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1. The Expression 'to Take Stock Of ' Means:
(A) To question (B) To argue (C) To survey (D) To manipulate

2. 'Mellifluous' means -
(A) Sweet-sounding (B) Cacophonic (C) Loud (D) Irritating

3. Fill In The Blanks With A Suitable Word:
This is the _____ Post Office to my house.
(A) Farthest (B) Next (C) Nearest (D) Closest

4. Put In A Correct Participle In The Blanks Space:
The sea _____ we went for sail.
(A) Being rough (B) Disturbed (C) Being kind (D) Being smooth

5. Fill In The Blanks With Relative Pronoun:
He is here _____ is fortunate.
(A) Who (B) Whose (C) Which (D) That

6. Edmund Burke Had A Wonderful Gift Of The Gap:
Gift of the gap means :
(A) Intelligence (B) Humanity (C) Eloquence (D) Goodness

7. In a moment of hurry, the files have been _____ by Hamilton. (Insert correct phrasal verb)
(A) Cast about (B) Cast out (C) Cast up (D) Cast aside

8. Fill In The Blanks With An Appropriate Participle:
Weather _____ there will be a garden party at Government House tomorrow.
(A) Allowing (B) Permitting (C) Happening (D) Favorable

9. Fill In The Blank With A Suitable Word:
I can't walk any______
(A) Farther (B) Further (C) Distance (D) Far

10. Fill In The Blank With Appropriate Participle:
The _____  door awakened the dog.
(A) Creaking (B) Old (C) New (D) Waving

11. Insert Proper Preposition In The Sentence:
I prevailed _____ him to join our group.
(A) On (B) Upon (C) Beside (D) Along with

12. 'Surprise' may be expressed by the following interjection:
(A) Hush! (B) Alas! (C) Ha! (D) Bravo!

13. An ophthalmologist deals with :
(A) Kidney (B) Liver (C) Eyes (D) Heart

14. Use Suitable Auxiliary Verb To Fill In The Blank Space:
She ____ sit for hours listening to the wireless.
(A) Will (B) Would (C) Can (D) Could

15. Fill In The Blanks With An Appropriate Preposition:
The crew were _____ the ship for a month.
(A) On board (B) Aboard (C) On (D) Off
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16. Choose The Word Opposite In Meaning To The Word Underlined Below:
People responded to the leader's speech with shouts of ecstasy.
(A) Despondency (B) Despair (C) Disagreement (D) Displeasure

17. Fill In The Blank With An Infinitive:
_____ is worth ambition.
(A) To borrow (B) To reign (C) To repent (D) To cry

18. Choose The Correct Meaning Of The Word From The Alternatives Given Below:
Quintessential.
(A) Most typical example (B) Most wanted thing (C) Most popular (D) Most utilized

19. Select The Correct Meaning Of The Idiom Underlined Below:
There's no love lost between them.
(A) Avoid (B) Not on good terms (C) Challenge (D) Quarrel

20. Select The Correct Meaning Of The Idiom Underlined Below:
The belief in witchcraft is losing ground.
(A) Becoming less acceptable (B) Becoming popular(C) Becoming powerful (D) Losing principle

21. Memorabilia Refers To:
(A) Memorable things
(B) Memories of war
(C) Memories of objects collected because of their links with people or events.
(D) Memories of the past

22. Choose an expression similar in meaning to the underlined word;
A misanthrope is a person who
(A) Dislikes women (B) Dislikes other people (C) Dislikes children (D) Dislikes nature

23. Fill In The Blank With The Correct Word Of Expression:
(A) As though (B) With a feeling that (C) Feeling that (D) Assuming

24. Choose an expression similar in meaning to the word underlined below:
Imbroglio
(A) Cacophony (B) Confession (C) A confused situation (D) Candid admission

25. Choose The Word Opposite In Meaning To The Word Underlined Below:
The appearance of the stranger was forbidding.
(A) Warm (B) Kind (C) Friendly (D) Amiable

26. �কান রােজ� আপাতত FIFA-U-17 �খল� হেব বেল ি�র কর� হেয়েছ ?

(A) �গায়� (B) মিণপ�র (C) কণ�াটক (D) তািমলনাড়�

27.NIIT িডেস�র, 2015 -�ত �কান আই� �কা�ানীর সােথ এক� িশ�ামূলক অংশীদািরে� �েবশ কেরেছ ?

(A) এইচ িপ (B) ইনেফািসস (C) উইে�� (D) � িস এস

28.Astronomy বলেত নীেচর �কান িবষেয়র ওপর পড়ােশান� কর� �বাঝায় ?

(A) চ� (B) তারক� (C) আকাশ (D) স�য�
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29.3 � গািড়র গিতেবেগর অন�পাত 2 : 3 : 4 । ওই 3 � গািড় একই দ�র� অিত�ম করেত �য সময় �নেব তার অন�পাত

হেল� –

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

30. �কান রাজ� ব�ব�ার সে� �টাডরমেলর নাম যু� ?

(A) নসক (B) গা�াবকস (C) জাবিত (D) কানকুট

31.গত দ�ই বছের ফের� সােভ�  অফ ইি�য়ার তথ� অন�যায়� �কান রাজ� / রাজ��িলেত বনভূিমর বৃি� ঘেটেছ ?

(A) তািমলনাড়�  (B) পি�মব� (C) �করাল� (D) একইসে� [A] এবং [c]

32.পি�মবে�র সেব�া� শৃ�� নীেচর �কান পব�তে�িণর অ�ভু� � ?

(A) দা�জিলং পব�তে�িণ (B) িস�ালীল� পব�তে�িণ (C) জয়�� পাহাড় (D) উপেরর �কােনা�ই নয়

33. �লাকসভার পাবিলক অ�াকাউ�স কিম�র সদস� সংখ�� —

(A) 7 (B) 10 (C) 15 (D) 20

34.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%

35. �ক�ীয় ক�ািবেনট 9 িডেস�র, 2015 -�ত �কান িবেলর জন� ি�য়াের� �দান কেরেছ ?

(A) িরেয়ল এে�ট (িনয়�ণ ও উ�য়ন) িবল

(B) িরেয়ল এে�ট উ�য়ন িবল

(C) িরেয়ল এে�ট িনয়�ণ িবল

(D) ওপেরর �কােনা�ই নয়

36. 'তকািভ' বলেত িক �বাঝায় ?

(A) কৃষক ঋণ (B) এক ধরেনর উব�র জিম (C) িহ�ুেদর উপর আেরািপত কর (D) অন�ব�র জিম

37.নীেচর �কান িবেদশ� পিরক�নােক অন�সরণ কের DVC পিরক�ন� কর� হেয়িছল ?

(A) AFC (B) TVA (C) DDC (D) �কােনা�ই নয়

38.X হেল� 0 এবং 1 -এর মােঝর একট� সংখ�� । নীেচর �কান� িঠক ?

39.ভারেতর িরজাভ�  ব�াে�র তথ� অন�যায়� 2014-15 সােল ভারেতর আই �, আই � ই এস এবং িবিপও �সবায় ভারেতর

�মাট র�ািন কতট� বৃি� �পেয়েছ ?

(A) 14.8% (B) 15.2% (C) 14.2% (D) 16.9%

40. িনে�া� �কান ধম�য় সং�ার আে�ালন ভারতীয় জাতীয়তাবাদেক �ভািবত কেরিছল ?

(A) �া�সমাজ (B) আয� সমাজ (C) রামকৃ� িমশন (D) উপেরা� সবক�

41. মুঘল সা�ােজ�র সরকার� ভাষ� িছল —

(A) উদ��  (B) ফা�স (C) ফা�স এবং আ�িলক ভাষ� (D) তু�ক

42.ভারেতর মেধ� নীেচর �কান নদী� িহমালেয়র অিধক �াচীন ?
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(A) শত�  (B) গ�� (C) িবপাশ� (D) ইরাবত�

43. িব� উপেভা�� িদবস �কান িদেন পািলত হয় ?

(A) 15 জান�য়াির (B) 15 �ফ�য়াির (C) 15 মাচ�  (D) 15 এ��ল

44.ন�াশনাল �ডেভলপেম� কাউ��ল �তির হয় —

(A) 1950 সােল (B) 1951 সােল (C) 1952 সােল (D) 1954 সােল

45.যিদ 3 � আমেক 4 �র �য়মূেল� িব�য় কর� হয় তেব লাভ হয় —

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

46. 'ভারত ভাগ হেল� সা�দািয়কতার কােছ জাতীয়তােবাধ -এর আ�সমপ�ণ— ভারত ভাগ স�ে� �ক এই ম�ব�

কেরিছেলন ?

(A) সইফু��ন িকচল�  (B) এম এন রায় (C) িস. রাজােগাপালাচার� (D) �মৗলান� মহ: আিল

47.নীেচর �কান� রাজ��েত ঋণা�ক জনসংখ�ার বৃি� হেয়েছ ?

(A) ি�প�র� (B) �মঘালয় (C) নাগাল�া� (D) িমেজারাম

48.বত� মােন নীিত আেয়ােগর উপ-�চয়ারম�ান িহেসেব কােক মেনানীত কর� হেয়েছ ?

(A) জগদীশ ভগবত� (B) � এন �ীিনবাস (C) অরিব� পানাগিরয়� (D) মে�ক িসং আল�ওয়ািলয়�

49. িন�িলিখত �কান ব�ি� দীন-ই-ইলািহর একজন সদস� হেয়িছেলন ?

(A) রাজ� মান িসং (B) �টাডরমল (C) তানেসন (D) রাজ� বীরবল

50.নীিত আেয়াগ গিঠত হেল� —

(A) �ক�ীয় ক�ািবেনট -এর িস�াে�র ফেল

(B) ভারেতর সংিবধােনর সংেশাধনীর ফেল

(C)  [A] এবং [B] দ��ই সত�

(D) [A] এবং [B] �কােনা�ই নয়

51. িকছু টাক� ব�াে� সরল স�েদ রাখ� হল য� 4 বছেরর স�েদ-আসেল 1240 টাক� হেল� এবং 10 বছের স�েদ-আসেল 1600

টাক� হেল� । আসল িনণ�য় কের�।

(A) 1000 টাক� (B) 800 টাক� (C) 1950 টাক� (D) 1100 টাক�

52.ডাি� মাচ�  -এর সে� �� হয় —

(A) �হাম�ল আে�ালন (B) অসহেযাগ আে�ালন (C) আইন অমান� আে�ালন (D) ভারতছােড়� আে�ালন

53. িবজয়নগর সা�ােজ�র �ংসাবেশষ �কাথায় �দখেত পাওয়� যায় ?

(A) িবজাপ�র (B) �গালকু�� (C) হা�� (D) বেরাদ�

54.2015 সােল ভারেতর �ক�ীয় মি�সভ� �কান ��ে� ভারেতর ও ইউনাইেটড িকংডেমর মেধ� সহেযািগতার লে�� �ম�

(MOU) �া�র কের ?

(A) এনা�জ (B) খিন (C) মহাকাশ (D) িশ��
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55. �ডিভড �হয়ার ও আেলকজা�ার ডাফ -এর সহেযাগীতায় �ক কলকাতায় িহ�ু কেলজ �িত�� কেরন ?

(A) এইচ এল িভ িডেরািজও (B) ই�রচ� িবদ�াসাগর (C) �কশবচ� �সন (D) রাজ� রামেমাহন রায়

56.আদমস�মাির 2011 অন�যায়� সব�ািধক নগরায়ন �য রাজ��েত —

(A) মহারা� (B) �গায়� (C) তািমলনাড়�  (D) �করাল�

57.�থম প�বা�ষক� পিরক�নাকােল জাতীয় আেয়র বৃি�র হার িছল —

(A) 5% (B) 10% (C) 18% (D) উপেরর �কােনা�ই নয়

58. �গল (ভারত) িলিমেটড নেভ�র 2015 -এর �শষ স�ােহ পাইপ লাইন ব�বহােরর অিধকােরর (ROU) জন� �কান

মহাকাশ �যুি� িভি�ক �পাট� ােলর ব�বহােরর স�চন� কের ?

(A) ভুবন �গল �পাট� াল (B)  িজও ��ার �পাট� াল (C) �ক ও �জ স�ােটলাইট �পাট� াল (D) �ার ওয়ান িস-2 �পাট� াল

59.696996676979669779667 -এর মেধ� কতক�িল 9, 6 এবং 7 -এর মেধ� পেড় চােপর �চােট  িপ� হেব ?

(A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 5

60.দা��ণােত� �থম মুসিলম আ�মণ কার রাজ�কােল ঘেটিছল ?

(A) বলবন (B) রািজয়� (C) জালালউ��ন খলজ� (D) িফেরাজ তুঘলক

61.আদমস�মাির 2011 অন�যায়� নীেচর �কান রাজ��েত জনঘন� সব�িন� ?

(A) জ�ু এবং কা�ীর (B) িবহার (C) অ�ণাচল�েদশ (D) মিণপ�র

62. �ক�ীয় সরকার বত� মােন পারমাণিবক শি� (সংেশাধন) িবল, 2015 -এর ��াব এেনেছ যােত �দেশ �ত নতুন

পারমাণিবক �ক� �িত�� কর� যায় ও বা�েব �প �দওয়� যায় । এই িবেল �কান বত� মান িবেলর সংেশাধন চাওয়� হে�

?

(A) পারমাণিবক শি� আইন, 1962

(B) পারমাণিবক শি� আইন, 1963

(C) পারমাণিবক শি� আইন, 1964

(D) পারমাণিবক শি� আইন, 1965

63.ভারতবেষ� বা�ষক পিরক�ন� কর� হয় —

(A) 1969-1971 (B) 1966-1969 (C) 1968-1970 (D) উপেরর �কােনা�ই নয়

64.4, 10,  22,  46  ........ সািরর পরবত� পদ� হেল� —

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

65.ইসলােমর সে� ভারেতর �াথিমক সংেযাগ ঘেটিছল কােদর মাধ�েম ?

(A) স�ম শতেক আরবেদর িস�ু আ�মেণর

(B) একাদশ ও �াদশ শতেকর তু�ক আ�মেণর

(C) মালাবার উপকূেল আরব বিণকগেণর

(D) স� িফ স� এবং আরব� পয�টকগেণর

66.স�জাত� িসংেহর পিরবেত�  ভারেতর িবেদশ সিচব িহেসেব কােক িনেয়াগ কর� হেয়েছ ?
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(A) িন�পম� রাও (B) র�ন মাথাই (C) অিজত �দাভাল (D) এস জয়শ�র

67.ভারেতর বৃহ�ম জাহাজ িনম�াণকার� সং�� হেল� —

(A) গােড� নিরচ ওয়াক� শপ,কলকাত�

(B) িহ�ু�ান িশপইয়াড� , িবশাখাপ�নম

(C) মাম�াগঁাও ডক, মু�াই

(D) �কািচন িশপইয়াড� , �কািচ

68.1935 সােলর আইন অন�যায়� �কান �েদেশ কংে�স মি�সভ� গিঠত হয়িন ?

(A) িবহার (B) মা�াজ (C) ওিড়শ� (D) পা�াব

69.ভারেতর ��ািনং কিমশন সব��থম �কান পিরক�ন� কােল িবেক�ীকৃত পিরক�ন� চাল�  কেরন ?

(A) ষ� (B) স�ম (C) দশম (D) উপেরর �কান�ই নয়

70.ক����ভ এ��ুশন (Competitive Exclusion) নীিত অন�যায়� দ�ই� �জািত অেনক িদন ধের বা�তে�র �কান

অংেশ থাকেত পাের ন� ?

(A) বােয়াম [Biome] (B) হ�ািবট�াট [Habitat] (C) �টিরটির [Territory] (D) িনচ [Niche]

71. ি��য় অ�ম �থেক দশম শতেক উ�র ভারেত �য ি�শি� �িত�ি�ত� ঘেটিছল তােত অংশ�হণকার� শি��িল কার�

িছল ?

(A) পাল, �চাল, প�ব (B) পাল, �িতহার, রা�কূট (C) �চাল, �িতহার, রা�কূট (D) পাল, �চাল, রা�কুট

72.নীেচর �কান �ান� �জেরাফাইট (Xerophytic) উি�দ �ার� �বিশ��প�ণ� ?

(A) �ছাটনাগপ�র মালভূিম (B) খািস পাহাড় (Kasi Hills) (C) প�ব�ঘাট পব�ত (D) ক� (Kuch)

73.17200 সংখ�া� 18 �ার� ভাগ করেল ভাগেশষ থােক —

(A) 16 (B) 17 (C) 5 (D) 1

74.ইনস� িলেনর ল�� কল� হেল� —

(A) �লািহত র� কিণক� (B) বৃ� কল� �কাষ (C) �ু�াে�র কলােকাষ (D) উপেরর �কােনা�ই নয়

75.1942 -এর ভারতছােড়� আে�ালেনর সময় �ক ভারেতর ভাইসরয় িছেলন ?

(A) িলনিলথেগ� (B) উইিলংটন (C) ওয়ােভল (D) িমে��

76.KOLKATA �ক সাংেকিতকভােব 11151211012001 �লখ� হেল BENGAL �ক ক� �লখ� হেব ?

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

77. �কান রাজ� িব�মিশল� িব�িবদ�ালয় �াপন কেরিছেলন ?

(A) ধম�পাল (B) �ব (C) �দব পাল (D) ব�াল �সন

78.�াব  িকেসর লাভ� � ?

(A) পত� (B) �াসেটিশয়� (Crustacea) (C) বীটল (Beetle) (D) ��

79. িশলং মালভূিম '�মঘালয়' নােম পিরিচত । �কান ব�ি� এই নামকরণ কেরিছেলন ?
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(A) ও এইচ �ক ��ট (B) এস িপ চ�াটাজ� (C) িড এন ওয়ািদয়� (D) আর এল িসং

80.1907 সােল 'স�ার কাজ� ন উইিলেক' �ক হত�� কেরন ?

(A) িব এন দ� (B) এম  এল  িধংড়� (C) সদ� ার অিজত িসং (D) এস িস চ�াটাজ�

81.2014-15 সােল ভারেতর জাতীয় আেয়র কত শতাংশ �ূল রাজ� ঘাটিত ?

(A) 6.9 (B) 5 (C) 3 (D) উপেরর �কােনা�ই নয়

82.ডারউইন ও ওয়ােলশ দ� 'জেনই অন��ািণত হন কার �লখ� "An Essay on the Principles of Population"

বই� পাঠ কের ?

(A) ইরাসমাস (B) ম�ালথাস (C) ভলেটর� (D) ল�ামাক�

83. িন�িলিখত �কান ��খািন বলেনর সময়কাল স�েক�  িববরণ �দান কের ?

(A) তহিকক-ই-িহ� (B) শাহনাম� (C) তািরখ-ই-িফেরাজশাহ� (D) উপেরর �কােনা�ই নয়

84.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� �ে�র উ�র সিঠক কেরিছল ?

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

85.অমরক�ক পব�ত �থেক দ�� িভ� নদ� উৎপি� লাভ কেরেছ এবং �বািহত হেয়েছ িভ� িদেক (পি�ম এবং প�ব�) নদ� দ��

হল —

(A) নম�দ� এবং তা�� (B) নম�দ� এবং মহানদ� (C) তা�� এবং �বেতায়� (D) তা�� এবং �শান

86.��ােফাড�  ি�পস সদস� িছেলন —

(A) কনজারেভ�ভ পা��  (B) �লবার পা��  (C) িলবারাল পা��  (D) অিফিসয়াল পা��

87. �য �পশীেক ই�ামত পিরচালন� কর� যায়—

(A) সেরক ঐ��ক (B)  সেরক অৈনিছক (C)  অেরক ঐ��ক (D) অেরক অৈন��ক

88. �কান পব�তে�িণর িভ� ঢােল (দ�ই িদেকর) �াভািবক উি�েদর �বসাদৃশ� ল�� কর� যায় ?

(A) আরাব�� (B) িব�� (C) প�ব�ঘাট (D) পি�মঘাট

89.2014-15 সােল ভারেত �কান ��ে� সবেচেয় �বিশ FDI পাওয়� �গেছ ?

(A)  ম�ান�ফ�াকচািরং (B) িফনা��য়াল সা�ভেসস (C) িরেটল ও �হালেসল ��ড (D) উপেরর �কােনা�ই নয়

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

তাহেল B -এর আয় হেল� —

(A) 3000 টাক� (B) 4000 টাক� (C) 6000 টাক� (D) 800 টাক�

91.ভারেতর সব�ােপ�� �িস� ইে�া�ীক শাসক �ক িছেলন ?

(A) িডিম�য়াস (B) �থম অ�া�ওকাস (C) িমনা�ার (D) উপেরর �কােনা�ই নয়

92.Carcinoma নামক ক�া�ােরর উৎপি� হয় �য কলা� �থেক ত� হেল� —

(A) আবরণ� কল� (B) �যাগ কল� (C) �পশ� কল� (D) �ায়ু কল�
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93. 'িদ �মাহােমডান-অ�াংগেল�-ওিরেয়�াল-িডেফ� এ�ােসািসেয়শন' -এর �� কেরিছেলন —

(A) স�ার �সয়দ আহমদ খান (B) � �বক (C) এ এস স�ামুেয়লসন (D) এম এম মূলক

94.এক ব�ি� ভারেতর উপর িদেয় আকাশপেথ যাওয়ার সময় �াভািবক উি�েদর িন�িলিখত �ম ল�� করল — িচরহিরৎ

অরণ�, সাভান�, �� পণ�েমাচ�, পণ�েমাচ�। তার উড়ানপথ হেব —

(A) কলকাত� �থেক িদ�� (B) মু�াই �থেক ভুবেন�র (C) ি�বা�ম �থেক িদি� (D) িদি� �থেক মাদ�রাই

95.2013-14 সােল ভারেত সরাসির �বেদিশক িবিনেয়ােগর ��ে� �কান �দশ ি�তীয় �ােন ?

(A) ইউ এস এ (B)  জাপান (C) মিরশাস (D) ইউ এ ই

96. িন�িলিখত �কান সং�ৃত নাটেক �কৗ�ল� এবং চ��� �মৗেয�র হােত ন�েদর পতন ��ভােব অি�ত হেয়েছ ?

(A) মৃ�ক�ক (B) �দবীচ��� (C) ম�িবলাস (D) মু�ারা�স

97. ���ল ত� �তির হয় —

(A) Flagellin (B) Tubulion (C)  Cellulose (D) Chitin

98.পি�মবে� �কান ধরেনর জলবায়ু ল�� কর� যায় ?

(A) �া�ীয় �মৗস�ম� (B) অধ��� (C) আ� (D) �� উপ�া�ীয়

99. �কান �ু�তম সংখ�� 1500 -এর সে� �যাগ করেল এক� প�ণ�বগ� সংখ�� হেব ?

(A) 12 (B) 15 (C) 21 (D) 25

100. Globule ( ��ািবউল ) ও Nucule ( িনিকউল ) পাওয়� যায় —

(A) Oedogonium (B) Rhizopus (C) Calamites (D) Chara

101. 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%

102. উপিনষদ�িল সংকিলত হেয়িছল �মাটামু� —

(A) ি�ঃ প�ঃ 600 অে� (B) ি�ঃ প�ঃ 800 অে� (C) ি�ঃ প�ঃ 1000 অে� (D) ি�ঃ প�ঃ 1600-600 অে�

103. আর িব আই -এর 2014-15 -এর বা�ষক �িতেবদন অন�যায়� �কান� ��েময়ািদ অ�ািধকােরর মেধ� পেড় ন� ?

(A) মু�া�ীিত কমােন�

(B) সরকার ও ব�া��িলর সােথ িবপয�য় �� �েজ��িল স�ে� �ত িস�া� �হণ

(C) নতুন ঋণ দান �ক সমথ�ন

(D) PSU �িলর ঋণ িনি�ত কর�

104. এক� অ�পরজীব� (endobiotic) ছ�াক হেল� —

(A) Agaricus (B) Morchella (C) Synchytrium (D) Polyporus

105. 1911-1921 -এ পি�মবে�র জনসংখ�� বৃি�র হার িছল —

(A) +6.31% (B) -1.77% (C) +4.99% (D) -2.91%
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106. 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

107. ভারত যখন �াধীন হয় তখন �ক কংে�স সভাপিত িছেলন ?

(A) মহা�� গাি� (B) জহরলাল �নেহ� (C) �জ িব কৃপালন� (D) সদ� ার প�ােটল

108. 'গাইেনােবিসক �াইল' (Gynobasic Style) পাওয়� যায় —

(A) Mawaceae �ত (B) Solaneceae �ত (C) Labiatae �ত (D) Orchidaceae �ত

109. ভারতীয় সংিবধােনর �কান ধারায় এক� সমনীিভি�ক িসিভল �কাড �ণয়েনর কথ� বল� হেয়েছ ?

(A) 41 নং ধার� (B) 42 নং ধার� (C) 43 নং ধার� (D) 44 নং ধার�

110. ভারেতর �কান রােজ� Tank irrigation -এর শতকর� হার সব�ািধক ?

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

111. �বৗ�ধম� মেত, সকল দ�ঃেখর কারণ হল —

(A) মায়� (B) কাম (C) তৃ�� (D) ��াধ

112. এক� পিরবাের A, B, C, D, E, F এই 6 জন সদস� । A এবং B িববািহত দ�িত । D, C -এর প��, A, E এর

বাব� এবং E, F এর নাতিন, F এর �াম� মার� �গেছন এবং C, A এর ভাই । ওই পিরবাের কতজন প��ষ সদস� আেছন

?

(A) 2 (B) 4 (C) 3 (D) 5

113. 1921 -এর �মাপাল� িবে�াহ �কাথায় সংঘ�ত হেয়িছল ?

(A) আসাম (B) �করল (C) পা�াব (D) বাংল�

114. এক� িব�� লাল ফুল বহনকার� গােছর সােথ এক� িব�� সাদ� ফুল বহনকার� গােছর সংকর ঘটােন� হেল F1

অপত� জন�েত সব ফুল �গালাপ� রং -এর হেল�। এই ঘটনােক বল� হেব —

(A) Pseudo dominance (B) Dominance (C) Epistasis (D) Codominance

115. ভারতীয় সংিবধােনর �কান ধারায় �ামীণ প�ােয়ত ব�ব�� কায�কর� করার ই�� �কাশ কর� হেয়েছ ?

(A) 40 নং ধার� (B) 41 নং ধার� (C) 42 নং ধার� (D) 43 নং ধার�

116. ভারতীয় ��তে�র জনক কােক বল� হয় ?

(A) আেলকজা�ার কািনংহাম (B) গড� ন চাই� (C) ম�মার �ইলার (D) জন মাশ�াল

117. িশে�র অব�ান সং�া� মেডল�েত ওেয়বার ব�বহার কেরেছন —

(A) Isogons (B) Isophenes (C) Isodapanes (D) Isotachs

118. এক� ��িদব� উি�দ -এর িদব� �দঘ�� সি��ণ 14 ঘ��। এই উি�েদ ফুল ফুটেব যখন িদব� দীঘ� হেব —

(A) 15 ঘ�� (B) 18 ঘ�� (C) 12 ঘ�� (D) 16 ঘ��

119. �ক '�সাম�কাশ' সংবাদপ�� �� কেরন ?

(A) দয়ান� সর�ত� (B) রাজ� রামেমাহন রায় (C) ই�রচ� িবদ�াসাগর (D) স�ের�নাথ ব�ানা�জ
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120. �রাজদল �কান সময় িনব�াচেন অংশ�হণ কেরিছল ?

(A) 1923, 1926  (B) 1919,  1923 (C) 1920, 1926 (D) 1919, 1920

121. নাগাল�াে�র পাহাড়�িল �ত অন�ব�র হেয় পেড়েছ, কারণ —

(A) ইনসারেজ�� (Insurgency) (B) �ানা�র কৃিষ (C) নগরায়ন (D) �ত জনসংখ�� বৃি�

122. হর�ার �কান অ�ল ধান চােষর সে� যু� ?

(A)  কািলব�ান (B) �লাথাল (C) �কাটিডিজ (D) �রাপার

123. ��ােরািফেল �কান ধাতু আেছ ?

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

124. ভারতীয় সংিবধােনর �কান ধারায় বল� হেয়েছ �য রাে�র �ার� সরাসির পিরচািলত ব� রাে�র �থেক আ�থক

সাহায��া� �কােন� িশ�� �িত�ােন �কােন� নাগিরেকর ভ�ত হওয়ার অিধকার অ�ীকার কর� যােব ন� �কবলমা� ধম�,

জািত, বণ�, ভাষ� অথব� এর �কান এক�র জন� ?

(A) 26 নং ধার� (B) 27 নং ধার� (C) 28 নং ধার� (D) 29 নং ধার�

125. যিদ CABLE -এর সংেকতিলিপ হয় XZYOV তেব YZXP কার স�াব� সংেকতিলিপ ?

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

126. এক� সািরেত 15 � �চয়ার আেছ । P -এর অব�ান মাঝখােন । ডানিদক �থেক �গান� হেল Q এর অব�ান 12

তম �ােন । P এবং Q এর মােঝ কয়� �চয়ার আেছ ?

(A) 4 (B) 5 (C) 2 (D) 3

127. ভারতবেষ�র সব�ািধক পিতত জিম রেয়েছ  —

(A) উ�র�েদশ (B) মধ��েদশ (C) রাজ�ান (D) �জরাট

128. �া��ক িশে� ব�ব�ত PVC শ��র অথ�  —

(A) ফাে�ািভনাইল ��ারাইড (B) পিলিভনাইল কাব�েনট (C) পিলিভনাইল ��ারাইড (D) ফাে�� ভ�ানািডয়াম

��ারাইড

129. ভারতীয় সংিবধােনর �কান ধারায় বল� হেয়েছ �য রা�য় অথ�ান� কুেল� �য সব িশ�� �িত�ান�িল পিরচািলত হেয়

থােক �সখােন �কান ধম�য় িশ�া�দান কর� যােব ন� ?

(A) 25 নং ধার�  (B) 26 নং ধার� (C) 27 নং ধার� (D) 28 নং ধার�

130. অথ�ৈনিতক জাতীয়তাবােদর পিথকৃৎ �ক িছেলন ?

(A) িবিপনচ� পাল (B) �গাখেল (C) আর িস দ� (D) এম এম মালব�

131. ভারেতর �যখােন �জায়ার শি� (Tidal Power) উৎপাদেনর সব�ািধক অন�কূল পিরেবশ রেয়েছ  —

(A) মালাবার উপকূল (B) �কা�ন উপকূল (C) �জরাট উপকূল (D) করম�ল উপকূল

132. 2015 সােলর জুলাই মােস ভারত ও তািজিক�ান -এর মেধ� �য Note Verbale িবিনময় হয় তঁার িবষয় িছল  —

(A) সাং�ৃিতক ���
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(B) তািজিক�ােনর িবদ�ালয়�িলেক ক��উটার ল�াব �তির

(C) ভারতেক ি�ল উ�য়েন সহায়ত� �দওয়�

(D) ভারেতর িডিজটাল ইি�য়� �কে� সহায়ত� দান

133. উি�� �তল �থেক বন�িত িঘ �তিরর সময় িন�িলিখত �কান গ�াস� ব�ব�ত হয় ?

(A) নাইে�ােজন (B) কাব�ন ডাই-অ�াইড (C) হাইে�ােজন (D) িনয়ন

134. পঁাচ অংক িবিশ� বৃহ�ম প�ণ�বগ� সংখ�া� হেল� —

(A) 99866 (B) 99856 (C) 99846 (D) 99876

135. ভারতীয় সংিবধােনর �কান ধারায় বল� হেয়েছ �য িকছু সীমাব�তার মেধ� �েত�ক ধম�য় স�ার ধম�য় এবং

সমাজেসবামূলক কােজর জন� �িত�ান গেড় �তাল� এবং পিরচালন� করার অিধকার থাকেব ?

(A) 24 নং ধার� (B) 25 নং ধার� (C) 26 নং ধার� (D) 27 নং ধার�

136. নীেচর �কান� প�ব�ঘাট পব�ত এবং পি�মঘাট পব�েতর িমলন িব�ু ?

(A) জাভািদ পব�তমাল�  (B) আনাইমালাই পব�তমাল� (C) নীলিগির পব�তমাল�  (D) িশভারয় পব�তমাল�

137. 16 িডেস�র, 2015 �দয় মহামান� স� ��ম �কােট� র �িলং স�ে� �কান� িঠক নয় ?

(A) 2005 সােলর প�েব� �রিজ��কৃত বািণিজ�ক গািড়�িল আর িদি�েত �েবশ করেত পারেব ন�

(B) �ধুমা� িস এন িজ পিরচািলত ট�া���িলই িদি�েত চলেত পারেব

(C) সকল িসিভক বিড ও িদি�র রাজ� সরকারেক বজ� � বহন কর� ব� করেত হেব

(D) িদি�র জন� মাল পিরবহনকার� �াক�িল 200%  �ীণ �সস িদেত হেব (এখন য� িদেত হয় তার উপর)

138. ওেজান �েরর �েয়র জন� নীেচর �কান� দায়� ?

(A) কাব�ন মেনা�াইড (B) কাব�ন ডাই-অ�াইড (C) ��ােরা�ুেয়াের� কাব�ন (D) মারিকউিরক অ�াইড

139. �ক ক�ািবেনট িমশেনর সদস� িছেলন ন� ?

(A) স�ার ��ােফাড�  ি�পস (B) লড�  ওয়ােভল (C) স�ার �পিথক লের� (D) এ িভ আেলকজা�ার

140. A, B, C, D, E, F এই 6 জন ব�ি�র মেধ� 3 � িববািহত দ�িত আেছ যােদর মেধ� A, C, E হে� �াম� । B, C,

D পর�র স�েক�  ভাই �বান । B, A -এর �� নয় তাহেল B এর �াম� হেব —

(A) C (B) A (C) E (D) F

141. ভারতীয় সংিবধােনর �কান ধারায় নাগিরকগেণর বাক �াধীনতার অিধকার অল�নীয় কর� হেয়েছ ?

(A) 16 নং ধার� (B) 17 নং ধার� (C) 18 নং ধার� (D) 19 নং ধার�

142. �ক 'অন�শীলন সিমিত' সংগিঠত কেরিছেলন ?

(A) যতীন দাশ (B) বটুেক�র দ� (C) িপ িম� (D) অি�ন� কুমার দ�

143. 1984 -র �ভাপাল গ�াস দ�ঘ�টনায় নীেচর �কান গ�াস� িনগ�ত হেয়িছল ?

(A) িমথাইল আইেসাসায়ানাইড (B) িমথাইল আইেসাসায়ােনট (C) িমথাইল আইেসাে�ারাইড (D) িমথাইল

আইেসাে�ােরট

144. জাইন এরহাইম স�ে� �কান� সত� ?

https://careerbangla.in/


Careerbangla.In

(A) তঁােক ইি�র� গাি� শাি� প�র�ার �দওয়� হয়

(B) িতিন 2015 িরেপাট� ার উইদাউট বড� ার �াইজ পান

(C) িশ�াে�ে� UNESCO অ�াওয়াড�  পান

(D) উপেরর �কান�ই নয়

145. এক ব�ি� দ��ণ িদেক যা�� �� করেলন । 4 km যাওয়ার পর িতিন প�ব� িদেক ঘুরেলন এবং 6 km �গেলন।

আবার িতিন উ�র িদক অিভমুেখ 12 km �গেলন । যা�� ��র �ান �থেক িতিন কত km দ�ের আেছন ?

(A) 18 km (B) 14 km (C) 10 km (D) 22 km

146. ভারতীয় সংিবধােনর �কান ধারায় সব��কার 'অ�ৃশ�ত�'র অবল� �� ঘটােন� হেয়েছ ?

(A) 12 নং ধার� (B) 15 নং ধার� (C) 16 নং ধার� (D) 17 নং ধার�

147. গাি�িজ 'িহ� �রাজ' িলেখিছেলন —

(A) ইংল�া� �থেক ভারেত যা�ায় �নৗজাহােজ

(B) সবরমত� আ�েম

(C) ইংল�া� �থেক দ��ণ আি�ক� যা�ায় �নৗজাহােজ

(D) চ�ারন সত�া�েহর সময়

148. �কান �ি�য়ায় স�েয�র তাপ আমােদর কােছ �প�েঁছয় ?

(A) পিরবহণ (B) পিরচলন (C) িবিকরণ (D) উপেরা� �কান ভােবই নয়

149. ��ােপােপাজ (Tropopause) হল —

(A) �েপাি�য়ার ও ��ােটাি�য়ার এর মধ�বত� অংশ

(B) আে�য়িগিরর অ�ু�ৎপােতর উপের এক� �াকৃিতক ছ�

(C) A এবং B উভেয়ই সত�

(D) A এবং B �কােনা�ই নয়

150. িনেচর অ�র ��িণর চতুথ� পদ� হল —

ZXYW,  VTUS,   RPQO,  ?,  JHIG

(A) LNKM (B) NLKM (C) NLMK (D) LNMK

151. িথওসিফক�াল �সাসাই�র িভি���র �ক �াপন কেরিছেলন ?

(A) �হনির িডেরািজও (B) অ�ািন �বসা� (C) ভিগন� িনেবিদত� (D) মাদাম এইচ িপ �াভাট��

152. ভারতীয় সংিবধােনর �কান ধারায় ভারতীয় রা� স�ে� এক� কায�কর� ব�াখ�� দান কর� হেয়েছ ?

(A) 10 নং ধার� (B) 11 নং ধার� (C) 12 নং ধার� (D) 13 নং ধার�

153. িন�িলিখত �কান বল� সংর�� বল নয় ?

(A) মাধ�াকষ�ণ বল (B) ঘষ�ণজিনত বল (C) ি�র তিড়ৎ বল (D) ি�র চু�কীয় বল

154. ভারতীয় জাতীয় আে�ালেন চরমপ�� মত ও পেথর উ�ােনর �ত�� কারণ িক ?

(A) নরমপি�েদর আে�ালেন সরকাির অব��
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(B) ভারতীয়েদর উপর ি��শ সরকােরর অত�াচার

(C) ব�িবভাগ

(D) িব�ব� স�াসবােদর উ�ান

155. 'িহ�ু মজদ�র সংঘ' -এর �িত�াত� িছেলন ?

(A) এন এম �যািশ (B) িভ িব প�ােটল (C) িজ এল ন� (D) দাদাভাই নওেরাজ�

156. অিভেনত� িদলীপকুমার স�ে� �কান� িঠক নয় ?

(A) িদলীপকুমারেক প�িবভূষণ উপািধ �দওয়� হেল�

(B) এই অিভেনত� �পেশায়াের জ��হণ কেরন

(C) �মল�, নয়� �দৗড়, �দবদাস ইত�ািদ চলি�ে� িতিন অিভনয় কেরন

(D) 14th December, 2015 �ত িদি�েত তঁােক এই উপািধ �দয়� হয়

157. িনেচর �কান� 'লািফং গ�াস' নােম পিরিচত ?

(A) নাই�ক অ�াইড (B) নাই�াস অ�াইড (C) নাইে�ােজন �প�� অ�াইড (D) নাইে�ােজন

158. ভারতীয় সংিবধােনর �কান অংেশ নাগিরক� স�ে� বল� হেয়েছ ?

(A) 1 নং অংেশ (B) 2 নং অংেশ (C) 3 নং অংেশ (D) 4 নং অংেশ

159. �ক 'বারভাইস সভ�' সংগিঠত কেরিছেলন ?

(A) মাধব রাও নারায়ণ (B) ি�তীয় বাজীরাও (C) মহাদাজ� িসি�য়� (D) নান� ফড়নিবশ

160. �কান বৎসর স�ভাষচ� বস�  জাম�ানীেত 'মহািন�মণ' ঘেটিছল ?

(A) 1939 (B) 1940 (C) 1941(D) 1942

161. তাপমা�� বৃি�র সে� সে� �কােন� অধ�পিরবাহীর �রাধ —

(A) �থেম বােড়, তারপর কেম (B) একই থােক (C) বােড় (D) কেম

162. ভারতীয় সংিবধােনর �কান ধারায় ভারেতর নাম ও ভূখ�েক িন�দ� কর� হেয়েছ ?

(A) 1 নং ধার� (B) 2 নং ধার� (C) 3 নং ধার� (D) 4 নং ধার�

163. �ক 1932 ি�ঃ কিমউনাল অ�াওয়াড�  �ঘাষণ� কেরিছেলন ?

(A) িজ�াহ (B) �সয়দ আহেমদ (C) রামেজ ম�াকেডানা� (D) লড�  কাজ� ন

164. December, 2015 -�ত অন� ��ত �াইেমট �চ� স��কত প�ািরস এ��েম� স�ে� �কান� সত� নয় ?

(A) ��াবাল ওয়া�মং -এর মা�� 2°C -এর কম ল��মা�� রাখ�

(B) এ� COP (Conference of Parties) -এর 21 তম সে�লন

(C) 200 � �দেশর পে� এ��েম�� ��ত হয়

(D) 1997 KYOTO PROTOCOL -এর পের এ� 11 তম সে�লন।

165. X রি� হল —

(A) খুব �ছােট� তর�ৈদেঘ��র তিড়ৎ চু�কীয় িবিকরণ

(B) ইেলক�েনর ��াত
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(C) খুব ল�� তর�ৈদেঘ��র তিড়ৎ চু�কীয় িবিকরণ(D) খািল �চােখ �দখ� যায় এমন িবিকরণ

166. কেব কার অিধনায়কে� Indian National Army আন��ািনকভােব গিঠত হেয়িছল ?

(A) রাসিবহার� বস� , 1942

(B) স�ভাষচ� বস� , 1943

(C) ক�াে�ন �মাহন িসংয় -এর �নতৃে� (িস�াপ�ের) 1942 -এ

(D) উপেরা� �কােন� ব�ি� নয়

167. ভারত �সব� সমােজর �িত�াত� —

(A) িজ �ক �গাখেল (B) এম িজ রাণােড (C) িব িজ িতলক (D) িভ িড সাভারকর

168. নতুন স�েয়জ ক�ানাল ��ােজ� স�ে� �কান� িঠক নয় ?

(A) এ� ওই অ�লেক িব� বািণজ� �ক� িহসােব গেড় তুলেব

(B) August, 2014 �ত �� হেয় August, 2015 �ত �েজ�� �শষ হয়

(C) নতুন চ�ােনল ও বাইপাস িনেয় �েজ� -এর �দঘ�� 72 িকিম

(D) এিশয়� ও আি�কার মেধ� এ� সং���তম সাম��ক �যাগস��

169. �সৗর শি�র উৎস হল —

(A) পারমাণিবক সংেযাজন (B) পারমাণিবক িবভাজন (C) �তজি�য় �য় (D) আেলাক তিড়ৎ ি�য়�

170. পি�মবে�র �কান �জলায় সবেচেয় �বিশ তামাক উৎপাদন হয় ?

(A) মুিশদাবাদ (B) মালদ� (C) �কাচিবহার (D) বীরভূম

171. �দশ ভােগর সময় ভারেত কত�িল সাম� রাজ� িছল ?

(A) 555 (B) 558 (C) 560 (D) 562

172. 10 িডেস�র 2015 সােল মানবািধকার িদবস �কান িথম -এর উপর পািলত হয় ?

(A) মানবািধকার িদবস, 365

(B) আমােদর অিধকার, আমােদর �াধীনত�, সব� সমেয়

(C) আমার ক��র গণ� হেব

(D) আপনার অিধকার র�ার জন� কাজ

173. সমতল দপ�েণর �িতিব� হয় —

(A) সদিব� এবং খাড়� (B) অসদ িব� এবং উ�ােন� (C) অসদ িব� এবং খাড়� (D) সদ িব� এবং উ�ােন�

174. িনে�র কর�িলর মেধ� �কান� �ক�ীয় সরকােরর এি�য়ার ভু� ?

(A) কেপ�ােরশন কর (B) বৃি� কর (C) ভূিম রাজ� (D) মেদর উপর অ�ঃ��

175. আ�ামান ও িনেকাবর �ীপপ�� 1944 ি�ঃ �ত অ�ায়� আজাদ িহ� সরকােরর অধীেন �থম ভারতীয় �াধীনতা�া�

ভূখ� প�নঃনামকরণ হেয়িছল ?

(A) শহীদ ভূিম (B) 'শহীদ' ও '�রাজ' �ীপ (C) আজাদ িহ�ু�ান (D) জয় িহি� �ীপ

176. িন�িলিখত �কান ধেম�র জন� জল �কিশক নল �বেয় উেঠ যায় ?
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(A) ি�িত�াপকত� (B) পৃ�টান (C) সা�ত� (D) জেলর ঘন�

177. পািক�ান সফলভােব পরী�� চািলেয়েছ মাঝাির পা�ার ��পণা� শাহীন- III -এর । শাহীন III এর ল� �মাড ক� ?

(A) ভূিম �থেক ভূিম ��পণা�

(B) ভূিম �থেক আকাশ ��পণা�

(C) ভূিম (�কা�) �থেক সমু� ��পণা�

(D) সমু� �থেক ভূিম (�কা�) ��পণা�

178. পি�মবে�র �কান �জলার উপর িদেয় কক� ট�াি� �রখ� িগেয়েছ ?

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

179. পাল�ােমে� তঁার স�িত ছাড়� �কােন� অথ� িবল �পশ কর� যায় ন� —

(A) ভারতীয় �ধানম�� (B) �লাকসভার অধ�� (C) ভারেতর রা�পিত (D) �ক�ীয় অথ�ম��

180. �কান আই� �কা�ািন 2015 সােল ই�ারেনট অফ িথংস (OIT) উ�াবেনর জন� এিজস �াহাম �বল প�র�ার

িজেতেছ ?

(A) ইনেফািসস (B) উইে�� (C) � িস এস (D) অ�াকেস�ার

181. �প�র চূড়া� পরাজয় ঘেটিছল কার হােত ?

(A) লড�  ওেয়েলসিল (B) লড�  কণ�ওয়ািলস (C) লড ডালেহৗিস (D) জন �শার

182. "ভারেতর সংিবধান প�েরাপ� ির যু�রা�য় নয়, প�েরাপ� ির একেকি�কও নয়— িক� এট� হেল� উভেয়র সম�য়" —

কথা� �ক বেলিছেলন ?

(A) জহরলাল �নেহ� (B) িড বস�  (C) ডঃ আে�দকর (D) রােজ� �সাদ

183. ব� ও MSME ম�ালেয়র মেধ� �কান শহের এক� �টকেনালিজ �স�ার �িত�ার জন� MOU �া�িরত হয় ?

(A) জয়প�র (B) প�েন (C) কানপ�র (D) লখনউ

184. 'Drain of wealth' বইেয়র �লখক �ক ?

(A) জওহরলাল �নেহ� (B) দাদাভাই নওেরািজ (C) মহা�� গাি� (D) রেমশচ� দ�

185. িস�ালীল� ন�াশনাল পাক�  পি�মবে�র �কাথায় অবি�ত ?

(A) দা�জিলং (B) আিলপ�রদ�য়ার (C) �কাচিবহার (D) উ�র িদনাজপ�র

186. রি�ত িসং �কান িমশেলর �নত� িছেলন ?

(A) স�কারচািকয়� িমসল (B) �ভি� িমসল (C) কানেহয়� িমসল (D) �গািব� িমসল

187. �কান দ�ই ভারতীয় শহরেক �থমবার ইউেনে�� -এর ি�েয়�ভ শহর �নটওয়াক�  (UCCN) সদস� িহেসেব মেনানীত

কর� হেয়েছ ?

(A) কলকাত� ও মু�াই  (B) �ব�াল�� ও জামেসদপ�র (C) বারাণস� ও জয়প�র (D) �ভাপাল ও ই�ল

188. আইন �ণয়েনর জন� যু� তািলকার অ�ভু� � িবষয় সংখ�� কত ?

(A) 40 (B) 47 (C) 50 (D) 57
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189. এক� ঘিড় 1 ঘ�কায় একবার 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

190. 11 জন �খেলায়ােড়র দল �থেক একজন অিধনায়ক ও একজন সহ অিধনায়ক কত রকমভােব িনব�াচন কর� যায় ?

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

191. (232)33 সংখ�া�র একক �ােন সংখ�া� হেব —

(A) 6 (B) 4 (C) 2 (D) 8

192. 2015 সােল কােক Mailer প�র�ার �দওয়� হয় সারাজীবেনর �াধীন ও সৃজনশীল অবদােনর জন� ?

(A) অিমতাভ �ঘাষ(B) ফিরদ জাকািরয়� (C) ঝু�� লািহড়� (D) সলমন �শিদ

193. পি�মবে�র পি�মাংেশর দীঘ�তম নদ� িক ?

(A) �পনারায়ণ (B) স�বণ�েরখ� (C) দােমাদর (D) কয়ন�

194. �কান গভন�র-�জনােরেলর শাসনকােল ভারতীয় িসিভল সা�ভস (I.C.S) �ব�তত হেয়িছল ?

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

195. 1621 ি��াে� ইংেরজর� ভারেতর মা�েত �থম ঘঁা� �কাথায় �াপন কেরিছল ?

(A) �গায়� (B) স�রাট (C) কািলকট (D) মা�াজ

196. �ক 2015 সােল ইি�িনয়ািরং িবভােগ িব� িব�ান একােদমীর (TWAS) প�র�ার িজেতেছ ?

(A) �জ এস চ�েশখর  (B) স�ীপ ি�েবদ�  (C) ইউ রামমূ�ত (D) জগদীশ লাধ�

197. ভারতীয় জাতীয় কংে�স �কান অিধেবশেন সামািজক গণতাি�ক ��াব পাস কেরিছল ?

(A) িদি� (B) লােহার (C) প�েন (D) স�রাট

198. এখনও পয�� কয়� িফন�া� কিমশন তঁােদর �িতেবদন দািখল কেরেছন ?

(A) 9 � (B) 10 � (C) 11 � (D) 12 �

199. পি�মবে�র সে� বাংলােদেশর আ�জ� ািতক সীমান� কত িকিম ?

(A) 1617 (B) 2145 (C) 2272 (D) 3300

200. �ক দ� -আসপ� িশ-আসপ� ব�ব�� চাল�  কেরিছেলন ?

(A) শাহজাহান (B) আকবর (C) জাহা�ীর (D) ঔর�েজব
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