভােরর �কতার�?

(A) রবী�নাথ ঠাকুর (B) রাজ� রামেমাহন রায় (C) এম.�ক. গাি� (D) �াম� িবেবকান�

74. 'দীন-ই-ইলািহ' �ক �বত� ন কেরন ?

(A) িফেরাজ শাহ তুঘলক (B) মহ�দ িবন তুঘলক (C) কিবর (D) আকবর

75.এক� উ�ল �লে� ব� ও �িতিবে�র মেধ� সবেচেয় কম দ�র� হল —

(A) 4f �থেক �বিশ (B) 4f �থেক কম (C) 2f -এর সমান (D) 4f -এর সমান
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76. িব� 'স� ��ং চ�া��য়নিশপ' িমউিনখ, জাম�ািনেত �থম �কান ভারতীয় মিহল� �সান� �জেতন?

(A) সাইন� �নহওয়াল (B) �দাল� ব�ানাজ� (C) �তজি�ন� সাব� (D) কৃ�� প� িনয়�

77. মু�� িবে�াহ কখন ঘেটিছল ?

(A) 1854 - 1855 (B) 1890 (C) 1899 - 1900 (D) 1902

78.আ�ামােন ভারেতর �কান গভন�র �জনােরল িনহত হেয়িছেলন ?

(A) লড�  িলটন (B) লড�  �মেয়� (C) লড�  কাজ� ন (D) উপেরর �কউই নন

79. �কান প�বা�ষক� পিরক�নার সমেয় সবুজ িব�ব স� িচত হেয়িছল?

(A) তৃতীয় (B) চতুথ� (C) প�ম (D) ষ�

80. �কান রা��ধান ভারত সফের এেসিছেলন মাচ�  2010 -এ ?

(A) আেমিরকান রা�পিত, বারাক ওবাম� (B) আফগান রা�পিত, হািমদ কারজাই

(C) িচেনর রা�পিত, �িজনটাও (D) রািশয়ার �ধানম��, �ািদিমর প� িতন

81.সংিবধােনর �কান সংেশাধন� �ভাটদােনর বয়স 21 �থেক কিমেয় 18 বছর কেরেছ ?

(A) 60তম সংেশাধন� (B) 61তম সংেশাধন� (C) 62তম সংেশাধন� (D) 63তম সংেশাধন�

82.নীেচর �কান� এক� এে�িমক উি�দ ?

(A) কু�েয়রকাস ইনকান� (B) এিলউসাইন �কারাকান� (C) �ফােয়িন� প�াল�েডাস� (D) কাইিডয়� ক�ািলিসন�

83. বু� �কাথায় তঁার বাণ� �থম �চার কেরিছেলন?

(A) কুিশনগর (B) বু�গয়� (C) কাশ� (D) সারনাথ

84. 'এলাহাবাদ �শি�' �ক রচন� কেরিছেলন ?

(A) অ�েঘাষ (B) নাগাজু� ন (C) হিরেষণ (D) বস� িম�

85. 'পেথর দািব' -র �লখক �ক ?

(A) রবী�নাথ ঠাকুর (B) শর�চ� চে�াপাধ�ায় (C) সতীনাথ ভাদ� িড় (D) তারাশংকর বে��াপাধ�ায়

86.ভারতীয় সংিবধােনর 24তম ধারায় �কােন� কারখানায় িশ�েদর িনেয়াগ িনিষ� যিদ তােদর বয়স হয় —

(A) 14 বছেরর কম (B) 12 বছেরর কম (C) 7 বছেরর কম (D) 15 বছেরর কম

87.দশম পিরক�নার অথ�বরা� �কান ���েক সবেচেয় �বিশ উ�সািহত কেরিছল?

(A) কৃিষ (B) শি� (C) সামািজক পিরেসব� (D)  �যাগােযাগ ব�ব��

88.পি�মবে�র প�ব� সীমাে� অবি�ত —

(A) আসাম ও বাংলােদশ (B) িবহার ও ঝাড়খ� (C) িসিকম ও ভূটান (D) ওিড়ষ�� ও ঝাড়খ�

89.পি�মবে� �া�ীয় িচরহিরৎ অরেণ�র বনভূিম �দখ� যায় —

(A) 1000 িমটােরর নীেচ (B) 1000 িম - 1500 িম (C) 1500 িম - 3000 িম (D) 3000 িমটােরর উপের
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90.দশম পিরক�ন� �� হওয়� পয�� কত�িল বা�ষক পিরক�ন� স��ণ� হেয়েছ?

(A) 3� (B) 4� (C) 1� (D) 6�

91.হলিদয়� এক� —

(A) �পে��-রসায়ন িশ�েক�

(B) গভীর সমুে�র ম�স�চাষ �ক�

(C) �লৗহ ই�াত িশ�েক�

(D) কািরগির িশ�েক�

92. িন�িলিখত উি��� িলর �কান� মূল িবহীন?

(A) �সরােটাফাইলাম (B) আইকরিনয়� (C) মেনােকািরয়� (D) িপ��য়�

93.পি�মবে� চ� চােষর সব�ােপ�� আদশ� অ�ল হল —

(A) মালদ� (B) জলপাই�িড় (C) দা�জিলং (D) �কাচিবহার

94.ওয়াটসন ও ি�ক ক� আিব�ােরর জন� িবখ�াত?

(A) �াজেমািডয়াম ভাইভে�র জীবন ইিতহাস (B) ভ�া��িনয়� (C) DNA -এর গঠন (D) অ�া�বিড

95.3 - 5% পিরমােণ �য পদাথ� িদেয় রাবার উ�� করার �ি�য়ােক ভালকানাইেজশন বেল ত� হল —-

(A) গ�ক (B) চুন (C) পটািশয়াম পারম�া�ােনট (D) ন�াপথািলন

96.তহকক-ই-িহ� �ক রচন� কেরিছেলন?

(A) আলেব�িন (B) আল-িবলাদির (C) স�েলমান (D) অল-মাস� িদ

97.ভারেত অবি�ত িন�িলিখত অ�ল�িলর �কান� �াচীনতম িশল� িদেয় গিঠত?

(A) িহমালয় পব�ত (B) িস�ু-গাে�য় সমভূিম (C) আরাব�� পব�ত (D) িশবািলক পব�ত

98. িনে� উি�িখত ভারেতর �কান রাজ�� ভাষার িভি�েত �থম গিঠত হয়?

(A) অ��েদশ (B) �জরাট (C) হিরয়ান� (D) �করাল�

99.ম�াকেমাহন সীমা�েরখ� িন�িলিখত �কান দ�� �দেশর সীমান� িনেদ� শ কের?

(A) ভারত ও পািক�ান (B) ভারত ও িচন (C) ভারত ও �নপাল (D) ভারত ও বাংলােদশ

100. �ায়ুেকাশ সৃ� হয় এ�ায়িনক �কান �র �থেক?

(A) এে�াডাম� (B) এে�াডাম� (C) �মেসাডাম� (D) এে�াডাম� ও �মেসাডাম� উভয়ই

101. �কৃিতেত কত�িল অ�ািমেন� অ�ািসড আেছ?

(A) 10 (B) 20 (C) 30 (D) 40

102. িন�িলিখত�িলর �কান� ম�ািচং দল নয়?

(A) �� িফস, কাটল িফস ও হ�াগ িফস (B) �ার িফস, িস-আরিচন ও িস-কুকামবার

(C) আরেশাল�, কঁাকড়� ও মাকড়স� (D) িতিম, �ক�িক ও ব�াঙ
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103. �ক 'অিম�ঘাত' নােম পিরিচত িছেলন?

(A) িবি�সার (B) িব�ুসার (C) অেশাক (D) কালােশাক

104. িন�িলিখত মৃি�কা�িলর মেধ� �কান� তুলাচােষর উপেযাগ�?

(A) �লািহত মৃি�ক� (B) �র�র মৃি�ক� (C) পলল মৃি�ক� (D) ল�ােটরাইট মৃি�ক�

105. �কান গভন�র-�জনােরেলর কায�কােল ভারতীয় িসিভল সা�ভস �ব�তত হেয়িছল?

(A) লড�  ডালেহৗিস (B) লড�  কাজ� ন (C) লড�  উইিলয়ম �ব�� (D) লড�  কণ�ওয়ািলশ

106. পি�মবে� বৃ�পাত হয়  �ী�কালীন �মৗস�ম� বায়ুর �বােহর ফেল য� আেস —

(A) আরব সাগরীয় �বােহর ফেল

(B) বে�াপসাগরীয় �বােহর ফেল

(C) �ত�াগমনকার� �মৗস�ম� বায়ুর �ার�

(D) পি�ম� ঝ�ার ফেল

107. 'সতীশ ধাওয়ান' মহাকাশ গেবষণ� �ক� অবি�ত �কাথায়?

(A) �ীহিরেকাট� (B) তারাপ�র (C) হায়�াবাদ (D) চঁািদপ�র

108. যিদ EGIK = FILO হয় তেব FHJL = ?

(A) GJMP (B) GJPM (C) HGMN (D) GMJO

109. নম�দ� নদ� িন�িলিখত �কান �াকৃিতক ভূিম�েপর মধ� িদেয় �বািহত হয় ?

(A) �ল�ন (B) িগিরখাত (C) চু�িত (D) িমেয়�ার

110. 'নািসক �শি�' (িশলািলিপ) �ক �চার কেরিছেলন ?

(A) �গৗতমীপ�� সাতকণ� (B) সমু��� (C) হষ�বধ�ন (D) ধম�পাল

111. বাংলার �শষ �াধীন স�লতান �ক িছেলন?

(A) �েশন শাহ (B) িগয়াসউ��ন মামুদ শাহ (C) নসরৎ শাহ (D) ইিলয়াস শাহ

112. িদি�র �কান স�লতান �ীতদােসর জন� এক� পৃথক দ�র সৃ� কেরিছেলন?

(A) ইলতুৎিমস (B) বলবন (C) মহ�দ িবন তুঘলক (D) িফেরাজ শাহ তুঘলক

113. নীেচর বণ�মালার ��িণ�েত শূণ��ােন �কান বণ�� বসেব ?G,  H,  J,  M, ___ V

(A) Q (B) T (C) O (D) R

114. পি�মবে� অবি�ত িচ�র�ন শহের গেড় উেঠেছ —

(A) সার কারখান� (B) �লৗহ ও ই�াত িশ� (C) �লােকােমা�ভ কারখান� (D) িসেম� কারখান�

115. নীেচর সংখ�� ��িণেত িবষম সংখ�� �কান�?

25,  49,  81, 121,  169

(A) 25 (B) 81 (C) 121 (D) 169
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116. 'ডানকান �ণাল�' িন�িলিখত �কান দ�� �ীেপর মেধ� অবি�ত

(A) আ�ামান ও িনেকাবর �ীপপ��

(B) দ��ণ আ�ামান ও �ু� আ�ামান

(C) �ু� আ�ামান ও িনেকাবর

(D) আিমনিদিভ ও লা�া�ীপ �ীপপ��

117. �কান �লৗহ ও ই�াত িশ�েক�েক 'ভারেতর �ঢ়' বল� হয়?

(A) িভলাই (B) দ�গ�াপ�র (C) রাউরেক�� (D) জামেশদপ�র

118. খািল �চােখ �দখ� যায় এরকম �কােশর সাইজ হল —

(A) এক মাই�ন (B) 10 মাই�ন (C) 100 মাই�ন (D) 1000 মাই�ন

119. 'শাল' হে� এক ধরেনর —

(A) সরলবগ�য় বৃ� (B) িচর সবুজ বৃ� (C) ম�ানে�াভ (D) পণ�েমাচ� বৃ�

120. ভারতীয় টাকায় �য িসংহমূ�ত ছাপ� থােক ত� �কাথায় আিব�ৃত হেয়িছল?

(A) ভা�ত (B) সঁািচ (C) বু�গয়� (D) সারনাথ

121. পাক�লীর গ�া��ক �ি� �থেক উ�প� উ�েসচক হল —

(A) ইনস� িলন (B) টায়ািলন (C) �পপিসন (D) �পিসন

122. প�বা�ষক� পিরক�নার খসড়� চূড়া�ভােব অন�েমাদন কেরন —

(A) পাল�ােম� (B) রা�পিত (C) পিরক�ন� কিমশন (D) জাতীয় উ�য়ন পিরষদ

123. নীেচর �কান� �লভােগ �া� �শবাল?

(A) ��াের�� (B) �টের�েপাহিলয়� (C) �াই�িলন� (D) সারগাসাম

124. 'অে�িলয়ান ওেপন' 2010 �িতেযািগতায় মিহলােদর িসে�লস -এ �ক �জেতন?

(A) কার� �াক - িজ�ােবােয় (B) �সিরন� উইিলয়ামস - মা�কন যু�রা� (C) জা��ন �হিনন - �বলিজয়াম (D) লর�

রবসন - যু�রাজ�

125. িনে�া� �যৗগ উ�পাদেনর মাধ�েম আ�াক� �কার ওজন �িয়ত হে�:

(A) নাইে�ােজন ডাই অ�াইড (B) সালফার ডাই অ�াইড (C) ি�য়ন (D) ��ািরন নাইে�ট

126. গাি�িজর ভারেত গণআে�ালেনর �থম অিভ�ত� �কাথায় হেয়িছল?

(A) বরেদৗিল (B) ডাি� (C) �চৗিরেচৗর� (D) চ�ারণ

127. �লাকসভার ��কার —

(A) দ�ই িবেরাধ� পে�র �ভাট সমান হেল �ভাট �দন

(B) �লাকসভার অন� �য �কােন� সদেস�র মেত� �ভাট �দন

(C) �কােন� �ভাট িদেত পােরন ন�

(D) দ�� �ভাট িদেত পােরন — এক� সাধারণ অব�ায় এবং অপর� দ�ই পে�র ভর সমান হেল
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128. যিদ ÷ িচ�� �ণ, x িচ�� �যাগ, + িচ�� িবেয়াগ এবং - িচ�� ভাগ কর� িনেদ� শ কের, তেব 16 x 3 + 5 - 2 ÷

4 এই রািশমালা�র মান হেব —

(A) 19 (B) 10 (C) 9 (D) 15

129. �ক বেলিছেলন "কংে�স যিদ �দশ িবভাগ �হণ করেত ই�ুক হয়, ত� হেব আমার মৃতেদেহর উপর িদেয়"?

(A) �জ.এল. �নহ� (B) এম.�ক. গাি� (C) ব�ভভাই প�ােটল (D) ড. রােজ��সাদ

130. বে�াপসাগেরর ঘূ�ণঝড় িন�িলিখত মানিচে�র সাহােয� িবে�ষণ কর� হয় —

(A) �টােপা�ািফকাল মানিচ� (B) স�ােটলাইট ইেমজার� (C) িজ. আই. এস. (D) অ�েফাড�  অ�াটলাস

131. ধনা�ক প�ণ�সংখ�� n -এর জন� n! -এর মান 75 �ার� িবভাজ� হেল n -এর সব�িন� মান হেব —

(A) 5 (B) 7 (C) 10 (D) 75

132. �কান স�লতােনর রাজ�কােল �চি�জ খান ভারত আ�মণ কেরিছেলন?

(A) ইলতুৎিমস (B) আলাউ��ন িখলিজ (C) িগয়াসউ��ন বলবন (D) মহ�দ িবন তুঘলক

133. ই��িরয়াল �লিজসেল�ভ কাউ��েল ইলবাট�  িবল আন� হেয়িছল কত সােল?

(A) 1880 (B) 1883 (C) 1885 (D) উপেরর �কােনা�ই নয়

134. সারকািরয়� কিমশন গিঠত হেয়িছল �য স�ক� � প�ন�বেবচনার জন� �স� হল —

(A) �ধানম�� এবং রা�পিতর মেধ� স�ক� .

(B) আইন িবভাগ এবং শাসন িবভােগর মেধ� স�ক� .

(C) শাসন িবভাগ এবং িবচার িবভােগর মেধ� স�ক� .

(D) �ক� এবং রােজ�র মেধ� স�ক� .

135. দ��ণ-প�ব� িদকেক উ�র িদেক এবং উ�র-প�ব� িদকেক পি�ম িদেক ধর� হেল প�ব� িদক নতুন প�িতেত �কান িদক

িনেদ� শ করেব?

(A) উ�র-প�ব� (B) দ��ণ (C) উ�র-পি�ম (D) দ��ণ-প�ব�

136. 'আইল�' নােম ঘূ�ণ ঝড় দ��ণ বে� �কান সময় হেয়িছল?

(A) 2009 �ম মাস (B) 2008 �ম মাস (C) 2007 জুন মাস (D) 2007 জুলাই মাস

137. ভারেত �কােন� �পৗরবসিতর জনসংখ�� এক ল� অিত�ম করেল তােক বল� হয় —

(A) শহর (B) নগর (C) মহানগর (D) �পৗর মহাপ��

138. িপতল িনে�া� ধাতু�েয়র সংকর

(A) �লাহ� ও তাম� (B) তাম� ও �ন (C) তাম� ও অ�াল� িমিনয়াম (D)  তাম� ও দ��

139. ইবন বতুত� �কান শাসেকর রাজ�কােল ভারেত আেসন?

(A) আকবর (B) মহ�দ িবন তুঘলক (C) ইলতুৎিমস (D) আলাউ��ন িখলিজ

140. ফরা�� বঁাধ িন�মত হেয়েছ এই উে�েশ� —
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(A) �গল� নদীর জেলর �বাহ বৃি� করার জন�

(B) জলিবদ� �ৎ উ�পাদেনর জন�

(C) চােষর জিমেত জল সরবরােহর জন�

(D) উপেরর �কান�ই নয়

141. অথ� কিমশন রা�পিত �ার� গিঠত হয় —

(A) �েত�ক দ�ই বছর অ�র (B) �েত�ক িতন বছর অ�র (C) �েত�ক পঁাচ বছর অ�র (D) �েত�ক চার বছর অ�র

142. িন�িলিখত �কান ভারতীয় রাজ� আকবর জয় করেত পােরন িন?

(A) কাি�র (B) বাংল� (C) িবহার (D) আসাম

143. �কান অ�ল দখেলর জন� বাহমান� রাজ� এবং িবজয়নগর সা�াজ� �ায়শই সংঘেষ� িল� হেয়িছল ?

(A) মাদ�রাই (B) বর�ল (C) মালাবার (D) রায়চুর �দায়াব

144. িদি�েত কুতুবিমনার �ক িনম�াণ কেরন?

(A) কুতুবউ��ন আইবক (B) ইলতুৎিমস (C) বলবন (D) আলাউ��ন িখলিজ

145. বাংলায় 'নীল িবে�াহ' ঘেটিছল এই বছর —

(A) 1859 (B) 1860 (C) 1863 (D) 1869

146. পি�মবে�র �জলা�িলর মেধ� �কান�েত মানব উ�য়ন স�চক সব�ােপ�� কম?

(A) মালদ� (B) প��িলয়� (C) মু�শদাবাদ (D) বীরভূম

147. ঘিড়েত 9-30 সময় হেল ঘিড়র কঁাট� দ��র মেধ� কত �কাণ হেব ?

(A) 75° (B) 80° (C) 90° (D) 105°

148. �কান বছর কলকাত� িব�িবদ�ালয় �ািপত হেয়িছল?

(A) 1854 (B) 1857 (C) 1860 (D) 1874

149. ভারেত �সেচর ি�তীয় বৃহ�ম উ�স হল —

(A) কূপ ও নলকূপ (B) খাল (C) জলাশয় (D) সাগর ও মহাসাগর

150. িনে� উি�িখত জলিবদ� �ৎ �ক��িলর মেধ� �কান�র উ�পাদন �মত� (�মগাওয়াট) সবেচেয় �বিশ?

(A) শবরীিগির [�করাল�] (B) কয়ন� [মহারা�] (C) ভাকর�-না�াল [পা�াব] (D) কুনড� [তািমলনাড়� ]

151. মু�শদকুিল খান ঢাক� �থক তঁার রাজধান� �কাথায় �ানা�িরত কেরিছেলন ?

(A) মুে�র (B) মু�শদাবাদ (C) �গৗড় (D) পা�ুয়�

152. 1857 -এর িবে�ােহ �কান ভারতীয় শাসক বি� হেয়িছেলন ?

(A) ঝঁািসর রািন ল�ীবাঈ (B) নানাসােহব (C) বাহাদ�র শাহ জাফর (D) উপেরা� �কউই নন

153. দ�� ��ন, �িত� 200 িমটার ল��, সমান গিতেত িবপরীত িদেক গিতশীল অব�ায় 10 �সেক� সমেয় পর�রেক অিত�ম

কের। ��ন দ��র গিত হল —
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(A) 18 িকিম/ঘ�� (B) 36 িকিম /ঘ�� (C) 20 িকিম /ঘ�� (D) 72 িকিম /ঘ��

154. সব�ােপ�� কম সােলাকসংে�ষ হয় —

(A) নীল আেলায় (B) কমল� আেলায় (C) সবুজ আেলায় (D) লাল আেলায়

155. আ�জ� ািতক নার� িদবস বছেরর �কান িদন পািলত হয় ?

(A) 15 মাচ�  (B) 22 মাচ�  (C) 18 মাচ�  (D) 8 মাচ�

156. পি�মবে�র িহমালয় পব�েতর পাদেদশ অ�ল এই নােম পিরিচত —

(A) তরাই ও ডুয়াস� (B) বাের�ভূিম (C) িদয়ার� (D) বাগর�

157. িনে� উে�িখত রাজ��িলর মেধ� �কান� িশে� সব�ােপ�� উ�ত?

(A) মহারা� (B) �জরাট (C) পা�াব (D) তািমলনাড়�

158. ভারেতর রা�পিত িনব�ািচত হন —

A. �লাকসভ�, রাজ�সভ� এবং রাজ� িবধানসভা�িলর িনব�ািচত সদেস�র �ার�

B. �লাকসভ� এবং রাজ�সভার িনব�ািচত সদস�েদর �ার�

C. �কবলমা� �লাকসভার িনব�ািচত সদস�েদর �ার�

D. �কবলমা� রাজ� িবধানসভা�িলর িনব�ািচত সদস�েদর �ার�

159. 7 �ার� িবভাজ� এক� সংখ�ােক 4, 9 অথব� 12 �ার� ভাগ করেল 3 অবিশ� থােক । সংখ�া� হল —

(A) 77 (B) 98 (C) 147 (D) 210

160. �গাপাল �কান বংেশর �িত�াত� িছেলন ?

(A) পাল (B) প�ব (C) �িতহার (D) চাল�ক�

161. �বা�াইেত �কান বছর ভারতীয় রাজকীয় �ন�-িবে�াহ ঘেটিছল?

(A) 1942 (B) 1944 (C) 1945 (D) 1946

162. দ�� তথ� �দওয়� আেছ —

(i) মানবজািত বায়ুম�ল ছাড়� জীবনধারণ করেত পাের ন�, (ii) চঁােদ �কােন� বায়ুম�ল �নই

…এর উপর িভি� কের �নওয়� �কান িস�া�� সিঠক ?

(A) িকছু মান�ষ চঁােদ বাস করেত পারেব ন�

(B) চঁােদ �কান�প জীবেনর স�াবন� �নই

(C) �কােন� মান�ষ চঁােদ বাস করেত পারেব ন�

(D) সব ক� সিঠক

163. উদারনীিতর অথ� —

(1) িশে� লাইেস� �থার অপসারণ

(2) �ু�িশে�র সারণ� �থেক িকছু িবষয় সংর�ণচু�ত কর�

(3) MRTP সং�া� িবিধিনেষধ তুেল �নওয়�।
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(A) 1,2 এবং 3 (B) 1 এবং 2 (C) 1 এবং 3 (D) 2 এবং 3

164. িন�িলিখত রাজ��িলর মেধ� �কান� আেগ NEFA নােম পিরিচত িছল?

(A) নাগাল�া� (B) মিণপ�র (C) অসম (D) অ�ণাচল �েদশ

165. ি��শ শাসনাধীেন ভারেতর �থম রাজৈনিতক সিমিত —

(A) �া�সমাজ (B) আয�সমাজ (C) ব�ীয় ল�া�েহা�ার �সাসাই� [ি��শ ইি�য়ান অ�ােসািসেয়শন-1852] (D)

উপেরর �কান�ইনয়

166. ভারেতর �ায়� গেবষণ� �ক� 'দ��ণ গে�া��' �কাথায় অবি�ত?

(A) িহমালয় (B) ভারতমহাসাগর (C) আ�াক� �ক� (D) আরবসাগর

167. রাম তার বাবার িববােহর 4 বছর পের জ��হণ কেরিছল । তার ম� তার বাবার �থেক 6 বছেরর �ছাট এবং রােমর

�থেক 25 বছেরর বেড়� । রােমর বত� মান বয়স 16 বছর হেল তার বাবার কত বয়েস িবেয় হেয়িছল?

(A) 25 (B) 27 (C) 29 (D) 31

168. আয়নায় সৃ� �িতিবে� �কােন� ঘিড় 12 : 40 সময় �দখাে� । আসল সময়� হল —

(A) 8:50 (B) 10:10 (C) 11:20 (D) 12:40

169. 'ইনিকলাব িজ�াবাদ' ��াগান �ক িদেয়িছল ?

(A) স�ভাষ চ� বস�  (B) ভগৎ িসং (C) স�ার মহ�দ ইকবাল (D) লাল� লাজপৎ রায়

170. �য উি�েদ কাে�র অ�গ�ঠন �দখ� যায় তার _____ হয়

171. 'ন�াশনাল ফা�' তলার জন� ন�াশনাল কনফাের� অন� ��ত হেয়িছল —

(A) 1883 (B) 1884 (C) 1885 (D) 1905

172. �ক� ও রােজ�র মেধ� রাজ� ব�ত হয় �য সং�ার স�পািরেশর িভি�েত �স� হল —

(A) পিরক�ন� কিমশন (B) অথ� কিমশন

(C) জাতীয় উ�য়ন পিরষদ (D) সরকাির িহসাব র�� সং�া� কিম�

173. 'গদরপা�� ' �কাথায় গিঠত হেয়িছল?

(A) িনউইয়ক�  (B) �টািকও (C) সান�া��সেক� (D) লােহার

174. ই� ইি�য়� �কা�ান� কার রাজ�কােল ভারেত �থম বািণজ� কুিঠ িনম�াণ কের ?

(A) জাহা�ীর (B) শাজাহান (C) ঔর�েজব (D) �থম বাহাদ�র শাহ

175. আবহম�েল অবি�ত �কান দ� িষত পদােথ�র জন� সােলাকসংে�েষর িহল িবি�য়� ব� হেয় যায়?

(A) পার অ�ািসটাইল নাইে�ট (B) নাইে�ােজন মেনা�াইড (C) আ�� ভােয়ােলট রি� (D) হাইে�াকাব�ন

176. িন�িলিখত িশ��িলর মেধ� �কান�েত 1980 -র দশক �থেক উ� উ�য়েনর হার ল��ত হেয়েছ?

(A) মূলধন� �েব�র িশ� (B) মধ�বত� �েব�র িশ� (C) �ায়� �ভাগ��েব�র িশ� (D) অ�ায়� �ভাগ��েব�র িশ�
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177. �কােন� পরী�ায় 40% ছা� ইংেরিজেত, 30% অে� এবং 15% উভয় িবষেয়ই অকৃতকায� হেয়েছ । তেব সফল

ছাে�র হার হল —

(A) 50% (B) 30% (C) 65% (D) 45%

178. 2� �লবু, 3� কল� ও 4� আেপেলর �মাট দাম Rs. 15-00 এবং  3� �লবু, 2� কল� ও 1� আেপেলর �মাট দাম

Rs. 10.00, তেব 3� �লবু, 3� কল� ও 3� আেপেলর �মাট দাম হেব—

(A) Rs. 12.00 (B) Rs. 16.00 (C) Rs.20.00 (D) Rs. 15.00

179. ি�ভূেজর বা��িলর �দঘ�� �দওয়� আেছ । এর মেধ� �কান ি�ভূজ� �ূলেকাণ� ?

(A) [12, 5,13]cm (B) [6, 7, 5]cm (C) [7, 3, 5]cm (D) [8, 8, 8]cm

180. িদি�র �কান স�লতান এক� অেশাক �� িদি�েত িনেয় এেসিছেলন ?

(A) ইলতুৎিমস (B) আলাউ��ন িখলিজ (C) মহ�দ িবন তুঘলক (D) িফেরাজ শাহ তুঘলক

181. িন�িলিখত িবষয়�িলর মেধ� �কান� যু�তািলকাভু�?

(A) কৃিষ (B) �িমককল�াণ (C) জন�া�� (D) িবমান ব�ব��

182. এক� আয়তে��াকার মােঠর ��, �দেঘ��র অেধ�ক এবং p হল তার পিরসীম� । মাঠ�র ���ফল হেব?

183. 'অধীনতামূলক িম�ত�' নীিত �ক �বত� ন কেরিছেলন?

(A) ডালেহৗিস (B) ক�ািনং (C) ওেয়েলসিল (D) ওয়ােরন �হ��ংস

184. 'সােভ� �স অফ ইি�য়�' সিমিতর �িত�াত� িছেলন —

(A) এম.এন. �যাশ� (B) এইচ. এন. কু�ুর (C) িব.িজ. িতলক (D) িভ.িড. সাভারকর

185. িনে�া� �ম�িলর মেধ� 58তম জাতীয় ভিলবল চ�া��য়নিশপ �িতেযািগতায় �ক �জেত ?

(A) কণ�াটক (B) পি�মব� (C) তািমলনাড়�  (D) �করাল�

186. ল�ণ �সেনর আমেল �কান মুসলমান আ�মণকার� বাংল� জয় কেরিছেলন?

(A) মহ�দ �ঘাির (B) বখিতয়ার িখলিজ (C) কুতুবু��ন  আইবক (D) ইলতুৎিমস

187. ইয়ং �ব�ল আে�ালেনর �ধান ��রণাদাত� �ক িছেলন ?

(A) রাজ� রামেমাহন (B) এল.িভ. িডেরািজও (C) �দেব�নাথ ঠাকুর (D) �ডিভড �হয়ার

188. সাইমন কিমশেনর �িত ভারতীয়র� অস�� িছল �কন?

(A) এই কিমশেন �কােন� ভারতীয়েক সদস��েপ �নওয়� হয় িন

(B) ভারতীয়র� 1919 ি��াে�র আইেনর কায�কািরত� স�ে� সমােলাচন� চাইত ন�,

(C) এই কিমশন �েদশ�িলেত ��ত� শাসন ব�ব�� িবেলােপর স�পািরশ কেরিছল

(D) উপেরর �কান�ই সত� নয়

189. সমান আকােরর 27� ঘনকেক এমনভােব সাজােন� হল �য তার� এক� বেড়� আকােরর ঘনক �তির হেব। এ

অব�ায় কয়� �ছােট� ঘনকেক বাইের �থেক এেকবােরই �দখ� যােব ন�?
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(A) 3 (B) 4 (C) 2 (D) 1

190. উি�দ �কােশর মূল উপাদান �য কােব�াহাইে�ট� ত� হল —

(A) �সল�েলাজ (B) স�ে�াজ (C) �াচ�  (D) িলগিনন

191. Mr. X -এর চার স�ান । বত� মান তঁার বয়স চার স�ােনর বয়েসর �যাগফেলর সমান। 20 বছর পের তঁার বয়স হেব

স�ানেদর বয়েসর সম�র অেধ�ক ।  Mr. X -এর বত� মান বয়স কত?

(A) 40 বছর (B) 56 বছর (C) 66 বছর (D) 70 বছর

192. �দওয়� আেছ  4 c 3 d 8 a 10 b 5 = 18,  �যখােন  a, b, c, d হল �যাগ, িবেয়াগ, �ণ অথব� ভাগ �ি�য়�

িনেদ� শক (এই �েম নাওথাকেত পাের )। তেব 3 c 4 a 2 d 6 b 3 -এর মান হেব —

(A) 3 (B) 9 (C) 10 (D) 12

193. জািলয়ানওয়ালাবাগ হত�াকা�' অন� ��ত হেয়িছল এই ব�সের —

(A) 1914 (B) 1916 (C) 1919 (D) 1929

194. এক িডলার 540 টাকায় এক� �রিডও িবি� কের 10% �িতর স�ুখীন হল । কত টাকায় �স� িবি� করেল তার

10% লাভ হত?

(A) Rs. 660 (B) Rs. 650 (C) Rs. 600 (D) উপেরর �কান�ই নয়

195. যিদ 15� আেপল ও 20� �লবুর �মাট দাম 20� আেপল ও 15� �লবুর �মাট দােমর সমান হয় তেব নীেচর �কান

িস�া�� সিঠক?

(A) �লবু ও আেপেলর দাম সমান (B) �লবুর দাম �বিশ (C) আেপেলর দাম �বিশ (D) এ�প �কােন� িস�া�ই সিঠক

নয়

196. নীেচর সংখ�াে�িণ�র পরবত� সংখ�া� হল ?30, 42,  56,  72 .....

(A) 84 (B) 88 (C) 90 (D) 92

197. �কােন� �ােনর অ�াংশ বলেত আমর� বুিঝ ওই �ােনর �কৗিণক দ�র�

(A) দ��ণ �ম�র সােপে� (B) উ�র �ম�র সােপে� (C) িনর�েরখার সােপে� (D) পৃিথবীর অ�েরখার সােপে�

198. P,  Q,  R,  S চার� ধনা�ক সংখ�� । এই সংখ�া�িল নীেচর স�ক� �িল প�রণ কের। P+Q > R+S,   Q > S,

P+R = Q,   P+S = Q+R তেব সব�িন� এবং সেব�া� সংখ�া� হল —

(A) P, Q (B) R, Q (C) P, S (D) S, P

199. �কােন� বৃে�র ব�াসাধ� 100% বৃি� �পেল বৃ�াকার ����র ���ফল বৃি� পােব

(A) 100% (B) 200% (C) 300% (D) 400%

200. একাদশ পিরক�নার উ�য়েনর হােরর সংেশািধত ল��মা� ক� ?

(A) 8 শতাংশ (B) 8.5 শতাংশ (C) 9 শতাংশ (D) 8.1 শতাংশ
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