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Direction For Question Nos. 1 And 2
Fill In The Blank With The Appropriate Preposition:

1. I have no desire_____fame.
(A) Of (B) For (C) In (D) To

2. There is an exception_____every rule.
(A) To   (B) For   (C) In   (D) Up

3. 'Hold fire' means
(A) To delay doing something (B) Catch Fire (C) Prevent fire (D) Magnify

4. Select the pair in the following options which is set in opposition:
(A) Liquid - Solid (B) Enough - Adequate  (C) Entice - Lure (D) Excess - Surplus

5. A 'soliloquy means
(A) Speaking to others (B) Speaking to oneself (C) Speaking in whispers (D) Speaking to a friend

6. To take up the gauntlet means
(A) To accept the challenge (B) To refuse (C) To appreciate (D) To move

7. 'Thespian art'  refers to
(A) The art of tragedy  (B) The art of history (C) The art of storytelling (D) Tribal art

8. 'Cacography means
(A) Bad spelling  (B) Good spelling  (C) Incorrect spelling    (D) None of this above

9. The meat of deer is called
(A) Mutton  (B) Venison (C) Spoor  (D) Tendil

10. 'Astronomy' means study of the
(A) Moon (B) Stars (C) Sky (D) Sun

11. Regicide means
(A) Murder of a father (B) Murder of a king (C) Murder of  brother (D) Murder of a sister

12. 'Aural' means
(A) Relating to the ear (B) Relating to the eye (C) Relating to the air (D) Relating to the water

13. Fill In The  Blanks With The Following Pairs:

I am going to Chennai _____Monday_____tour
(A) On, of (B) On, with (C) In, with (D) Of, on

14. Tortuous means
(A) Torture  (B) Turn   (C) Full of twists and turns  (D) Torturous

15. Replace The Underlined Part Of The Sentence By Any One Of The Four Alternatives Given Below:

He changed his job and was <u> out of the frying pan of fire </u>.
(A) Happy with the job (B) Misfit (C) In a condition from bad to worse (D) Lucky in the choice

16. He sympathizes_____him in his bereavement.
(A) In (B) For (C) With (D) By
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17. He succeeded by dint_____his hard labor.
(A) Of (B) BY (C) For (D) Because

Choose The Correct Alternatives Of The Underlined Words

18. He tried by all means, <u>by hook or by crook</u> to win the case.
(A) By any means fair or foul (B) By money (C) By Man power (D) By muscle power

19. She is proficient in music but weak
(A) In study (B) At lessons (C) With study (D) On study

20. A manicurist takes care of
(A) Foot (B) Ear (C) Nails (D) Mind

21. Lachrymose nature means
(A) Lethargic (B) Prone to anger (C) Prone to tear (D) Energetic

22. A gourmet loves
(A) Fashion (B) Action (C) Food (D) Films

23. A clever man sweeps his family scandals under the
(A) Ground (B) Floor (C) Carpet (D) Grave-stone

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

25. A pugilist is a
(A) Boxer (B) Swimmer (C) Athlete (D) Weight-lifter

26.এেদর �কান� �দেঘ��র একক নয়?

(A) আেলাকবষ� (B) মাই�ন (C) AU (D) �রিডয়ান

27.পরমশূন� তাপমা�� হল �সই তাপমা�� �যখােন —

(A) জল জেম বরেফ পিরণত হয়

(B) পদােথ�র অণ��িলর গিত �� হয়

(C) সম� পদাথ� কিঠন অব�ায় থােক

(D) অণ��িলর গিতশি� ও ি�িতশি� পর�েরর সমান হয়

28.মা�কন যু�রাে�র সান�া��সেকায় গদর পা��  �ক �িত�� কেরন ?

(A) লাল� হরদয়াল (B) অিজত িসং (C) লাল� লাজপৎ রায় (D) িপ. িম�

29.পি�মবে�র িশ�ার হার 2001-এর �স�াস অন�যায়� হে�—

(A) 57% (B) 75% (C) 64.84% (D) 60.79%

30.এক� ব� অন� ভূিমক তেল সম�িতেত গমন কের । তেব ব��র চলার সময় িনেচর �কান রািশ� থাকেব ন�?

(A) �বগ (B) ভরেবগ (C) গিতশি� (D) �রণ

31. �ক স�িত �ীেসর �ধানম�ীর পদ ত�াগ কেরেছন ?

(A) ল�কাস পিপদ�  (B) জজ�  �পপা� (C) �পটসালিনেকাস (D) মােক� ল
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32.1912 সােল লড�  হা�ডে�র উপর �ক আ�মন চািলেয়িছেলন ?

(A) রাসিবহার� বস�  (B) ভগৎ িসং (C) �ুিদরাম �বাস (D) অিজত িসং

33. 'ইি�য়�' উইনস ি�ডম' ���র রচিয়ত� �ক ?

(A) �মৗলান� আবুল কালাম আজাদ

(B) সদ� ার ব�ভভাই প�ােটল

(C) �গািব�ব�ভ প�

(D) উপেরর �কউই নয়

34. �কান তল� তােপর উ�ম �শাষক ?

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

35.রা�প�ে�র �কান সং�� �থম প�ােল�াইনেক প�ণ� সদস� িহেসেব িনযু� কেরেছ ?

(A) WHO (B) UNESCO (C) UNDO (D) UPU

36.1919 সােলর আইন ক� নােম পিরিচত িছল ?

(A) রওলাট অ�া� (B) মেল�-িমে�� অ�া� (C) ম�-�ফাড�  অ�া� (D) সাইমন অ�া�

37.পি�মবে�র নার�-িশ�ার হার 2001 -এর �স�াস অন�যায়� হে�—

(A) 64.5% (B) 53.67% (C) 43.8% (D) 50.5%

38.2018 সােলর কমনওেয়লথ �ীড়� �কাথায় অন� ��ত হেব ?

(A) হা�ােনাট� (�ীল��) (B) �গা� �কা� (অে�িলয়�) (C) নতুন িদ�� (ভারত) (D) �স� িকটস

39.ভারেতর �কান রাজ� �থম �লাকায়ু� িনেয়াগ কেরেছ ?

(A) মহারা� (B) অ��েদশ (C) িবহার (D) �করল

40. �কান ঘটন� মহা�� গা�ীেক 1922 সােল অসহেযাগ আে�ালন �িগত রাখেত বাধ� কেরিছল ?

(A) �চৗিরেচৗরার গণ িহংস�

(B) জািলয়ানওয়ালাবাগ হত�াকা�

(C) চ��াম অ�াগার ল��ন

(D) �রাজ� পা��র �িত��

41. িনে� উে�িখত �দশ�িলর মেধ� �কান �দেশর সংিবধােন �চিলত আচার আচরণ ���প�ণ� ভূিমক� পালন কের ?

(A) আেমিরকান সংিবধান (B) ফরািস সংিবধান (C) ভারতীয় সংিবধান (D) ি��শ সংিবধান

42. ি�সারেল িনম��ত এক� �� কাচখ� পৃথকভােব দৃশ�মান হয় ন� কারণ ি�সারেলর �িতসরা� কােচর �িতসরাে�র

তুলনায় —

(A) �বিশ   (B) কম   (C) �ায় সমান   (D) এ� �িতসরাে�র উপর িনভ� র কের ন�।

43.2001 -এর �স�াস অন�যায়� ভারেত সব�িন� িশ�ার হার পাওয়� যায় িন�িলিখত রােজ� —

(A) রাজ�ান (B) ঝাড়খ� (C) িবহার (D) মধ��েদশ
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44.2 নেভ�র 2011 বাংলােদশ �কান �দেশর সােথ �থম পারমাণিবক চুি� �াপেনর জন� চুি� কেরেছ ?

(A) িচন (B) রািশয়� (C) ভারত (D) �া�

45.ধনা�ক আধােন আিহত এক� পিরবাহীেক ভূসংল� কর� হেল —

(A) পিরবাহ� �থেক ভূপৃে� ইেলক�ন �বািহত হেব

(B) পিরবাহ� �থেক ভূপৃে� ��াটন �বািহত হেব

(C) ভূপৃ� �থেক পিরবাহীেত ইেলক�ন �বািহত হেব

(D)  ভূপৃ� �থেক পিরবাহীেত ��াটন �বািহত হেব

46. �কান কংে�স অিধেবশেন প�ণ� �াধীনতার দাব� �থম উ�ািপত হয় ?

(A) নাগপ�র (B) অমৃতসর (C) লােহার (D) কলকাত�

47.2001 -এর �স�াস অন�যায়� ভারেতর িল�ান�পাত হে� —

(A) 933 নার� /1000 প��ষ

(B) 927 নার� /1000 প��ষ

(C) 898 নার� /1000 প��ষ

(D) 800 নার� /1000 প��ষ

48. �ুিরেনর �যাজ�ত� ইেলক�েনর িশি�ং -এর পিরমাপ —

(A) 5.20 (B) 4.80 (C) 5.80 (D) 4.85

49.এক� ঘিড় 1 ঘ�কায় 1 বার ঘ�� বাজায়,  2 ঘ�কায় 2 বার ঘ�� বাজায়, .....  12 ঘ�কায় 12 বার ঘ�� বাজায়,

ঘিড়� 2 িদেন কতবার ঘ�� বাজােব ?

(A) 78 (B) 264 (C) 312 (D) 144

50. িদ�ীর �ক�ীয় আইনসভ� কে� �ক �িন তুেলিছেলন 'িব�ব দীঘ�জীিব �হাক' ?

(A) ভগৎ িসং (B) রাসিবহার� বস�  (C) এম.এন.রায় (D) লাল� লাজপৎ রায়

51. 'ধম� িনরেপ�ত�' এই ধারণা�র সিঠক �দ�াতন� —

(A) রা� �যখােন সব ধম�েক সমানভােব সমথ�ন কের

(B) রা� নীিত �ণয়ন ও শাসেনর ��ে� �কান ধম�য় িচ�ার �ার� পিরচািলত হয় ন�

(C) সংখ�ালঘু স�দায় অন� সৃত ধম�েক রা� �যখােন পিরপ�� কের

(D) উপেরর �কান�ই নয়

52.দ�� বৃে�র ব�াসােধ�র অন�পাত 5 : 4 হেল এেদর ���ফেলর অন�পাত কত ?

(A) 5 : 4 (B) 25 : 16 (C) 6 : 7 (D) 9 : 13

53.এক� ব� 30 টাকায় িব�য় করেল 25% লাভ হয় । যিদ ব��েক 33.60 টাকায় িব�য় কর� হয় শতকর� কত লাভ

হয় ?

(A) 30%   (B) 35%     (C) 40%    (D) 45%

54. �সানার ঘন� �পার তুলনায় অ�াভািবক �বিশ — কারণ
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(A) �পার তুলনায় �সানার ভর সংখ�� �বিশ

(B) �পার তুলনায় �সানার পারমাণিবক সংখ�� �বিশ

(C) উ� �িতব�ক ইেলক�েনর (Screening effect) �ভাব

(D) ল�ানথানাইড সংেকাচন

55. িস�িব� শ�� যু� —

(A) পরমাণ�  অে�র সে� (B) �ক�ীয় কর ব�ব�ার সে�

(C) আ�জ� ািতক স�াসবােদর সে� (D) উপেরা� �কান�ই নয়

56.1906 সােল িসমলায় মুসিলম �িতিনিধদেলর �ক �নতৃ� িদেয়িছেলন ?

(A) সিলমু�াহ (B) আগ� খান (C) মহ�দ আিল (D) �সৗকৎ আিল

57.ভারতীয় ঔপিনেবিশক ইিতহােস �কান ঘটনা� ভারেতর �থম �াধীনত� যু� বিলয়� গণ� কর� হয়

(A) �চৗিরেচৗর� কৃষক অভু��ান

(B) 1946 সােলর �ন� িবে�াহ

(C) চ��াম অ�াগার ল��ন

(D) িসপািহ িবে�াহ (1857 সাল)

58. �টিলেযাগােযােগর জন� �কান ধরেনর তর� ব�বহার কর� হয় ?

(A) অবেলািহত রি� (B) অিতেব�ন� রি� (C) মাইে�� তর� (D) X -রি�

59. �কান �াচীন �ে� বণ� ব�ব�ার �থম উে�খ পাওয়� যায় ?

(A) মন�  সংিহত� (B) ঋকেবদ (C) অথব� �বদ (D) শতপথ �া�ণ

60.প�ব� কলকাত� জলাভূিমেক িন�িলিখত নােম অিভিহত কর� হেয়েছ —

(A) 'World Heritage Site' (B) 'Ramsar Site' (C) জীব �বিচ�� অ�ল (D) উপেরা� �কান�ই নয়

61.মহা�� গাি� �িত��ত �িমক সংগঠেনর নাম —

(A) ভারেতর জাতীয় ��ড ইউিনয়ন কংে�স

(B) মজুর মহাজন

(C) সব�-ভারতীয় ��ড ইউিনয়ন কংে�স

(D) ওয়াকাস� ওেয়লেফয়ার লীগ

62.এক� 100 ml জলীয় �বেণ কতট� পিরমাণ এক� ি��ারীয় অ�ািসড (আণিবক ওজন 200) �যাগ কর� হেল �বণ�র

মা� 0.1 (N) হয় ?

(A) 2 gm (B) 1 gm (C) 10 gm (D) 20 gm

63.সমু� �ে�র এলাহাবাদ �শি� কার রচন� ?

(A) কলহন (B) িবলহন (C) বাণভ� (D) হিরেষণ

64.উ� জ�হার িনে�া� �কান িবষয়�র সে� স�ক�  যু�  ?

(A) মিহল� �া�রতার উ�হার
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(B) মিহল� �া�রতার িন�হার

(C) প��ষ �া�রতার উ�হার

(D) উপেরা� �কান�ই নয়

65.অন�শীলন সিমিতর �িত�াত� �ক িছেলন ?

(A) অরিব� �ঘাষ (B) বারীন �ঘাষ (C) ব�াির�ার �মথনাথ িম� (D) িচ�র�ন দাস

66.গ�াসীয় অণ�র গড় গিতেবগ �কানভােব �কািশত কর� যায় ?

67.স��রবনেক িন�িলিখত �বিশে��র জন� 'World Heritage Site' নােম নিথভু� কর� হেয়েছ—

(A) বাঘ সংর�েণর জন� (B) স��র� গােছর জন� (C) ম�ানে�াভ গােছর জন� (D) জীব �বিচে��র জন�

68.অন�েপর মািহন� ব�েণর �থেক 30% �বিশ, ব�েণর মািহন� অন�েপর �থেক শতকর� কত কম ?

(A) 26.12%   (B) 21.23%   (C) 23.07%    (D) 27.03%

69. ��া�ন শনা�করেণর পরী�� হল —

(A) মিলেশেষর পরী�� (B) িবউেরট পরী�� (C) িড.এন.িপ. পরী�� (D) �বেনিডে�র পরী��

70.বাংলার পাল বংশীয় রাজ� ি�তীয় মহীপােলর িব�ে� িবে�ােহ �কব��  �নত� �ক িছেলন ?

(A) �ধকাত� (B) গা�াত� (C) িদব� (D) ময়ুর�জ

71. 'আজাদ িহ� �ফৗজ' �কাথায় �থম �ািপত হয় ?

(A) �টািকও (B) �র�ুন (C) িস�াপ�র (D) ব�া�ক

72. িনে�া� �কান �যৗগ� থােম�া�া��ক ?

(A) রবার (B) নাইলন 6-6 (C) PVC (D) �বেকলাইট

73. 'িহ�ু উ�রািধকার আইন' কীেসর জন� দায়� ?

(A) জিমর কম উ�পাদনশীলত�

(B) কৃিষকােয� �ব�ািনক প�িত �েয়াগ ন� কর�

(C) জল �সচ ব�ব�ার স� িবধ� ন� থাক�

(D) �ু� �ু� �জাত জিমেত িবভাজন ও খি�তকরণ

74.ব�েদেশর ব-�ীেপর দ��ণ-প�ব�িদেক িন�িলিখত চলন পিরল��ত হেয়েছ —

(A) 'Subsidence' ব� িনম�ন

(B) 'Emergence' ব� উ�ান

(C) Progradation

(D) উপেরা� �কান�ই নয়

75. '�াকৃিতক িনব�াচন ত�'�র �ব�� হেলন —

(A) �জ. িব. এস. হলেডন (B) িজ.�জ. �মে�ল (C) এ. আই. ওপািরন (D) িস. আর. ডারউইন

76.��বংেশর �কান রাজ� 'িল�িবেদৗিহ�' নােম পিরিচত িছেলন ?
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(A) সমু��� (B) ি�তীয় চ��� (C) কুমার �� (D) ����

77. 'নীল িবে�াহ' িনেয় িনয়িমত আেলাকপাত কর� হত —

(A) িহ�ু �প�য়েট (B) টাইমস অফ ইি�য়ায় (C) ��টসম�ােন (D) ইংিলশম�ােন

78.সমােজর �কান ��িণর মান�ষ িনর�র মু�া�ীিতজিনত মূল�বৃি�র জন� সবেচেয় �বশ� �িত�� হন ?

(A) ব�বস� বািণজ� পিরচালনায় যু� মান�ষজন

(B) িবিনেয়াগকার� ��িণ

(C) �িনভ� র �গা�র মান�ষজন

(D) ি�র আয়কার� মান�ষজন

79.11 জন �খেলায়ােড়র দল �থেক একজন অিধনায়ক ও একজন  সহঅিধনায়ক কত রকমভােব িনব�াচন কর� যায় ?

(A) 99 (B) 110 (C) 90 (D) 22

80. িনমােটােফার (�াসমূল) -এর উপি�িত �দখ� যায় —

(A) ম�ানে�াভ উি�েদ  (B) এিপফাই�ক উি�েদ (C) হাইে�াফাই�ক উি�েদ (D) পত�েভাজ� উি�েদ

81. 'খািলমপ�র তা�পট' পালবংশীয় �কান রাজার সমরকী�ত স�েক�  আমােদর অবিহত কের ?

(A) �দবপাল (B) রামপাল (C) ধম�পাল (D) �থম মহীপাল

82.ভারেতর �থম 'Remote Sensing Satellite' হে�—

(A) P6 (B) P4 (C) IRS 1A (D) CARTOSAT

83.3� অেপ�েকর সং�� :  ƒ(x, y) = (x + y) ÷ 2,   g(x, y ) = x² - y²  এবং  h(x, y) = (x - y) ÷ 2  হেল,

িনেচর �কান�র মান 0.25 যখন x = 0 এবং y = 0.5 ?

(A)  ƒ(x, y) g(x, y)   (B)  g(x, y)     (C) ƒ(x, y)    (D)  ƒ(x, y) + g(x, y)

84. 'DNA gyrase'  উৎেসচক� সংি�� থােক �য কােজর সে� ত� হল —

(A) ��া�ন সংে�ষ (B) DNA �রি�েকশন (C) িলিপড �জব-সংে�ষ (D) DNA -এর �য়

85. 'তািরখ-ই-িফ�জশাহ�' ���র রচিয়ত� �ক?

(A) আবুল ফজল (B) িমনহাজ-উজ-িসরাজ (C) িজয়াউ��ন বারান� (D) আল িব�ণ�

86. "�রাজ আমার জ�গত অিধকার" —�ক বেলিছেলন ?

(A) বাল গ�াধর িতলক (B) িবিপন চ� পাল (C) লাল� লাজপৎ রায়   (D) মহা�� গাি�

87. মূলধন কােক বেল ?

(A) অথ�ই মূলধন

(B) �মিশনাির ও অ�ািলক� সমূহই মূলধন

(C) মূলধন হল উ�পাদেনর উ�পািদত উপকরণ

(D) উপেরর �কান�ই নয়

88.জাইেমল কল� �ধানত সংি�� —
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(A) উি�েদর সােলাক সংে�েষর সে�

(B) উি�েদর জল ও খিনজ খাদ� পিরবহেণর সে�

(C) উি�েদর উ�পািদত খােদ�র সং�হশাল� িহেসেব

(D) উি�েদর উৎেসচক পিরবহেণর সে�

89. িদ�ীর স�লতানীর �শষ শাসক �ক িছেলন ?

(A) আলাউ��ন আলম শাহ  (B) ই�ািহম �লাদ� (C) বাহল�ল �লাদ� (D) িসকা�ার �লাদ�

90. খুদ�-ই-িখদমদগােরর �নত� �ক িছেলন ?

(A) এম.এ. িজ�াহ (B) খান আবদ�ল গফফর খান (C) এ.�ক. আজাদ (D) মহ�দ আিল

91. িনে� ব�ণত �কান� ভারেত ভিবষ�ৎ িশে�া�য়েনর ��ে� সবেচেয় ���প�ণ� ?

(A) িশে� শাি� বজায় রাখ�

(B) পিরকাঠােমাগত স�েযাগ স� িবধ� সৃ�

(C) িবিনেয়াগকারীেদর �ভূত িবিনেয়াগ কর�

(D) উপেরর �কান�ই নয়

92. 'Global Positioning System (GPS)'  িদেয় পিরমাপ কর� হয় —

(A) জেলর গভীরত� (B) সমুে�র খিনজ�েব�র অব�ান (C) অ�াংশ ও �ািঘমাংশ  (D) �গালেকর পিরিধ

93. মূল, কা� ও পাতায় িবন�� নয় এমন উি�দ �দহ হল —

(A) �টিরেডাফাইেটর  (B) ��বীজ� উি�েদর  (C) ব��বীজ� উি�েদর (D) �শবােলর

94.খান�য়ার যুে� বাবেরর �ধান �িতপ� �ক িছেলন ?

(A) মাহমুদ �লাদ� (B) িহমু (C) রাণ� স� (D) এেদর �কউই নয়

95. 'Aerial Photographs' িন�িলিখত যে�র সাহােয� িবে�ষণ কর� হয় —

(A) মাইে�াে�াপ (B) ��িরওে�াপ (C) প�ারাল�া�বার (D) িথওেডালাইট

96.বাংলায় কৃষক �জ� পা��  �িত�� কেরিছেলন —

(A) এ.�ক. ফজল�ল হক (B) মুজাফফর আেমদ (C) আবদ�ল হািলম (D) �মায়ুন কবীর

97.এক� িন�দ� ধরেনর এবং/অথব� এক� িন�দ� এলাকায় সমুদায় জী��িলর ভরেক বেল —

(A) বােয়াম (B) বােয়ামাস (C) বােয়ামাক� ার (D) বােয়ােস�র

98. '�টাডারমল' �ক িছেলন ?

(A) �শরশােহর একজন ম��

(B) আকবেরর রাজসভার একজন রাজ� িবষয়ক িবেশষ�

(C) �মবােরর একজন রাজপ��

(D) জাহা�ীেরর �সনাবািহনীর একজন �সনাধ��

99.ভারেত নয়� অথ�ৈনিতক নীিত চাল�  হেয়েছ �কান বছের ?
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(A) 1989 (B) 1995 (C) 1997 (D) 1991

100. প�ণ�তা�া� ফাইেলিরয়� কীট মান�েষর �য অংেশ অব�ান কের —

(A) র� (B) লিসকানাল� (C) যকৃত (D) অ�

101. দােমাদর উপত�ক� ব�মুখ� নদ� পিরক�ন� িন�িলিখত �কে�র অন�করেণ পিরকি�ত হয় —

(A) মা�কন যু�রাে�র �টেনিস উপত�ক� �েজ�

(B) রািশয়ার লীন� �েজ�

(C) আমাজন নদীর উপত�ক� �েজ�

(D) চীেনর �হায়াং-�হ� �েজ�

102. এক� কাজ A  10 িদেন করেত পাের,  B ঐ কাজ� 20 িদেন করেত পাের, উহার� C �ক সােথ িনেয় ঐ কাজ� 5

িদেন �শষ কের। ঐ কাজ�  C -এর এক� করেত কতিদন লাগেব ?

(A) 10 িদন (B) 15 িদন (C) 20 িদন (D) 5 িদন

103. বত� মােন ভারেত গড় আয়ু কত ?

(A) 45 বছর (B) 60 বছর (C) 70 বছর (D) 65 বছর

104. ADH -এর অভােব �য �রাগ� সৃ� হয় —

(A) ডায়ােব�স ইনিসিপডাস (B) ডায়ােব�স �মিলটাস (C) ��ভ -এর �রাগ (D) কুিশং �রাগ

105. নািস���ন িচরাগ �ক িছেলন ?

(A) িখলিজ বংেশর একজন স�লতান

(B) একজন স� িফ স�

(C) িগয়াস� ��ন বলবেনর একজন ম��

(D) আলাউ��ন িখলিজর �সনাবািহনীর একজন �সনাধ��

106. �কান জায়গায় মহা�� গাি� ভারেতর গণ আে�ালেনর �থম অিভ�ত� অজ� ন কেরন ?

(A) বরেদািল (B) ডা�� (C) �চৗিরেচৗর� (D) চ�ারণ

107. ভারেতর �কান রােজ� নার�-প��েষর আন�পািতক হার নারীেদর �িতকূেল আেছ ?

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

108. 'Bauxite'  িন�িলিখত �ব� উ�প� হয় —

(A) অ�াল� িমিনয়াম (B) অ�াল� িমন� (C) বােয়াটাইট অ� (D) চালেকাপাইরাইট

109. মান�েষর �াভািবক র� —

(A) আি�ক [acidic] (B) �ারীয় [alkaline] (C) �শিমত [Neutral] (D) পিরবত� নশীল [variable]

110. িনে� উে�িখত ব�ি�েদর মেধ� �ক জাহা�ীেরর রাজসভায় এেসিছেলন ?

(A) িনকেল� ক� (B) �াে�ায়� বা�নেয়র (C) স�ার টমাস �র� (D) আথানিসয়াস িনিকিতন

111. �েদশ� আে�ালেনর অন�তম ���প�ণ� মুসিলম �নত� িছেলন ?
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(A) িলয়াকৎ আিল খান (B) িলয়াকৎ �হােসন (C) মহ�দ আিল (D) এ.�ক. আজাদ

112. িনে�া��িলর মেধ� �কান� ভাইরাসজিনত �রাগ ?

(A) �াইপ�ােনােসািময়ািসস (B) িজয়ারিডয়ািসস (C) এনেকফালাই�স (D) ওিরেয়�াল ঘ� (oriental sore)

113. ভারেত আ�থক নীিত �ণয়েন �কান �িত�ান সরাসির যু� ?

(A) িরজাভ�  ব�া� অফ ইি�য়� (B) ��ট ব�াংক অফ ইি�য়� (C) জীবন বীম� িনগম (D) ভারেতর িশে�া�য়ন ব�াংক

114. ভারত সরকার 'POSCO' নামক �বসরকাির সং�ােক িন�িলিখত িশ� �াপেন অন�েমাদন িদে� ন� —

(A) �লৗহ ই�াত িশ� (B) অ�াল� িমিনয়াম িশ� (C) তামার কারখান� (D) �তল রাসায়িনক কারখান�

115. �য �াণ� �গা� সমু� জেল পাওয়� যায় ন� —

(A) �ন�পায়� (B) উভচর (C) সরীসৃপ (D) প��

116. �কান �মাগল স�াট আ�� �থেক িদ�ীেত রাজধান� �ানা�িরত কেরন ?

(A) জাহা�ীর (B) আওর�েজব (C) শাহজাহান (D) বাহাদ�র শাহ

117. ি�তীয় বােরর জন� স�ভাষচ� কংে�স সভাপিত িনব�ািচত হেয়িছেলন —

(A) হিরপ�রায় (B) ি�প�রীেত (C) ওয়াধ�ায় (D) পাটনায়

118. A ও B -এর আেয়র অন�পাত হল 3 : 2 এবং 5 : 3 হল তােদর ব�েয়র অন�পাত । যিদ �েত�েক 1000 টাক� কের

জমায়, তাহেল B -এর আয় হল —

(A) 3000 টাক� (B) 4000 টাক� (C) 600 টাক� (D) 800 টাক�

119. িবষহীন সাপ� হল —

(A) ভাইপার (B) ��ট (C) অজগর (Python) (D) �বাল সাপ (Coral Snake)

120. �কান �মাগল স�ােটর শাসনকােল নািদর শাহ ভারত আ�মণ কেরিছেলন ?

(A) ফা�খিশয়ার (B) বাহাদ�র শাহ (C) মহ�দ শাহ (D) শাহ আলম

121. দাির� দ�রীকরেণর ��ে� ভারত সরকােরর �কান �ক�� �ামীণ গরীবেদর �ভূত সহায়ত� কেরেছ ?

(A) জওহর �রাজগার �যাজন�

(B) ইি�র� গা�� �ামীণ গৃহ িনম�াণ �ক�

(C) জাতীয় �ামীণ কম�সং�ান িন�য়ত� �ক�

(D) কােজর িবিনমেয় খাদ� �ক�

122. সঁাওতাল িবে�াহ ঘেটিছল �কান সােল ?

(A) 1855 (B) 1857 (C) 1859 (D) 1871

123. দ��ণ ভারেতর �কান শহের �থম �মে�� �রল চাল�  হেয়েছ যার নাম 'না�� �মে��'?

(A) �ব�াল�� (B) হায়দরাবাদ (C) �চ�াই (D) িত�ব�প�রম

124. ভারেত িবেশষ অথ�ৈনিতক অ�ল গঠেনর মূল ল�� ক� ?
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(A) িকছু করমু� িবেশষ উ�ত �ক� �তির কর� মুখ�ত র�ানীে��েক �সািরত করার জন�

(B) এমন কিতপয় শি�শাল� িশ� ইউিনট কর� যােত কম� সং�ােনর স� িবধ� হয়

(C) কিতপয় িশ� ইউিনটেক িবেশষ স� িবধ� �দওয়�

(D) উপেরর �কান�ই নয়

125. ভারেতর ইিতহােস 1761 সাল ���প�ণ� �কন ?

(A) ইংেরজ �কা�ািন বাংলার �দওয়ান হল

(B) পািনপেথর তৃতীয় যুে� মারাঠ� শি� পযু�দ� হল

(C) ইংেরজ �কা�ািনর �সনাবািহনীর িদি� দখল

(D) মহীশূেরর হায়দর আিলর মৃতু�

126. নীেচর �কান ছিব� ডা�ারেদর, পাঠকেদর ও গ�েদর সম��িলেক বণ�ন� কের ?

127. 6 সদেস�র এক� পিরবার {U, V, W, X, Y, Z} -এ 2� দ�িত আেছ ।  W হল  V -এর �� ও  Z -এর ম� ।  X

হল U -এর ঠাকুম� ও V -এর ম�  ।  Z হল Y -এর নাতিন ।  পিরবার�েত প��ষ সদস� সংখ�� কত ?

(A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) অিনেণ�য়

128. রাধ� স� িনতার �ছাট িক� িরতার বড় । িরত� গীতার বড়। শাম িরতার বড় িক� রাধার �ছাট। �ক সব�কিন� ?

(A) িরত� (B) স� িনত� (C) শাম (D) গীত�

129. বাংলার শাসক িহসােব মু�শদকুিল খােনর উ�রস�র� �ক ?

(A) সরফরাজ খান (B) সাওকত জ� (C) আিলবদ� খান (D) স�জাউ��ন

130. স�িত ভারেতর �কান রােজ� িরখটার ��েল 5.3 পিরমাণ ভূক�ন অন� ভূত হেয়েছ ?

(A) িহমাচল �েদশ (B) অসম (C) �জরাট (D) িসিকম

131. 'আয� সমাজ' �িত�� কেরিছেলন —

(A) লাল� লাজপৎ রায় (B) বাল গ�াধর িতলক (C) দয়ান� সর�ত� (D) অরিব� �ঘাষ

132. ভারেত �ক� ও রােজ�র মেধ� স�দ িবভাজেনর ��ে� �কান সাংিবধািনক ব�ব�� চাল�  আেছ ?

(A) ভারেতর অথ� ম�েকর মাধ�েম

(B) পিরক�ন� কিমশেনর মাধ�েম

(C) ভারতীয় অথ� কিমশন (�িত পঁাচ বছর অ�র)

(D)  উপেরর �কান�ই নয়

133. �কান আ�জ� ািতক আ�থক সং�� িবিভ� �দেশর মু�ার িবিনমেয় মূেল�র মেধ� ভারসাম� র�� কের ?

(A) আেমিরকার �ফডােরল িরজাভ�  ব�ব��

(B) প�নগ�ঠন ও উ�য়েনর জন� আ�জ� ািতক ব�াংক

(C) ই�ারন�াশনাল মিনটাির ফা� ব� আ�জ� ািতক মু�� ভা�ার

(D) উপেরর �কান�ই নয়

134. 2011 সােল ডুরা� কাপ জয় কেরেছ —
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(A) প�েন (B) চা�চল �াদাস� (C) িশলং লাজং (D) এয়ার ইি�য়�

135. �কান বছর ইংেরজর� বাংলায় িচর�ায়� বে�াবে�র �চলন কেরন ?

(A) 1791 (B) 1792 (C) 1793 (D) 1794

136. 'আিলগড় আে�ালন' �� কেরিছেলন —

(A) �সয়দ আেমদ খান (B)  এম.এ. িজ�াহ (C) এ.�ক. আজাদ (D) িথওেডার �বক

137. এক ব�ি� সামেনর িদেক 10 িমটার হঁাটার পের ডানিদেক 10 িমটার হঁাটল। তারপের �িতে�ে� বঁািদেক ঘুের

যথা�েম 5, 15 ও 15 িমটার হঁাটল । ব�ি�� এখন ��র �ান �থেক কত দ�ের দঁািড়েয় ?

(A) 10 িমটার (B) 5 িমটার (C) 15 িমটার (D) 20 িমটার

138. 'জাতীয় সংহিত িদবস' পািলত হয় —

(A) 30 অে�াবর (B) 31 অে�াবর (C) 25 অে�াবর (D) 29 অে�াবর

139. �থম �জে�র ইংেরজ শাসকেদর মেধ� �ক 'অধীনত� মূলক িম�ত�' নীিতর �েয়াগ কেরিছেলন ?

(A) লড�  ওেয়েলসল� (B) ওয়ােরন �হ��ংস (C) লড�  কণ�ওয়ািলশ (D) স�ার জন �শার

140. পীরপা�াল িগির ��িণ িহমালেয়র িন�িলিখত অংেশ অবি�ত —

(A) 'Greater' িহমালয় ব� উ� িহমালয়

(B) 'Trans Himalayas'  অংশ িবেশষ

(C) 'Lesser' িহমালয় ব� মধ�িহমালয়

(D) িশবািলক

141. িমরাট ষড়য� মামল� �� হেয়িছল —

(A) 1929 সােল (B) 1934 সােল (C) 1942 সােল (D) 1931 সােল

142. 2010 সােলর দাদ� সােহব ফালেক প�র�ার কােক �দান কর� হেয়েছ ?

(A) মিণর�ম (B) যশ �চাপড়� (C) ঋতুপণ� �ঘাষ (D) �ক. বালচ�র

143. এক� ��পে� 100 �  2 ন�েরর �� আেছ। �িত� সিঠক উ�েরর জন� 2 ন�র �দওয়� হেব আর ভুল উ�েরর

জন� 1 ন�র কাট� হেব।একজন ছা� সবক� �ে�র উ�র কের 80 ন�র �পল। ছা�� ক� �� সিঠক উ�র কেরিছল?

(A) 70 (B) 60 (C) 80 (D) 75

144. নম�দ� নদ� �বািহত হয় িন�িলিখত উপত�ক� িদেয় —

(A) 'Synclinal' উপত�ক� (B) U -আকােরর উপত�ক�   (C) চু�িত �ার� গিঠত উপত�ক�  (D) ব-�ীপ

145. জাতীয় পরামশ�দাত� পষ�েদর �ধান �ক ?

(A) ড. মনেমাহন িসং (B) সিনয়� গাি� (C) �ণব মুখাজ� (D) িপ. িচদা�রম

146. লড�  ডালেহৗিস কেব অেযাধ�� অিধ�হণ কেরিছল ?

(A) 1848 ��: (B) 1857 ��: (C) 1853 ��: (D) 1856 ��:

147. 'সাব�েভৗম' শ��র �কান অথ�� সিঠক ?
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(A) �বেদিশক িনয়�ণ �থেক মু� (B) আভ��রীণ িনয়�ণ �থেক মু�

(C) সীমান� স��কত িবতক�  �থেক মু� (D) �কান আ�জ� ািতক সং�ার িনয়�ণ মু�

148. ভারত ও বাংলােদেশর মেধ� 'গ�াজল চুি�' স�ািদত হেয়িছল �কান সােল ?

(A) 1994 (B) 1995 (C) 1996 (D) 1997

149. পি�মঘােটর পি�ম িদক িন�িলিখত ভূখ� �ার� গিঠত —

(A) 'Cliff' (B) 'Autochthonous nappe' (C) 'Fault scarp' (D) 'Rocky outlier'

150. 'পভা��  অ�া� আনি��শ �ল ইন ইি�য়�' বই�র �লখক �ক ?

(A) স�ের�নাথ ব�ানাজ� (B) িফেরাজশাহ �মহত� (C) বদ���ন তােয়বিজ (D) দাদাভাই নওেরািজ

151. িস�ু নেদর উ�পি��ল হে� —

(A) �শষনাগ �দ (B) ভীমতাল �দ (C) নােসর �দ (D) মানস সেরাবর �দ

152. KOLKATA -�ক সাংেকিতকভােব 11151211012001 �লখ� হেল BENGAL -�ক িক �লখ� হেব?

(A) 020514070112 (B) 023014210311 (C) 031721250710 (D) উপেরর �কান�ই নয়

153. �থম �কান রা� িলিবয়ার জাতীয় কাউ��লেক �স �দেশর �বধ সরকার�েপ �ীকৃিত িদেয়িছল ?

(A) কানাড� (B) �া� (C) ইউ. এস. এ (D) ইটািল

154. x হল  0 এবং 1 -এর মােঝর একট� সংখ�� । িনেচর �কান� সিঠক ?

(A) x> √x  (B)  x>1/x   (C) x3>x2   (D)  1/x>√x

155. ভারেতর �শষ গভন�র �জনােরল �ক িছেলন ?

(A) চ�বত� রাজ� �গাপালাচার� (B) লড�  মাউ�ব�ােটন (C) রােজ� �সাদ (D) �মৗলান� আবুল কালাম আজাদ

156. িব�শাি� �িত�ার ��ে� ইউ.এন.ও  -র আেগ �য আ�জ� ািতক �িত�ান�র সৃ� হেয়িছল তার নাম —

(A) সম� রা��িলেক িনেয় আ�জ� ািতক �গা�

(B) জািতেগা��িলর সম�য়

(C) লীগ অফ �নশনস

(D) উপেরা� �কান�ই নয়

157. এে�ল� মােক� ল �কান রাে�র চ�াে�লর ?

(A) ইটািল (B) �া� (C) জাম�ািন (D) নরওেয়

158. গ�ানদ� বে�াপসাগের িন�িলিখত ভূিম�েপর মধ� িদেয় �বািহত হয় —

(A) ব-�ীপ (B) এ�ুয়াির (C) 'Birdsfoot'  ব-�ীপ (D) চু�িত �রখ�

159. 3� গাড়ীর গিতেবেগর অন�পাত হল 2 : 3 : 4। ঐ 3� গাড়� একই দ�র� অিত�ম করেত �য সময় �নেব তার

অন�পাত হল —

(A) 2 : 3 : 4 (B) 4 : 3 : 6 (C) 3: 4 : 6 (D) 6 : 4 : 3

160. �কান বছর মুসিলম িলগ পািক�ান ��াব �হণ কেরিছল ?
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(A) 1916 ��: (B) 1929 ��: (C) 1940 ��: (D) 1946 ��:

161. 4, 10,  2,  46, ......... সািরর পরবত� পদ� হল —

(A) 66 (B) 76 (C) 56 (D) 94

162. পািক�ােনর �কান �েদশ 2013 সাল �থেক �ুেল িচন� ভাষােক অবশ� পাঠ� করার িস�া� িনেয়েছ ?

(A) পা�াব (B) বাল� িচ�ান (C) উ�র পি�ম সীমা� �েদশ (D) িস�ু

163. ভারেত সংিবধান চাল�  হওয়ার সিঠক সাল ও তািরখ হল —

(A) 15 আগ� 1947 (B) 24 জুলাই 1948 (C) 20 জান�য়ার� 1951 (D) 26 জান�য়ার� 1950

164. �শা� মহাসাগেরর  'এল িনেন�' ভারেতর —

(A) �মৗস�ম� বৃ�পাত বৃি� কের (B) �মৗস�ম� বৃ�পাত �াস কের (C) বে�াপসাগের ঘূ�ণঝড় বৃি� কের   (D)

বে�াপসাগের ঘূ�ণঝড় �াস কের

165. যিদ CABLE -এর সে�তিলিপ হয় XZYOV তেব YZXP কার স�াব� সে�তিলিপ ?

(A) BABY (B) BACK (C) CELL (D) BELL

166. বত� মােন রা�প�ে�র মহাসিচব �ক ?

(A) �কািফ আ�ান (B) �নলসন ম�াে�ল� (C) বান-িক-মুন (D) হরদীপ িসং

167. ভারেতর �াধীনতা�া��র সময় ি��শ �ধানম�� �ক িছেলন ?

(A) র �ামেস ম�াকেডানা� (B) ��েম� এ�াটিল (C) লেয়ড জজ�  (D) উইন�ন চা�চল

168. একজন তার মািহনার 10% ব�াে� জম� করার পর অবিশ� টাকার 4% বাড়� ভাড়� িদল। তার মািহন� 5000 টাক�

হেল, কত টাক� বাড়� ভাড়� িদেলন ?

(A) 160 টাক� (B) 250 টাক� (C) 180 টাক� (D) 225 টাক�

169. ভারেতর 'ল�াটারাই�ক' মৃি�ক� িন�িলিখত �বিশ�� স�� —

(A) �লৗহ কণায় সমৃ� (B) 'িহউমাস' এ সমৃ� (C) 'ব�াস� লাভ�' সমৃ� (D) ইউেরিনয়াম সমৃ�

170. দিলত �নতােদর মেধ� �ক জীবনসায়াে� িহ�ু ধম� ত�াগ কের �বৗ�ধম� �হণ কেরন ?

(A) জগজীবন রাম (B) �ভাল� পােশায়ান (C) িব.আর. আে�দকর (D) উপেরর �কান�ই নয়

171. িকছুিদন আেগ �ক�ীয় অথ�ম�� �ণব মুখাজ� �কাথায় এক� ব�া�েনাট ছাপার কাগেজর কারখানার িশলান�াস

কেরেছন ?

(A) স�রাট (B) মহীশূর (C) ঔর�াবাদ (D) ��ুর

172. ভারেত রাজকীয় �নৗবািহনীর িবে�াহ কেব হেয়িছল ?

(A) 1944 ��: -র  িডেস�র (B) 1945 ��: -র �ফ�য়ার� (C) 1946 ��: -র �ফ�য়ার� (D) 1946 ��: -র আগ�

173. 696996676979669779667 -এর মেধ� কত�িল 9,  6 এবং 7 -এর মােঝ পিড়য়� চােপর �চােট িনি�� ?

(A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 5
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174. মহারাে�র কৃ� মৃি�কােক বেল —

(A) �রেগািলথ (B) খাদর (C) �র�র (D) ভাবর

175. মা�কন �নৗবািহনীর �গাপন অিভযান যােত ওসাম�-িবন-লােদন িনহত হন তার সাে�িতক নাম িছল —

(A) �জসিমন (B) �রাজ (C) �জেরািনম� (D) �কাবর�

176. ভারেতর মেধ� �দশীয় রাজ��িলর সংযুি�র ��ে� �কান ভারতীয় �নতার এক� মুখ� অবদান িছল ?

(A) আচায� কৃপািলন� (B) �গািব� ব�ভ প� (C) সদ� ার ব�ভভাই প�ােটল (D) হেরকৃ� �মহতাব

177. পরপর িতন� িবেজাড় সংখ�ার �থম�র িতন�ণ তৃতীয়�র দ�ই �েণর চাইেত 3 �বশ�, তৃতীয় সংখ�া� কত ?

(A) 9 (B) 15 (C) 13 (D) 11

178. "�হিবয়াস কপ�াস"  শ��র সিঠক ব��ন� —

(A) �কান ব�ি�েক �জেলর িভতর আটেক রাখ�

(B) �কান ব�ি�েক সশরীের উপি�ত কর�

(C) �কান ব�ি�েক অপসারণ কর�

(D) উপেরর �কান�ই নয়

179. যিদ 3�  আমােক 4�র �য়মূেল� িব�য় কর� হয় তেব লাভ হয় —

(A) 16.33% (B) 33.25% (C) 33.33% (D) 40.50%

180. িনমগাছ হে� —

(A) �া�ীয় আ��  িচরহিরৎ গাছ (B) �া�ীয় আ��  পণ�েমাচ� গাছ

(C) �া�ীয় �� িচরহিরৎ গাছ (D) �া�ীয় �� িচরহিরৎ গাছ

181. কুেম�েত ভারেতর তৃতীয় গেবষণােকে�র নাম —

(A) িহ�ু (B)  অ� (C) ভারত� (D) ই���

182. 'বাউ�ার� কিমশেনর' �ধান িহসােব �কান ব�ি� ভারত ও পািক�ােনর সীমান� িনেদ� শ কেরিছেলন ?

(A) িভ.িপ. �মনন (B) স�ার িসিরল র �াডি�ফ (C)  ��ােফাড�  ি�পস (D) লড�  �পিথক লের�

183. পি�মবে� শাল গাছ পাওয়� যায় —

(A) �গল� �জলায় (B) হাওড়� �জলায় (C) বঁাকুড়� �জলায় (D) মালদ� �জলায়

184. িনে� ব�ণত মামলা�িলর মেধ� �কান মামলায় স� ��ম �কােট� র রােয় �কােন� রােজ� সংিবধােনর 356 ধার� অন�যায়�

রা�পিত শাসন জার� কর� �ায় অস�ব হেয় উেঠেছ ?

(A) এ.�ক. �গাপালন বনাম ভারত সরকার

(B) এস.আর. �বা�াই বনাম ভারত সরকার

(C) কােবর� জল ব�ন স��কত দ�ই দ��ণ� রােজ�র মামল�

(D) উপেরর �কান�ই নয়

185. চার অে�র এক� সংখ�� a381 যিদ 11 �ার� িবভাজ� হয় তেব a -এর মান কত ?

(A) 5 (B) 6  (C) 7 (D) 8
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186. স�িত 'িশলং �ঘাষণ�' সংবাদ িশেরানােম এেসিছল �য িবষেয়র জন� �স� হল —

(A) খাদ� স�র�� আইন (B) িশ�ার অিধকার আইন (C) দ�ন�িত িনেরাধক আইন (D) তেথ�র অিধকার আইন

187. 'িহ�ু �প�য়ট' পি�কার স�াদক �ক িছেলন ?

(A) হিরশচ� মুেখাপাধ�ায় (B) কৃ�কুমার িম� (C) িবিপনচ� পাল (D) িশবনাথ শা��

188. 6 জন বালক বৃ�াকাের দঁািড়েয় আেছ । �েত�েকর মুখ বৃ�েকে�র িদেক। অেলাক দঁািড়েয়েছ �ভােতর বঁািদেক।

স�নীল আেছ অেশাক ও িবকােশর মােঝ। হির দঁািড়েয়েছ অেলাক ও অেশােকর মােঝ। হিরর বঁািদেক �ক আেছ ?

(A) অেলাক (B) অেশাক (C) স�নীল (D) �ভাত

189. ভারেতর �থম �রা�ম�� িযিন 1948 সােল আই.এ.এস চাল�  কেরিছেলন —

(A) সদ� ার ব�ভভাই প�ােটল (B) �গািব�ব�ভ প� (C) এস.িব. চ�বন (D) কৃ� �মনন

190. 'িতন িবঘ� কিরডর' �যাগ কেরেছ —

(A) ভারত ও পািক�ানেক (B) ভারত ও িচনেক (C) ভারত ও ভুটানেক     (D) ভারত ও বাংলােদশেক

191. ভারেতর জাতীয় কংে�েসর জনক বেল �ক পিরিচত হেয়িছেলন ?

(A) ড�ু�. িস. ব�ানাজ� (B) এস.এন. ব�ানাজ� (C) এ.ও. িহউম (D) মহা�� গাি�

192. �যৗথ বন সংর�ণ �ক� পি�মবে� �থম সাথ�ক হয় —

(A) �মিদনীপ�েরর পালঝাির �ােম (B) বঁাকুড়ার ভুলা�ােম

(C) বঁাকুড়ার নতুনব� �ােম (D) �মিদনীপ�েরর আরাবাির �ােম

193. ভারত-�সািভেয়ত �ম�ীচুি� �কান ব�সর �া�িরত হয়?

(A) 1956 (B) 1980 (C) 1975 (D) 1971

194. 'ওমবাডসম�ান ইন���উশন' �থম �চিলত হয় —

(A) �ডনমাক�  (B) স�ইজারল�া� (C) স�ইেডন (D) �া�

195. ভারেতর জাতীয় কংে�েসর  �থম অিধেবশেনর সভাপিত �ক িছেলন ?

(A) দাদাভাই নওেরািজ (B) ড�ু�. িস. ব�ানাজ� (C) িফেরাজ শাহ �মহত� (D) এস.এন. ব�ানাজ�

196. ভারেতর 1991-2001 সােলর বা�ষক জনবৃি�র হার হে� –

(A) 3% (B) 1.93% (C) 4% (D) 2%

197. স�ম িজ-20 শীষ� সে�লন �কাথায় অন� ��ত হেব ?

(A) �া� (B) �ম��েক� (C) রািশয়� (D) দ��ণ �কািরয়�

198. িকছু টাক� ব�াে� সরল স�েদ রাখ� হল য� 4 বছেরর স�েদ-আসেল 1240 টাক� হল এবং 10 বছের স�েদ-আসেল

1600 টাক� হল। আসল িনণ�য় কর।

(A) Rs. 1000 (B) Rs. 800 (C) Rs. 1050 (D) Rs. 1100

199. প�ািরেস 'বে�মাতরম' পি�ক� �ক স�াদন� করেতন ?

https://careerbangla.in/


Careerbangla.In

(A) মাদাম কাম� (B) শ�ামজ� কৃ�াবম�� (C) লাল� হরদয়াল (D) ভূেপন দ�

200. 17 তম সাক�  শীষ� সে�লন �কাথায় অন� ��ত হেয়েছ?

(A) ভূটান (B) মাল�ীপ (C) �নপাল (D) ভার
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