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Choose The Word Opposite In Meaning To The Word Underlined Below:

1. The silence of the children was sinister.
(A) Catnap (B) Cacophony (C) Coarse (D) Cruelty

2. There was a _____ on the midnight train. (Insert correct phrasal verb)
(A) Hold up (B) Hold in (C) Hold (D) Hold out

3. Insert Correct Adverb Phrase In The Blank Space:
Do this in a short time, in a _____ manner.
(A) Former (B) Swift (C) Brave (D) Unwise

4. Insert Proper Preposition In The Sentence:
He hinted _____ some loss treasure.
(A) of (B) for (C) with (D) at

5. 'Hand and glove' means
(A) Arrogance (B) Enemy (C) Maintain a distance  (D) Intimate terms

6. Use Suitable Auxiliary Verb To Fill In The Blank Space:
Mother says you _____ to go to the market at once.
(A) have (B) are (C) shall (D) will

7. Fill In The Space With An Infinitive:
_____ fault is easy
(A) to begin (B) to bury (C) to read (D) to find

8. Fill In The Blank With The Correct Word:
_____ his illness, he attended the function.
(A) Inspite  (B) Due   (C) as of  (D) despite

9. Fill In The Blank With The Correct Word:
The stream was _____ by the waterfall.
(A) fed (B) Fed up (C) Filled (D) Fulled

10. Fill In The Blank With The Correct Word:
A _____ star was seen in the sky.
(A) Strengthening (B) Shooting (C) Shunting (D) Staring

11. 'Puts one in mind' means
(A) Resolved  (B)  Decided  (C) Reminds (D) Received

12. Select The Correct Meaning Of The Idiom Underlined Below:
No one dare call in question his honesty.
(A) Honesty of purpose (B) Test (C) Flatter (D) Challenge

13. 'approval' May Be Expressed By The Following Interjection:
(A) Ha! (B) Hush! (C) Bravo! (D) Hurrah!

14. A person on the verge of death of an illness is:
(A) Seriously ill  (B) Terminally ill  (C) Sporadically ill (D) None of the above

15. An endocrinologist deals with:
(A) Teeth (B) Glands (C) Epidemics (D) Heart
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16. A stoic person can:
(A) Entice  (B) Endure (C) Excite  (D) Enable

17. Fill In The Blank With The Correct Word:
You had better _____ permission.
(A) Want (B) Ask (C) Call (D) Order

18. Fill in with relative pronoun the blank space below:
Who _____ saw her did not pity her ?
(A) What (B) Which (C) That (D) Such

19. Fill In With Relative Pronoun The Blank Space Below:
The sun, _____ rays give life to the earth, was regarded by the ancients as a god.
(A) That (B) Whose (C) Which (D) Whom

20. Insert Proper Preposition In The Sentence:
Here is the watch _____ you asked _____.
(A) which, for (B) that, for (C) for, from (D) this, for

21. Select The Correct Meaning Of The Idiom Underlined Below:
The singer was not in voice.
(A) Lost voice (B) To sing well (C) Had a cough (D) Sang well

22. 'Book' may be used with
(A) Trousers (B) Insects (C) Ticket (D) Painting

23. Choose The Correct Meaning Of The Word From The Alternatives Given Below:
Genre
(A) A grand tour (B) A specific category (C) A chauffeur (D) A long list

24. Put In A Correct Participle In The Blank Space:
Mary _____ we were freed from anxiety.
(A) Having arrived (B) Rolling (C) Tattered (D) Being arrived

25. Choose the word opposite in meaning to the word underlined below:
The crowd felt stupefied by the lecture.
(A) Engulfed (B) Entertained (C) Enthused (D) Encouraged

26.লড�  মাউ�ব�ােটন কােক ‘একাই এক সীমা� বািহন�’ বেল উে�খ কেরন ?

(A) আবদ�ল গ�ফর খান (B) স�ভাষ চ� বস�  (C) শরৎ বস�  (D) এম.�ক.গা��

27.ভারতবেষ�র �তল �শাধনাগার �বশীর ভাগই

(A) খিনজ �তলখিন িভি�ক (B) ব�র িভি�ক (C) পাইপ লাইন টা�মনাল িভি�ক (D) উপেরা� সবক�

28.ভারতবেষ� টাকাকিড় সং�া� নীিত িনধ�ারণ কেরন

(A) ভারত সরকার (B) ভারতীয় িরজাভ�  ব�াংক (C) ভারতীয় ��ট ব�াংক (D) উপেরর �কােনা�ই নয়

29.কােক ‘ঐিতহ�বাহ� আধুিনকতাবাদ�’ (Traditional Moderniser ) বল� হয় ?

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

30.16ই ���য়াির 2015 �ত ভারত ও �কান �দেশর মেধ� এক� অসামিরক পারমাণিবক সহেযািগত� চুি� হয়?
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(A) চীন (B) �নপাল (C) �ীল�� (D) পািক�ান

31.�থম মারাঠ� যু� ঘেট কার শাসন কােল ?

(A) ওয়ােরন �হ��ংস (B) উইিলয়ম �ব�� (C) মাকুেয়স কণ�ওয়ািলস (D) চাল�স ক�ািনং

32. �ক ‘�রাজ� দেলর’ �থম সভাপিত িছেলন?

(A) মিতলাল �নহ� (B) িচ�র�ন দাশ (C) রােজ� �সাদ (D) রাজ� �গাপালাচার�

33.তািমলনাড়�  রােজ� একািধক ব�র থাকবার কারণ

(A) এই রােজ�র দীঘ�তম সমু�তট (B) জেলর গভীরত� �বশ� (C) তীের িকছু উপসাগর আেছ  (D) তীর rocky নয়

34.2013 সােল িনযু� ��ট ব�া� অফ ইি�য়ার �থম �চয়ার পাস�ন

(A) অ��ত� ভ�াচায� (B) অ��ত� রায় (C) অ��ত� বস�  (D) অ��ত� নাগ

35. িনে�র ��ণীেত ল�� অ�র� িনণ�য় ক�ন

S, V, Y, B, ?

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

36. িনে�র সংখ�� সারণীেত ল�� সংখ�া� িনণ�য় ক�ন

3,  8,  6,  14, ?,  20

(A) 11 (B) 10 (C) 8 (D) 9

37. িনে�র ��ণীেত ল�� অ�র �িল িনণ�য় ক�ন

AOP, COR, EST, GUV, ?

(A) IYZ (B) HWX (C) IWX (D) JWX

38.ভারতীয় গণতে�র প�িত� হল

(A) ি�দলীয় ও সংসদীয় (B) ব�দলীয় ও সংসদীয় (C) রা�পিত �ধান সরকার (D) উপেরর �কান�ই নয়

39.2014 -য়  45 তম আ�জ� ািতক চলি�� উৎসব ভারেতর �কাথায় হয় ?

(A) মু�াই (B) �গায়� (C) �চ�াই (D) নয়ািদ��

40.ত�েবািধন� সভার �িত�াত� িছেলন

(A) �দেব�নাথ ঠাকুর (B) িশবনাথ শা�� (C) �কশবচ� �সন (D) রাজ� রামেমাহন রায়

41.“সামািজক বনসৃজন” কােয�
(A) ইউক�ািলপটাস �রাপন (B) �ালান� জাতীয় বৃ�েরাপন (C) বেনর স�দ িব�য় (D) উপেরা� �িত�ই

42. মুসলীম লীগ অ�ব�ত� কালীন সরকাের �যাগদান কেরন কেব ?

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

43. �সে��র 2012 �ত �থম ভারতীয় িযিন িব� ব�াে� িচফ ইকনিম� িনযু� হন িতিন হেলন

(A) অমত� � �সন (B) জগদীশ ভগবত� (C) �কৗিশক বস�  (D) িবজয় �কলকর
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44.ভারেতর এক টাকার কাগজ� মু�ার �যাগান �দয়

(A) ভারত সরকােরর অথ� ম�ক (B) ভারতীয় িরজাভ�  ব�া� (C) ভারতীয় ��ট ব�া� (D) উপেরর �কান�ই নয়

45. ‘কাদ�র�’ �ে�র রচিয়ত� িছেলন

(A) ��েম� (B) কলহন (C) ভবভূিত (D) বাণভ�

46.চাচ�  অফ ইংল�া� -এর �থম মিহল� িবশপ

(A) িলিব �লন (B) আন� অিলেভর� (C) ��স� জড� ন (D) হান� জােনৗ��

47.রাজ� আইন সভার এক� িবল আইেন �পা�িরত হয় যখন

(A) িবধান সভার স�ালক তােত সই কেরন

(B) রােজ�র রাজ� পাল তােত সই কেরন

(C) রােজ�র মুখ�ম�� তােত সই কেরন

(D) রােজ�র সংি�� দ�েরর ম�� তােত সই কেরন

48.�� কৃিষ (Dry Farming) স�ব হয় যিদ

(A) Ground water ব�বহার কর� যায়

(B) Quick maturing এবং  Resistant শষ� চাষ কর� যায়

(C) �টকনলিজ উ�ত হয়

(D) উপেরা� �িত�ই

49.2014 –�ত কমনওেয়লথ �গমস – এ ভারত সব�েমাট �মেডল পায়

(A) 54 � (B) 56 � (C) 60 � (D) 64 �

50.2014 সােলর পদাথ�িবদ�ায় �নােবল প�র�ার �দওয়� হয় �কান ধরেনর LED উ�াবনার জন� ?

(A) নীল (B) সবুজ (C) লাল (D) হল�দ

51.সাইমন কিমশন গঠন কর� হেয়িছল িকেসর জন� ?

(A) ভারতীয় সংিবধােনর সং�ার (B) �শাসিনক সং�ার (C) িশ�� সং�ার (D) �জল �কাড সং�ার

52.ভারেতর EXIM ব�াংক কাজ কের

(A) ভারেতর চাষীেদর জন� (B) ভারেতর িশ� �িমকেদর জন� (C) ভারেতর আমদািন-র�ানীর জন� (D) ভারেতর

সংসদ-সদস�েদর জন�

53. �সৗর চুি�র কায�নীিত নীেচর �কান�র সােথ এক ?

(A) �বােলািমটার (B) পাইেরািমটার (C) �ীণহাউস (D) গ�ালভােনািমটার

54.ভারেতর �ধানম�� 2014-য় কার জ� বা�ষকীেত �� ভারত অিভযােনর স�চন� কেরন ?

(A) িব.আর. আে�দকর (B) ব�ভভাই প�ােটল (C) সেরািজন� নাইডু (D) �মাহনদাস করমচঁাদ গা��

55. �বা�াইেত আয� সমাজ কেব �িত��ত হয় ?

(A) 1870 (B) 1875 (C) 1876 (D) 1880
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56.ভারতীয় জনগণন� অন�যায়� ‘�মৗজ�’ হল

(A) Community Development Block (B) খাজন� �াম (Revenue Village) (C) �ছাট থান� (D)

উপেরা� �কান�ই নয়

57. ‘হাই�িলক ��স’ যে�র কায�নীিতর সােথ যু�

(A) আ�ক �মিডেসর স�� (B) পা�ােলর স�� (C) �রনে�র স�� (D) বােন�ািলর স��

58.“ওয়ান লাইফ ইজ নট এনাফ” শীষ�ক আ�জীবন� �ক রচন� কেরন ?

(A) স�য় বা� (B) অজু� ন িসং (C) �েজশ িম� (D) �ক নটবর িসং

59. ি�প�র� অিধেবশেন কংে�স সভাপিত হবার জন� স�ভাষ বস�  কােক পরািজত কেরিছেলন ?

(A) প�িভ সীতারামাইয়� (B) রােজ� �সাদ (C) �মৗলান� আজাদ (D) জহরলাল �নেহ�

60.ব�িবভাগ �ত�া�ত হয় �কান সােল ?

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

61. পৃিথবীেত যিদ �কান বায়ুম�ল ন� থােক, তেব পৃিথব� হেয় উঠত

(A) অ�মা�ায় উ� (B) অ�মা�ায় শীতল (C) ভীষণ উ� (D) ভীষণ শীতল

62.28 অে�াবর 2014- য় িতন বছেরর জন� �সার ভারত� �বাড�  -এর  নতুন �চয়ারম�ান িহসােব �ক িনযু� হন?

(A) জহর সরকার (B) িবমল জুলক� (C) এ. স� িরয়� �কাশ (D) মৃণাল পাে�

63.সংবাদপে�র মুি� দাত� �েপ �ক পিরিচত িছেলন?

(A) �ব�� (B) �মকেল (C) �হ��ংস (D) �মটকাফ

64.ভারেতর �থম প�বা�ষক� পিরক�ন� �� হয়

(A) 1947 সােল (B) 1950 সােল (C) 1951 সােল (D) 1955 সােল

65.LED অথ� হল

(A) আেল� িনঃসরণকার� য� (B) আেল� িনঃসরণকার� ডােয়াড (C) আেলায় �মাড়� য� (D) আেল� িনঃসরণকার� ডট

66.গণপিরষেদর সভাপিত �ক িছেলন?

(A) িব.আর. আে�দকর (B) িস. রাজােগাপালাচার� (C) রােজ� �সাদ (D) জহরলাল �নহ�

67.গাি�জীর িবখ�াত উি� ‘�ফল কর� ব�াে�র উপর ভিবষ�েতর তািরখ �দওয়� �চক’ কার আগমন উপলে�� কর� হয় ?

(A) সাইমন কিমশন (B) ক�ািবেনট িমশন (C) ি�পস িমশন (D) লড�  ওয়ােভল

68.ভারেতর বৃহৎ িশ�ায়ন �� হয়

(A) �থম প�বা�ষক� পিরক�ন� কােল

(B) ি�তীয় প�বা�ষক� পিরক�ন� কােল

(C) তৃতীয় প�বা�ষক� পিরক�ন� কােল

(D) চতুথ� প�বা�ষক� পিরক�ন� কােল

69.MG2+ -এর সমসংখ�ক ইেলক�ন আেছ �য আয়ন�েত ত� হল
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(A) Ca2+   (B) Na+  (C) Zn2+   (D) Cu+

70.2014 –র নেভ�র -এ �য জা��স মু�ুল মডগল কিম� স� ��ম �কােট�  তার অি�ম িরেপাট�  জম� �দয় �স� গিঠত

হেয়িছল

(A) �ব আইন� পাচার সং�া� িবষয়

(B) আই িপ এল ম�ােচ দ�ন�িত

(C) পিরেবশ দ�ষণ সং�া� িবষয়

(D) কম�ে�ে� নারীর �যৗন িন�েহর অিভেযাগ

71.কেব পািক�ান ��াব গৃহীত হেয়িছল ?

(A) 1906 (B) 1909 (C) 1916 (D) 1940

72. �কান বছের ভারেতর রাজধান� কলকাত� �থেক িদ�ীেত �ানা�িরত হয় ?

(A) 1905 (B) 1911 (C) 1913 (D) 1947

73. �কান উ�তায় �সলিসয়াস ও ফােরনহাইট ��েলর পাঠ এক হয় ?

(A) +40° (B) +20° (C) -20° (D) -40°

74. �কান পিরক�নার সময় ভারত পরপর দ�� যুে� িল� হয় ?

(A) ি�তীয় প�বা�ষক� পিরক�ন�

(B) তৃতীয় প�বা�ষক� পিরক�ন�

(C) চতুথ� প�বা�ষক� পিরক�ন�

(D) প�ম প�বা�ষক� পিরক�ন�

75.লে�� চুি� (1916) কােদর মেধ� �া�িরত হয় ?

(A) �হাম�ল লীগ ও মুসিলম লীগ

(B) �রাজ� দল ও ভারতীয় জাতীয় কংে�স

(C) মুসিলম লীগ ও ভারত সভ�

(D) ভারতীয় জাতীয় কংে�স ও মুসিলম লীগ

76.এক� �ােস 60 জন ছা�ছা�ীর মেধ� বালকেদর সংখ�� বািলকােদর সংখ�ার ি��ণ, রাম উপেরর �থেক 17 নং rank

–এ এবং 9 � বালক রােমর আেগ, তেব রােমর পের বািলকােদর সংখ�� কত ?

(A) 26 (B) 13 (C) 12 (D) 33

77. �ডেমা�া�ক িরপাি�ক অফ কে�� -র এক� নদীর নােম িন�িলিখত �কান�র নাম ?

(A) িচকুন�িনয়� ভাইরাস (B) লাসস� �র (C) সালেমােনল� ব�া�িরয়� (D) ইেবাল� ভাইরাস

78. পৃিথবীর িনর�ীয় অ�ল �থেক �কান ব�েক �ম� অ�েল িনেয় �গেল ব��র

(A) ভর বােড় (B) ভর এবং ওজন দ�ই পিরবত� ত হয় (C) ওজন বােড় (D) ওজন কেম

79. �কান বছর ক�ািবেনট িমশন ভারেত এেসিছল ?

(A) 1942 (B) 1945 (C) 1946 (D) 1947
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80.�াধীন ভারতবেষ� �থমবার পিরক�ন� �থেক িবরিতর সময়কাল হল

(A) 1965 - 67 (B) 1966 - 68   (C) 1966 - 69    (D) 1965 - 68

81.Stammering  →  Speech  তাহেল Deafness → ...... ?

(A) Ear (B) Hearing (C) Noise (D) Commotion

82. কুডানকুলাম পরমাণ�  শি� উৎপাদন �ক� �য� 2014 –�ত ব�বসািয়ক িভি�েত উৎপাদন �� কের �স� অবি�ত

(A) তািমলনাড়� েত (B) কণ�াটেক (C) �করেল (D) অ��েদেশ

83.C\limits^1 {H_3} - C\limits^2 H - C\limits^3 - C\limits^4 H - C\limits^5 {H_3}C\limits^1

{H_3} - C\limits^2 H - C\limits^3 - C\limits^4 H - C\limits^5 {H_3} �যৗগ�র C2 এবং C3  কাব�ন

-এর হাইি�ডাইেজশন

(A) sp sp3 (B) sp2  sp (C) sp2   sp2 (D) sp  sp

84.ভারেতর �কান ইংেরজ গভন�র �জনােরলেক হত�� কের আ�ামান �ীেপর এক কেয়িদ ?

(A) �াইভ (B) িরপন (C) �মেয়� (D) নথ��ক

85.ভারেত নতুন কৃিষ প�িতর স�চনার দশক� হল

(A) 1950 এর দশক (B) 1960 এর দশক  (C) 1970 এর দশক (D) উপেরর �কান�ই নয়

86.বণ�মালার অ�র�িল িবপরীত ভােব সাজােল 14 নং অ�র� হল

(A) N (B) L (C) O (D) উপেরর �কান�ই নয়

87.ব�িবভাগ কায�কার� হবার তািরখ ক� িছল ?

(A) 16 ই অে�াবর 1905 (B) 29 �শ মাচ�  1901 (C) 22 �শ জুলাই 1911 (D) 14 ই আগ� 1946

88.রাসায়িনক ভােব অ�াসিপিরন হল

(A) অ�ািসটাইল স�ািলসাইিলক অ�ািসড (B) �সািডয়াম স�ািলসাইেলট (C) িমথাইল স�ািলসাইেলট (D) ইথাইল

স�ািলসাইেলট

89.স�িত 2014 –য় �কািশত ��াবাল �জ�ার গ�াপ িরেপাট�  –এ ভারেতর �ান �কাথায় ?

(A) 113 (B) 114 (C) 115 (D) 116

90.দা��ণাত� জল�ার� পিরেব�ত

(A) দ��ণ এবং প�েব� (B) দ��ণ এবং পি�েম (C) দ��ণ পি�ম, দ��ণ এবং দ��নপ�েব� (D) প�েব� এবং পি�েম

91.অথ�ৈনিতক িবে�ষেণর জন� এক� অথ�নীিতেক িকভােব ভাগ ককর� হয় ?

(A) কৃিষ, িশ� ও যাতায়াত ���

(B) কৃিষ, িশে�াৎপাদন ও �সব� ���

(C) �াথিমক, মাধ�িমক ও �সব� ���

(D) �াথিমক, িশে�াৎপাদন ও যাতায়াত ���

92.প�রন ক�ন, ACE, FGH, ? , PON

(A) KKK (B) JKI (C) HJH (D) IKL
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93.NaOH –এর 0.5M �বেণর 100 ml. �তর� করেত NaOH –এর কত �াম দরকার হেব ?

(পারমাণিবক ওজন : Na = 23,  O = 16,  H = 1 )

(A) 2 (B) 20 (C) 4 (D) 1

94.�খ�াত কিব ও গীিতকার �লজার -এর আসল নাম

(A) স��রণ িসং কালর� (B) সদান� িসং কািলয়� (C) স� �জৎ িসং �কাহিল (D) �েবাধ চ� ভা�য়�

95.পি�মবে�র আ�জ� ািতক সীমান� আেছ

(A) উ�ের (B) উ�র এবং উ�র প�েব� (C) উ�র পি�ম এবং দ��ণপ�েব� (D) উ�র, উ�রপি�ম এবং দ��ণপ�েব�

96.কেব এবং �কাথায় ‘গদরপা�� ’ �িত��ত হয় ?

(A) আেমিরক�, 1913 (B) ইংল�া�, 1917 (C) �ডনমাক� , 1921 (D) �টল�া�, 1925

97. �ভাটদােনর ন�ন�তম বয়স ভারেত 21 বছর �থেক কিমেয় 18 বছর কর� হয় �কান দশেক ?

(A) 1960 এর দশেক (B) 1970 এর দশেক (C) 1980 এর দশেক (D) 1990 এর দশেক

98.বায়ুম�েলর �কান �ের ওেজান অিতেব�িন রি� �শাষণ কের ?

(A) ��ােপাে�য়ার (B) থােম�াে�য়ার (C) ��ােটাে�য়ার (D) �মেসাে�য়ার

99.পি�মবে�র উ�র �বাহ� নদ� হল

(A) িত��, জলঢাক�, রায়ডাক (B) গ��, ��প�� (C) িত��, গ��  (D) দােমাদর, গ��

100. Paint : Artist : : Wood : ?

(A) Furniture (B) Forest (C) Fire (D) Carpenter

101. যিদ EARTHQUAKE এর সংেকত হয় MOGPENJOSM তেব EQUATE এর সংেকত হল

(A) MENOPM (B) MENOMP (C) NJOGPM (D) MNJOPM

102. �ক� ও রােজ�র মেধ� কর �থেক �া� টাকার িবভাজেনর িবষেয় উপেদশ দােনর ভারতীয় �িত�ান�র নাম

(A) পিরক�ন� কিমশন (B) অথ� কিমশন (C) �লাকসভ� (D) রাজ�সভ�

103. কঁােচর সে� িবি�য়� কের বেল �য পদাথ��েক কঁােচর পাে� রাখ� যায় ন� – �স� হল

(A) HNO3 (B) HCI (C) HF (D) HBr

104. এ�িলর মেধ� �কান� এক� কুলপি� ব�ণত �বৗ� �� ?

(A) স�� িপটক  (B) িবনয় িপটক (C) অিভধ� িপটক (D) দীপবংশ

105. ফারা�� ব�ােরজ িনম�ােণর �ধান উে��শ িছল

(A) গ�ার িন� �বােহর মা�� বৃি� (B) গ�ার িন� �বােহর গিত পিরবত� ন (C) জলিবদ� �ৎ উৎপাদন (D) অিতির�

জেলর সংর�ণ

106. �ক ভান�াকুলার ��স অ�া� �ণয়ন কেরন ?

(A) লড�  িলটন (B) লড�  ডালেহৗস� (C) লড�  ওেয়েলসল� (D) লড�  কাজ� ন

107. ভারতীয় জাতীয় বািহনীর (আই. এন. এ ) �িত�াত� অিধনায়ক �ক িছেলন ?
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(A) রাসিবহার� বস�  (B) ক�াে�ন �মাহন িসং (C) �নতাজ� স�ভাষ চ� বস�  (D) উপেরর �কউ নয়

108. DNA -র িপিরিমিডন �বস�িল হল

(A) অ�ােডিনন ও �য়ািনন (B) থাইিমন ও অ�ােডিনন (C) সাইেটািসন ও �য়ািনন (D) থাইিমন ও সাইেটািসন

109. কলকাত� এবং ল�েনর মেধ� সমেয়র পাথ�ক� হে�

(A) কলকাত� পঁাচ ঘ�ার �বশ� এিগেয়

(B) কলকাত� িতন ঘ�ার �বশ� এিগেয়

(C) কলকাত� পেনের� িমিনট এিগেয়

(D) কলকাত� দশ ঘ�� িপিছেয়

110. িস�ু সভ�তার �াচীন ব�র �কান� িছল ?

(A) হর�� (B) �লাথাল (C) �ধালািভর� (D) স�েক� াটাড�

111. �ামীণ অথ�নীিতেত সমবায় ঋেণর �য �িত�ান� �ােম কাজ কের তার নাম হল

(A) �াথিমক কৃিষ ঋণ সং�� (B) �ামীন কৃিষ ঋণ সং�� (C) কৃিষ ঋণ সং�� (D) �ামীন ব�াংক

112. পরাগধান� �থেক পরাগেরণ�র একই ফুেলর গভ� মুে� �ানা�রণেক বল� হয়

(A) অ�ােলাগ�ািম (B) গাইেটেনাগ�ািম (C) �জেনাগ�ািম (D) অেটাগ�ািম

113. কেব ‘মুসিলম লীগ’ �িত��ত হয় ?

(A) 1901 (B) 1906 (C) 1910 (D) 1915

114. acme : mace : : alga : ?

(A) glaa (B) gaal (C) laga (D) gala

115. কার রাজ�কােল ‘জবত’ ভূিম ব�ব�ার �চলন হয় ?

(A) আলাউ��ন িখলিজ (B) �শরশাহ (C) আকবর (D) শাহজাহান

116. পি�মবে�র রাজধানীর অবি�িত �কাথায় ?

(A) িনর�েরখার িনকট (B) কক� ট�াি�র িনকট (C) মকর�াি�র িনকট (D) আক� �ক সােক� ল

117. কৃষক িভি�ক আবাদ বলেত �বাঝায়

(A) বগ�াদার �ার� চাষ (B) চাষ� িনেজই জিমর মািলক (C) ��তমুজর �ার� চাষ (D) উপেরর �কান�ই নয়

118. �কাষ িবভাজেনর সময় DNA �কাথায় সংে�িষত হয় ?

(A) ই�ারেফেজ (B) অ�ােনােফেজ (C) �েফেজ (D) �টেলােফেজ

119. ‘িততুিমর’ �ক িছেলন ?

(A) ওয়াহাব� আে�ালন (B) ফরাজ� আে�ালন (C) িসপাহ� িবে�াহ (D) নীল িবে�াহ –এর �নত�

120. Code System এর ফেল ‘CONTRIBUTOR’ যিদ হয় ‘RTNOCIROTUB’ তেব ‘PROHIBITION’ হেব

(A) NOITIBIHORP (B) IHORPBITION (C) ITIONBIHOTP (D) IHORPBNOITI
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121. পি�মবে�র বষ�ার মূল কারণ

(A) দ��ণ-পি�ম �মৗস�ম� বায়ু

(B) ভারতীয় �মৗস�ম� বায়ুর বে�াপসাগরীয় শাখ�

(C) উ�র-প�ব� �মৗস�ম� বায়ু

(D) আরবসাগরীয় শাখ� ভারতীয় �মৗস�ম� বায়ু

122. িন�িলিখত�িলর মেধ� �কান� �াকৃিতক অ��ন ?

(A) NAA (B) IAA (C) 2, 4-D (D) IBA

123. NABARD (নাবাড� ) �িত�ান�র সােথ জিড়ত

(A) িশে�র উ�য়ন (B) শহেরর উ�য়ন (C) �ােমর উ�য়ন (D) �রেলর উ�য়ন

124. িন�িলিখত দাস বংশীয় �কান স�লতান দাস িছেলন ন� ?

(A) কুতুবু��ন আইবক (B) ইলতুৎিমস (C) রািজয়� (D) বলবন

125. যিদ ‘CAT’ এবং ‘BOAT’ যথা�েম ‘XZG’ এবং  'YLZG’ হয় তেব ‘EGG’ হেব

(A) 'VSS' (B) 'URR' (C) 'VTT' (D) 'UTT'

126. �মে�েলর এক সংকর জনন পরী�ায়, িব��-দীঘ� উি�েদর সে� খব� উি�েদর সংকরেণর ফেল F1 জন�র সকল

উি�দ দীঘ� হয়, কারণ -

(A) সহ-�কটত� (B) �কটত� (C) অস��ণ� �কটত� (D) এিপ�ািসস

127. �কােন� িনয়েম িতন� একই রকম, তেব িবজাতীয় �কান� ?

(A) পিনর (B) দ�ধ (C) দই (D) িঘ

128. ভারতীয় সময় (IST) গণন� কর� হয়

(A) 82°30' E �ািঘম� �রখ� অন�যায়� য� Allahabad -এ অবি�ত

(B) িদ�ীেত অবি�ত 80°30' E �ািঘম� �রখ� অন�যায়�

(C) কলকাতায় অবি�ত 88°30' E �ািঘম� �রখ� অন�যায়�

(D) নািসেক অবি�ত 84°00' E �ািঘম� �রখ� অন�যায়�

129. �াক �জব আিদম পৃিথবীর বায়ুম�েলর এক� উে�খেযাগ� �বিশ�� হল

(A) হাইে�ােজেনর অন�পি�িত (B) জলীয় বাে�র অন�পি�িত (C) নাইে�ােজেনর অন�পি�িত (D) অ��েজেনর

অন�পি�িত

130. আবুল ফজেলর রচনায় অব�ণত �মাগল িচ� িশ�ীেক িচি�ত ক�ন

(A) ফা�ক (B) মুশিকন (C) মনস�র (D) মুকু�

131. যিদ �জাতদার িনেজই বগ�াদারেক ঋণদান কেরন তেব তােক বেল

(A) সাম�ত� (B) আধ�- সাম�ত� (C) প�ঁ িজবাদ� (D) প�ঁ িজবাদ� আবাদ

132. �য কৃ�লাভ� মৃি�কায় সব�ািধক উ�ত তুল� চাষ হয় ত� হল

(A) �র�র (Regur) (B) ল�াটাির�ক মৃি�ক� (C) �রেগািলথ (D) রাঙামা�
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133. এর মেধ� �কান বই� �াম� িবেবকান� রিচত ?

(A) কথামৃত (B) কথামাল� (C) বত� মান ভারত (D) এ �নশন ইন �মিকং

134. ‘মি�� ম�ােলিরয়�’ ঘটায়

(A) �াজেমািডয়াম ভাইভ�া� (B) �াজেমািডয়াম ম�ােলির (C) �াজেমািডয়াম ফ�ালিসেপরাম (D) উপেরা� �কান�ই

নয়

135. িপেটর ভারত আইন �কান সােল �ণীত হয় ?

(A) 1773 (B) 1781 (C) 1784 (D) 1858

136. �কান ভাষায় water �ক বেল black, black �ক tree, tree �ক blue, blue �ক rain  rain �ক pink,

pink �ক Fish বেল তেব Colour of sky �ক ঐ ভাষায় িক বেল ?

(A) Blue (B) Fish (C) Rain (D) Pink

137. িশে�র জন� ঋণ দান কের থােক

(A) IDBI (B) IFCI (C) SFC সমূহ (D) উপেরর সব�িলই

138. টেপা�ািফক মানিচ� িনম�াত� Survey of India -র �ধান অিফস হল

(A) মুেসৗরীেত (B) িসমলায় (C) �দহরাদ�েন (D) �ননীতােল

139. ‘�াকৃিতক িনব�াচন’ তে�র �ব�� হেলন

(A) িজ.�জ.�মে�ল (B) চাল�স ডারউইন (C) � এইচ মরগান (D) উপেরা� �কান�ই নয়

140. কেব ‘ডা�� অিভযান’ হেয়িছল ?

(A) 12 ই এ��ল, 1925 (B) 7 ই আগ�, 1942 (C) 12 ই মাচ� , 1930 (D) 14 ই �ম, 1935

141. 2001 Census এ মধ��েদশ রাজ�েক ি�খি�ত কের সৃ� হেয়েছ

(A) নম�দ� উপত�ক� এবং ছি�শগড়

(B) মধ��েদশ এবং নম�দ� উপত�ক�

(C) মধ��েদশ এবং ছি�শগড়

(D) মধ��েদশ এবং িবধব�

142. একজন �লাক হঁা�য়� 3 km উ�ের, বাম িদেক 2 km �গল, তার পের �স আবার বাম িদেক 3 km �গল ।

তারপের ডান িদেক �সাজ� হঁা�েল �স �কান িদেক এখন ?

(A) প�ব� (B) পি�ম (C) উ�র (D) দ��ণ

143. �বিসেনর চুি� কেব কােদর মেধ� �া�িরত হয় ?

(A) �পেশায়� ি�তীয় বাজীরাও এবং ইংেরজেদর মেধ� 1802 ি��াে�

(B) �প�  স�লতান ও ইংেরজেদর মেধ� 1784 ি��াে�

(C) মারাঠ� ও আহ�দ শাহ আবদালীর মেধ� 1761 ি��াে�

(D) রি�ত িসংহ ও ইংেরজেদর মেধ� 1809 ি��াে�

144. �মে�লীয় ি�শংকর জনেনর বিহরে�র অন�পাত হল
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(A) 9 : 3 : 3 : 1 (B) 1 : 1 : 1: 1 (C) 3 : 4 : 3 : 1 (D) 1 : 2 : 1 : 1

145. �ভৗগিলক িশ� �ক�ীকত� �থেক সৃ� হয়

(A) �ধুমা� অন� ভূিমক �যাগস�� (B) �ধুমা� উ�� �যাগস�� (C) অন� ভূিমক ও উ�� �যাগস�� (D) �কান �যাগস��

সৃ� হয় ন�

146. ইি�য়ান এ�ােসািসেয়শেনর �িত�াত� �ক ?

(A) ড�ু. িস. ব�ানাজ� (B) স�ের�নাথ ব�ানাজ� (C) লাল� লাজপৎ রায় (D) দাদ� ভাই নওেরাজ�

147. Satellite তথ� সং�হ কের

(A) বনজ�েলর সীমান� সং�া�

(B) নদ� এবং নদীর গিতপথ সং�া�

(C) আস� ঝড় এবং তুফান সং�া�

(D) উপেরা� সবক�

148. ‘তসর’ �রশম উৎপ� কের

(A) Antheraea mylitta (B) Bombyx mori (C) Philosomia ricini (D) Antheraea

assamensis

149. 1835  ি��াে� ভারেতর সরকাির ভাষা�েপ ইংেরিজ ভাষ� �কান ভাষার পিরবেত�  �চিলত হয় ?

(A) আরিব (B) ফা�স (C) তু�ক (D) উদ��

150. একিদন সকােল স�য� উঠার পের িব�ম এবং �শেলশ উঠােন পর�েরর িবপরীত মুিখ হেয় দঁািড়েয়, িব�েমর ছায়�

যিদ বাম িদেক হয় তাহেল �শেলেশর মুখ �কান িদেক ?

(A) প�ব� (B) পি�ম (C) উ�র (D) দ��ণ

151. কেব ‘আজাদ িহ� �ফৗজ’ গিঠত হেয়িছল ?

(A) 1 ল� অে�াবর, 1939 (B) 10 ই আগ�, 1940 (C) 11 ই �ম, 1941 (D) 1 ল� �সে��র, 1942

152. �ন�পায়� �াণীর কেরা�ক �ায়ুর সংখ��

(A) 10 �জাড়� (B) 10 � (C) 12 �জাড়� (D) 12 �

153. �কােন� িনয়েম িতন� একই রকম, তেব িবজাতীয় �কান� ?

(A) Sun (B) Universe (C) Moon (D) Star

154. Plate Tectonics ত� ব�াখ�� কের -

(A) পব�তমালার সৃ� (B) সমু�তেলর ব�া�� (C) ভূিমকে�র সৃ� (D) উপেরা� সবক�

155. িহ�ু িবধব� প�ন�ববাহ আইন কেব �ণীত হয় ?

(A) 1856 (B) 1817 (C) 1838 (D) 1867

156. DNA –এর এক� পঁ�ােচর মাপ

(A) 34A° (B) 3.4A° (C) 24A° (D) 44A°
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157. রােজ�র আইন সভার উপেরর ক��র নাম হল

(A) �লাকসভ� (B) রাজ�সভ� (C) িবধান সভ� (D) িবধান পিরষদ

158. কেব জািলয়ানওয়ালাবাগ হত�াকা� ঘেটিছল ?

(A) 13 ই এ��ল, 1919 (B) 15 ই আগ�, 1921 (C) 21 �শ এ��ল, 1922 (D) 25 �শ �সে��র, 1925

159. �কান �ানেক নগর / শহর বল� হয় তখনই যিদ থােক

(A) িবপ�ল জনগন (B) নগর এবং শহর (C) �বশ� সংখ�ক মান�ষ কৃিষজাত ি�য়ায় যু� থােক ন� (D) উপেরা�

সবক�

160. জান�য়াির 2015 –�ত ব�া�া�ক পি�ক� চািল� �হবেড� -র  অিফেস আ�মণ ঘেট

(A) ল�েন (B) বািল�েন (C) ব�েন (D) প�ািরেত

161. 1857 অভু��ােন ভারেতর �কান অ�েল িবেশষ �কােন� �ভাব পেড় িন ?

(A) বাংল� (B) পা�াব (C) অেযাধ�� (D) সবক� অ�েলই

162. �কান পরী�ায় রাজ মিতর �থেক �বশ� ন�র পায় িক� মীনার মেত� নয় ।  মীন� পায় গেণশ এবং �পািলর �থেক

�বশ�, গেণেশর ন�র মিতর �থেক কম িক� তার ন�র এেদর মেধ� সবেচেয় কম নয় ।  যিদ ন�র�িলেক িন�মুিখ

সাজােন� হয় তেব ি�তীয় �ােন �ক ?

(A) মীন� (B) �পািল (C) রাজ (D) উপেরর �কান�ই নয়

163. রাজ�সভার সাংিবধািনক �ধান হেলন

(A) �লাকসভার স�ালক (B) ভারেতর রা�পিত (C) ভারেতর �ধানম�� (D) ভারেতর উপ-রা�পিত

164. এম. িসিরেসন� রা�পিত আেছন �য �দেশ �স� হল

(A) �ীল�� (B) মাল�ীপ (C) কা�� িচয়� (D) �নপাল

165. 2011 Census অন�যায়� বৃহ�ম জনঘন� িবিশ� রাজ� হল

(A) �করাল� (B) পি�মব� (C) উ�র �েদশ (D) ঝাড়খ�

166. কংে�স 1907 সােলর অিধেবশেন নরমপ�� ও চরমপ�ীেদর মেধ� ক� িনেয় ��তর মত পাথ�ক� ঘেট ?

(A) সত�া�হ (B) �রাজ (C) িশ�� (D) বয়কট

167. এক� বািলকার ছিবর িদেক তািকেয় রাজন বেলিছল �য তার (বািলকা�র) �কান �বান অথব� �মেয় স�ান �নই,

িক� তার ম� আমার মােয়র একমা� �মেয় । তেব রাজেনর মার সে� ছিবর বািলকার িক স�ক�  ?

(A) Sister in law (B) Grand daughter (C) Daughter in law (D) উপেরর �কান� নয়

168. আম�াে�� �কালােসার নাম �কান �খলার সে� যু�

(A) ি�েকট (B) �টিনস (C) ব�াডিম�ন (D) ফুটবল

169. ভারেতর �রল বােজট হল

(A) �ক�ীয় সাধারণ বােজেটর এক� অংশ

(B) রাজ� সাধারণ বােজেটর এক� অংশ
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(C) �ক�ীয় সাধারণ বােজট �থেক আলাদ�

(D) উপেরর �কান�ই নয়

170. Marginal Workers তােদর বেল যার�

(A) বছের 183 িদেনর কম কাজ পায়

(B) বছের 183 িদেনর �বশ� কাজ পায়

(C) বছের 183 িদন কাজ পায়

(D) উপেরা� �কান�ই নয়

171. ‘ইি�য়ান ইি�েপনেড� লীেগর’ �িত�াত� �ক ?

(A) কৃ� ভাম�� (B) রাসিবহার� বস�  (C) স�ভাষচ� বস�  (D) উপেরর �কউ নয়

172. জুন 2014 –য় িহলাির ি��েনর নতুন �কািশত বই

(A) িলিভং িহ�ির (B) হাড�  চেয়েসস (C) এ �টিরেবল িবউ� (D) িদ গাল� অন িদ ��ন

173. এেদর মেধ� �হাম�ল আে�ালেনর সে� স��কত �ক িছেলন ন� ?

(A) এ�ান� �বসা� (B) িতলক (C) এম.এ. িজ�� (D) �মৗলান� আজাদ

174. ‘ইন�াব িজ�াবাদ’ ��াগান� �ক িদেয়িছেলন ?

(A) মহঃ ইকবাল (B) ভগৎ িসং (C) স�ভাষচ� বস�  (D) লাল� লাজপৎ রায়

175. �কান কােজর িদন িবেকেল এক� দরখা� Inward clerk এর কােছ জম� �দওয়� হল । পেরর িদন িতিন �সই

দরখা� Senior clerk এর কােছ জম� �দন । িক� �সিদন িতিন ছু�েত থাকায় পেরর িদন �স� আিধকািরেকর িনকট

যায় এবং �সিদন দরখা�� িন�ি� হয় । �স িদন িছল ��বার, তেব �কান িদন Inward clerk আেবদন জম�

িনেয়িছেলন।

(A) ম�লবার (B) গত স�ােহর শিনবার (C) বুধবার (D) �সামবার

176. কলকাত� শহেরর �নীয় �ায়� শাসেনর �িত�ান�র নাম হল

(A) KMC (কলকাত� নগর িনগম)

(B) KC (কলকাত� িনগম)

(C) KMDA (কলকাত� নগর উ�য়ন আিধকািরক)

(D) CIT (কলকাত� উ�য়ন �া�)

177. ভারেতর ‘িসিভল সা�ভস’ �ক �� কেরন ?

(A) লড�  হা�ড� (B) উইিলয়াম �ব�� (C) ওয়ােরন �হ��ংস (D) লড�  ডালেহৗস�

178. 19 জান�য়ার� 2015 �থেক ভারেতর �স�াল �বাড�  অফ িফ� সা�� িফেকশন (িস.িব.এফ.িস.) –র �চয়ারপাস�ন

(A) মেহশ ভ� (B) পাহলাজ িনহালািন (C) জয়� ব�ন (D) অপণ�� �সন

179. সবুজ িব�ব সীিমত িছল

(A)  পি�মবে�র ধান চােষ (B) মহারাে�র তুল� চােষ (C) প�াব-হিরয়ানার গম চােষ (D) অ��েদেশর �তলবীজ

চােষ
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180. ভারেতর জাতীয় কংে�েসর �থম মিহল� সভাপিত �ক িছেলন ?

(A) অ�ািন �বস� (B) িবজয়ল�� প��ত (C) সেরািজন� নাইডু  (D) অ�ণ� আসফ আিল

181. 5 ঘ�� অ�র মু�াই এর িবমান ছােড় । তথ� �কে� জানেত পারলাম 25 িমিনট আেগ িবমান� চেল িগেয়েছ । এখন

সময় 10.45 a.m. তেব পরবত� িবমান� কখন ছাড়েব ?

(A) 2.20 a.m. (B) 3.30 a.m. (C) 3.55 p.m. (D) 3.20 p.m.

182. �লাকসভার িবেরাধ� �নত� িন�িলিখত�িলর মেধ� কার সমান পদময�াদ� �ভাগ কেরন ?

(A) �ক�ীয় ম�� (B) রাজ�পাল (C) উ� ন�ায়ালেয়র িবচারক (D) উ�তম ন�ায়ালেয়র িবচারক

183. 2015 –�ত িব�ব�াপ� িব� ক�া�ার িদবস পািলত হয়

(A) 10 জান�য়ার� (B) 4 �ফ�য়াির (C) 5 ই জুন (D) 15 জুলাই

184. কয়লাখিন দ�ঘ�টনার কারণ হল

(A) Slumping (�া��ং) (B) Faulting (ফ��ং) (C) যেথ� পিরমােণ Stowing (��ািয়ং) ন� কর� (D) খিনর

িভতের বন��

185. ভারেত �রল ও তার ব�ব�ার �বত� ন �ক ঘটান ?

(A) লড�  ডালেহৗস� (B) লড�  ক�ািনং (C) লড�  হা�ড� (D) লড�  িরপন

186. নব�ব� আে�ালেনর �ধান উেদ�া�� �ক িছেলন ?

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

187. �ষাড়শ �লাকসভ� িনব�াচেনর �থম পয�ােয়র স�চন� হয়

(A) 3 মাচ� , 2014 (B) 5 ই মাচ� , 2014 (C) 7 এ��ল, 2014 (D) 10 এ��ল, 2014

188. �কান এক� পরী�ায় যার� উ�ীণ� হেয়েছ তােদর মেধ� বাবল�র �ান সবার উপর �থেক 16 এবং িনেচর �থেক 29  ।

6 জন পরী�� �দয় নাই এবং 5 জন অকৃতকায� হেয়েছ । তেব ��ণীেত �মাট কত জন িছল ?

(A) 44 (B) 40 (C) 50 (D) 55

189. পি�মবে�র সব�ািধক উ�তমােনর কয়ল� হল

(A) Lignite (িলগনাইট) (B) Anthracite (আন�াসাইট) (C) Bituminous (িবটুিমনাস) (D) উপেরা�

�কান�ই নয়

190. 1946 সােলর আই.এন.এ. িবচারসভায় �িতপে�র উিকল কার� িছেলন ?

(A) জওহরলাল �নহ� (B) ভূলাভাই �দশাই (C) �তজ বাহাদ�র সপ� (D) প�েব� উ� সকেলই

191. ভারত সরকার 'জাতীয় বাল ��ত� িমশন' -র উে�াধন কের

(A) 2 অে�াবর, 2014 (B) 14 নেভ�র, 2014 (C) 6 িডেস�র, 2014 (D) 30 জান�য়াির, 2015

192. �কান� অন�েদর �থেক আলাদ� ?

(A) জান�য়ার� (B) �ফ�য়াির (C) জুলাই (D) িডেস�র

193. 1969 সােল ক� �বসরকার� বািণিজ�ক ব�াংেকর অিধ�হণ হেয়িছল ?
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(A) 12 � (B) 13 � (C) 14 � (D) 15 �

194. কয়ল�, খিনজ �তল এবং �াকৃিতক গ�াস হল

(A) Fossil Fuel (ফিসল ফুেয়ল)

(B) Cryogenic Fuel (�ােয়ােজিনক ফুেয়ল)

(C) Indigenous Fuel (ই��েজনাস ফুেয়ল)

(D) Radioactive Fule (�রিডও অ�া�ভ ফুেয়ল)

195. একজন রাজ� সভার সদেস�র পেদ থাকার �ময়াদ

(A) চার বছর (B) পঁাচ বছর (C) ছয় বছর (D) আট বছর

196. 1857 মহািবে�ােহর অব�বিহত পের বাংলায় �কান অভু�ান ঘেট ?

(A) পাবন� িবে�াহ (B) নীল িবে�াহ (C) স��াস� িবে�াহ (D) সঁাওতাল িবে�াহ

197. যিদ COUNTRY এর সংেকত EMWLVPA হয় তেব ELECTORATE এর সংেকত হল

(A) CJCEFOPYWC (B) CJGEROTYVG (C) CNCEROPCRG (D) GJGAVMTYVC

198. Pencil → Write তখন Knife → ?

(A) Injure (B) Peel (C) Prick (D) Attack

199. এ��ল 2014 –য় �য়াত �গি�য়াল গা�সয়� মাকু� েয়জ, 1982 �ত �নােবল প�র�ার পান �য িবষেয় �স� হল

(A) সািহত� (B) পদাথ��িবদ�� (C) রসায়নশা� (D) অথ�নীিত

200. 2014 –�ত 2013 – র দাদাসােহব ফালেক প�র�ার যঁােক �দওয়� হয় িতিন হেলন

(A) �াণ(B) অিমতাভ ব�ন (C) �লজার (D) যশ �চাপড়�
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