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1. Choose The Word Opposite In Meaning To The Word Underlined Below:
The darkness covered the whole countryside.
(A) Silence (B) Stillness (C) Light (D) Noise

2. There was no _____ in the rain. (Insert correct phrasal verb)
(A) let up (B) let in (C) let off (D) let go

3. Insert Correct Word In The Blank Space:
Finish your task in a ______  mariner.
(A) swift (B) competent (C) silent (D) lazy

4. Insert proper preposition in the sentence.
He was waiting ____ the train.
(A) in (B) at (C) for (D) with

5. 'At daggers drawn' means
(A) Friendly (B) On bad terms with (C) Acquainted (D) Unknown

6. Use Suitable Auxiliary Verb To Fill In The Blank Space:
You _____ catch the train at once.
(A) will   (B) can   (C) shall   (D) must

7. Fill In The Space With An Infinitive:
It is easy _____ but hard to finish.
(A) to end (B) to fall (C) to lose (D) to begin

8. Fill In The Blank With The Correct Word:
_____ he was late, he come home by nine.
(A) Even (B) Although (C) Because (D) Despite

9. Fill In The Blank With The Correct Word:
The river was _______ the bank.
(A) overflowing (B) dry (C) full (D) deep

10. Fill In The Blank With The Correct Word:
A _____  jewel was in the locker.
(A) browning (B) filling (C) shining (D) moving

11. 'Made up his mind' means
(A) Remembered (B) Resolved (C) Forgot (D) Lost

12. Select The Correct Meaning Of The Idiom Under lined Below:
He is a dark horse.
(A) Silent (B) secretive (C) Dangerous (D) Possessing a secret ability

13. Sorrow May Be Expressed By The Following Interjections:
(A) Hurrah! (B) Bravo! (C) Oh! (D) Alas!

14. An illness that is likely to be fatal is
(A) Mortal (B) Serious (C) Slight (D) Temporary

15. An orthopaedist deals with
(A) Eyes (B) Lungs (C) Bones (D) Childbirth
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16. An Epicurean is one who
(A) Endures (B) Suffers (C) Enjoys pleasure  (D) Loves

17. Fill In The Blank With The Correct Word Given Below:
He wanted to ________ out.
(A) want   (B) ask   (C) call   (D) order

18. Fill In The Blank With The Correct Word Given Below:
He saved her ________ certain death.
(A) from (B) with (C) of (D) in

19. Fill In, With Relative Pronoun, The Blank Space Below:
The man _______ briefcase was lost, reported to the police.
(A) that (B) whose (C) which (D) whom

20. Insert Proper Words In The Sentence:
Here is the man _____ you asked _____ .
(A) whom, about (B) that, for (C) for, from (D) this, for

21. Select The Correct Meaning Of The Idiom Under lined Below:
Everything was at sixes and sevens.
(A) Disordered (B) Lost (C) Found (D) Sold

22. 'Cinema' may be used with
(A) Cooking (B) Selling (C) Sleeping (D) Theater

23. Choose The Correct Meaning Of The Word From The Alternatives Given Below:
A la mode
(A) Fashionable (B) Cheap (C) Expensive (D) Convenient

24. Put In A Correct Participle In The Blank Space:
The car was _______ down the slope.
(A) rolling (B) breaking (C) lost (D) having arrived

25. Choose The Word Appropriate In Meaning To The Word Underlined Below:
The listeners were delighted by the music concert.
(A) Surprised (B) Saddened (C) Angered (D) Excited

26.পারমাণিবক িবিকরণ �থেক স�র��ত রাখেত �য পদাথ� ব�বহার কর� হয় ত� হেল� —

(A) তাম� (B) �া�নাম (C) �লাহ�  (D) িসস�

27. �কান গৃেহ তিড়ৎচািলত য�পািত পর�েরর সিহত যু� কর� হয় ?

(A) ��িণস�ায় (B) সমা�রাল স�ায় (C) ��ণীস�ায় ব� সমা�রাল স�ায় (D) ��ণীস�ায় এবং সমা�রাল

স�ায়

28.2022 -র কমনওেয়লথ �গমস �যখােন হওয়ার কথ� আেছ —

(A) �কপটাউন (B) ল�ন (C) নয়ািদি� (D) ডারবান

29. িবকাশ কৃ�াণ -এর নাম �য �খলার সে� যু�, �স� হেল� —

(A) ��ং (B) তীর�ািজ (C) ব��ং (D) সঁাতার
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30. িন�িলিখত �কান রাে�র রা�প�ে�র িনরাপ�� পিরষেদ �ভেট� �মত� �নই ?

(A) মা�কন যু�রা� (B) ইউনাইেটড িকংডম (C) কানাড� (D) �া�

31.রাণ� �তােপর রাজপ�ত রাজবংশ িছল —

(A) কােছায়� (B) িশেশািদয়� (C) �সালাি� (D) পরামার

32. 'আইন-ই-আকবির' �ে�র �লখক হেলন —

(A) বদাউিন (B) আবুল ফজল (C) �শখ মুবারক (D) �ফিজ

33. মু�� িবে�াহ (উল�লান) -এর �নতৃ� �দন —

(A) িসেধ� (B) িবরস� (C) বাপট (D) �কার� মা��

34.�ািঘম� িহেসেব প�ব�তম �াে� অবি�ত ভারেতর রাজ�� হেল� —

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

35.ভারেতর �কান রােজ� বা�ষক বৃ�পােতর সব�ািধক তারতম� �ত�� কের ?

(A) �মঘালয় (B) �করাল� (C) রাজ�ান (D) পি�মব�

36.ভারেতর �কান রােজ� বায়ু�বাহ শি�র বৃহ�ম সর�াম সং�ািপত হেয়েছ ?

(A) �জরাট (B) মহারা� (C) কণ�াটক (D) তািমলনাড়�

37.মানিবক উ�য়ন স�চক �থম ব�ব�ত হয় —

(A) 1980 সােল (B) 1990 সােল (C) 1995 সােল (D) 2000 সােল

38.ভারতীয় অথ�নীিতর �সবাে�ে� —

(A) GDP -র 34% এর �বিশ উৎপািদত হয়

(B) GDP -র 40% -এর �বিশ উৎপািদত হয়

(C) GDP -র 42% -এর �বিশ উৎপািদত হয়

(D) GDP -র 50% -এর �বিশ উৎপািদত হয়

39.1853 সােল ভারেত �থম �রল লাইন চাল�  হয় —

(A) হাওড়� ও িদি�র মেধ� (B) �বাে� ও থােনর মেধ� (C) হাওড়� ও �বাে�র মেধ� (D) �কােনা�ই নয়

40. 'লাল' িবপদ সংেকত িহেসেব ব�বহার করার কারণ —

(A) রে�র রং লাল

(B) বাতােসর অণ�  লাল আেলােক সবেথেক কম িব��� কের

(C) লাল রং সহজলভ�

(D) লাল রং �চােখর ��ে� স�খকর

41.এক� ব�র উপর িবপরীতমুখ� এবং অসমৈরিখক দ� '� অসমান বল �েয়াগ কর� হেল�। এর ফেল ব��র —

(A) �কবলমা� বৃ�াকার গিত থাকেব

(B) �কবলমা� �রিখক গিত থাকেব

(C) বৃ�াকার ব� �রিখক �কান গিতই থাকেব ন�
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(D) বৃ�াকার এবং �রিখক উভয় �কার গিতই থাকেব

42.পিরব�তত মৃদগত কাে�র উদাহরণ —

(A) গাজর (B) আল�  (C) িচেন বাদাম (D) শালগম

43. �ভাটদাতার� তার ��ািবত সাংিবধািনক সংেশাধন �ত�াখ�ান করায় ইটািল-র �ধানম�� িডেস�র 2016 -�ত পদত�াগ

কেরন, িতিন —

(A) মা�েয়� �রনিজ (B) পাওেল� �জ�েলািন (C) সা�জেয়� মা�ােরল� (D) এঁেদর �কউ নন

44. িচন� পয�টক িহউেয়ন সাঙ ভারেত আেসন যার শাসনকােল, িতিন হেলন —

(A) সমু��� (B) অেশাক (C) হষ�বধ�ন (D) �থম কুেলাত�

45.2016 -র অ�ার প�র�ার ��� অিভেন�ীর জন� লাভ কেরন —

(A) �কট �াে�ট (B) সােল�াট র �া�িলং (C) �জিনফার লের� (D) �াই লােস�ন

46. িসিরয়ার আেলে�� �থেক অসামিরক ব�ি�েদর সরােনার তদারিক করার জন� রা�প�ে�র ত�াবধায়ক িনেয়াগ করার

জন� িডেস�র 2016 -�ত ��াব �হণ কের —

(A) রা�প�ে�র সাধারণ সভ� (B) রা�প�ে�র িনরাপ�� পিরষদ (C) রা�প�ে�র �সে�টািরেয়ট (D) ই�ারন�াশনাল

�কাট�  অফ জা��স

47.2016 -য় অথ�নীিতেত �নােবল প�র�ার লাভ কেরন —

(A) অিলভার হাট�  ও �ব�ট হলম�ম (B) অ�া�াস িডেয়টন ও িজন �েরােল (C) প�া�ক মিডয়ান� (D) আথ�ার িব

ম�াকেডানা�

48. িব� উ�য়ন িরেপাট� � �কাশ কের —

(A) রা�সংঘ (B) এিশয়ার উ�য়ন ব�া� (C) িব� ব�া� (D) িব� বািণজ� সং��

49.জনগণন� 2011 অন�সাের ভারেতর 35 বছর -এর কম বয়িস জনসংখ�ার ভাগ হেল� —

(A) 50 শতাংশ (B) 55শতাংশ (C) 60 শতাংশ (D) 65 শতাংশ

50.ভারেতর সবুজ িব�েবর ফেল িন�িলিখত �কান শস� উৎপাদন হাের সব�ািধক বৃি� পায় ?

(A) গম (B) ধান (C) �তলবীজ (D) ভু��

51.ভারেতর জাতীয় কংে�স কত ি��াে� গিঠত হয় ?

(A) 1883 (B) 1885 (C) 1891 (D) 1905

52.জাতীয় কংে�েসর �থম অিধেবশেন সভাপিত িছেলন —

(A) উেমশচ� ব�ানা�জ (B) স�ের�নাথ ব�ানাজ� (C) িফেরাজ শাহ �মহত� (D) এ ও িহউম

53. 'মেল�-িমে�� সং�ার কত সােল �ঘািষত হয় ?

(A) 1907 সােল (B) 1909 সােল (C) 1911 সােল (D) 1919 সােল

54. পঁাচ জন বালক বৃে�র ন�ায় দ�ায়মান । অজয় এবং টেমর মাঝখােন রিহম, বাবল�র বঁািদেক সলমান এবং সলমােনর

বঁািদেক অজয় দ�ায়মান । �ক বাবল�র ডানিদেক দ�ায়মান ?
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(A) টম (B) অজয় (C) রিহম (D) সলমান

55. �কান� আলাদ� ?

(A) �েবির (B) ��াকেবির (C)  �জেবির (D) �বিরেবির

56.A -এর 40% -এর মান B -এর 60% -এর মান এক হেল,  A : B হেব —

(A) 2 : 3   (B) 3 : 2   (C) 7 : 8  (D) 8 : 7

57.�কেহাম কনফােরে�র ���াপেট ভারত সরকার পিরেবশ পিরক�ন� ও সম�য়কার� জাতীয় কিম� গঠন কের —

(A) 1972 সােল (B) 1980 সােল (C) 1985 সােল (D) 1990 সােল

58.রাজ�ােন অবি�ত হর�� সভ�তার িনদশ�ন �কান� ?

(A) মেহে�াদাের� (B)  স�কতােজনেদার (C) কিলব�ান (D) �লাথাল

59.স�িত �কান সং�� সার� �দেশ িসেনম� হল-এ চলি�� �দশ�েনর আেগ জাতীয় সংগীত বাজােনার আেদশ �দয় ?

(A) ভারেতর স� ��ম �কাট�  (B) ভারেতর রা�পিত (C) ভারেতর �ধানম�� (D)  �লাকসভার ��কার

60.31 িডেস�র, 2016 -�ত অ�প রাহ� অবসর �হেণর পর ভারেতর বায়ুেসন� �ধােনর দািয়�ভার �ক �হণ কেরেছন ?

(A) বীর�র িসং ধােনায়� (B) অজু� ন িসং (C) অিনল কুমার �াউেন (D) অিনল �পিনস

61. বুে�র সমকালীন িবখ�াত িচিকৎসক িছেলন —

(A) �কৗ�ল� (B) নিচেকত� (C) চরক (D) জীবক

62.সৎনাম� িবে�াহ �য মুঘল স�ােটর আমেল হয়, িতিন িছেলন —

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

63. িসধু ও কান�র নাম �কান িবে�ােহর সে� যু� ?

(A) সঁাওতাল (B) চাকম� (C) খািস (D) নীল

64. �মৗয�শাসক, িযিন তঁার আেদশিলিপ �িলেত '��য়দশ�' নােমর ব�বহার করেতন —

(A) িবি�সার (B) অেশাক (C) চ��� �মৗয� (D) বৃহ�থ

65.এক� িবি�য়� �তঃ�ূত�  হেব, যখন —

(A) Δ G = - ve (B) Δ H = - ve (C) Δ S = + ve (D) Δ S = - ve

66.জাতীয়তাবাদ� সংগঠন 'প�ন� সাব�জনীক সভ�' �িত��ত হয় �য বছের, �স� হেল� —

(A) 1870 (B) 1885 (C) 1890 (D) 1900

67.জনসংখ�ার িহসােব পৃিথবীেত ভারত ি�তীয় �ােন, িক� আয়তেনর িহসােব ভারেতর �ান —

(A) �থম (B) ি�তীয় (C) স�ম (D) অ�ম

68.ভারেতর অকৃজাত আয়কর —

(A) �ক� ধায� কের ও রাজ��িলেক প�েরাপ� ির িদেয় �দয়

(B) রাজ� ধায� কের
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(C) �ক� ধায� কের ও প�েরাপ� ির িনেয় �নয়

(D) �ক� ধায� কের ও রাজ��িলর সে� ভাগ কের �নয়

69. কৃিষ উৎপাদেনর মূল� িহেসেব ভারেতর সবেচেয় ���প�ণ� বািণজ� ফসল হেেল� —

(A) কাপ�াস (B) �তলবীজ (C) ই�ু ব� আখ (D) তামাক

70. িন�িলিখত�িলর মেধ� �কান ব�ের �াভািবক �পাতা�য় রেয়েছ ?

(A) �চ�াই (B) িবশাখাপ�নম (C) হলিদয়� (D) নব তুিতেকািরন

71.পি�মব� রােজ� �কান �জল� মানবস�দ স�চেক সব�ািধক �ের উি�ত হেয়েছ ?

(A) কলকাত� (B) প�ব� �মিদনীপ�র (C) বধ�মান (D) উ�র 24 পরগন�

72.পি�মবে�র ব-�ীপ অ�েল িন�িলিখত �কান� আহরণ / খনন কর� হয় ন� ?

(A) �াকৃিতক গ�াস (B) কদ� ম (C) বািল (D) �ভৗম জল

73.পি�মবে� 'রাঢ়' হল এক� ভূ-�াকৃিতক অ�ল, যার অংশিবেশষ �দখ� যায় �য �জলায় �স� হেল� —

(A) �কাচিবহার (B) নদীয়� (C) পি�ম �মিদনীপ�র (D) দ��ণ 24 পরগন�

74.ভারেতর �াধীনত� আইন কেব গৃহীত হেয়িছল ?

(A) জুলাই, 1947 (B) জুন, 1946 (C) আগ�, 1947 (D) আগ�, 1946

75.পািক�ােনর �থম গভন�র �জনােরল িছেলন —

(A) লড�  মাউ�ব�ােটন (B) মহ�দ আিল িজ�� (C) �সয়দ আমীর আল� (D) মহ�দ �শখ আবদ���

76.ফরওয়াড�  �ক-এর �িত�াত� িছেলন  —

(A) স�ভাষচ� বস�  (B) রাসিবহার� বস�  (C) িচ�র�ন দাশ (D) চ�বত� রাজােগাপালাচার�

77.কত সােল এবং �কাথায় মুসিলম িলগ 'পািক�ান ��াব' �হণ কেরিছল ?

(A) 1929, লােহার (B) 1930, এলাহাবাদ (C) 1940, লােহার (D) 1940, ঢাক�

78.ভারতীয় িরজাভ�  ব�া� -এর �িত�ার সাল� হেল� —

(A) 1930 (B) 1935 (C) 1947 (D) 1951

79.ভারতীয় প�ােয়িত রাজ ব�ব��  —

(A) এক-�রীয় (B) দ�ই-�রীয় (C) িতন-�রীয় (D) চার-�রীয়

80.রাজ�সভার �চয়ারম�ান হেলন —

(A) িবেরাধ� দেলর �নত� (B) রা�পিতর মেনানীত সদস� (C) ভারেতর উপরা�পিত (D) উপরা�পিতর মেনানীত সদস�

81.পাল�ােমে� অথ� িবল অন�েমাদেনর জন� িন�িলিখত �কান� অপিরহায� নয় ?

(A) �লাকসভার অন�েমাদন (B) অথ�ম�ীর অন�েমাদন (C) রাজ�সভার অন�েমাদন (D) এর �কােনা�ই নয়

82. 'রাজ�-দািয়� ও বােজট ব�ব�াপন� আইন 2004' -এর উে�শ� হেল� —

(A) আয় ঘাটিত কমােন�
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(B) রাজ� ঘাটিত কমােন�

(C) 2011 সাল �থেক সরকাির ঋেণর পিরমাণ সংি�� বছেরর GDP -এর 50% �বিশ ন� রাখ�

(D) উপেরর সব�িলই

83.স�পিরিচত অ�া�বােয়া�ক �পিনিসিলন এই জাতীয় উি�দ �থেক পাওয়� যায় —

(A) �শবাল (B) ছ�াক (C) লাইেকন (D) ��বীজ�

84.RBr -�ক RMgBr -এ �পা�র করেত লাগেব —

(A) Mg/dry ether/ N2-atmosphere

(B) Mg/moist ether/ N2-atmosphere

(C) Mg/ethanol / N2-atmosphere

(D) Mg/dry ether/ O2-atmosphere

85.বংশগিতর পা��কুেলট িথওির ব� মতবাদ �বত� ন কেরন —

(A) চাল�স ডারউইন (B) ��গর �জাহান �মে�ল (C) হারমান মুলার (D) �  এইচ মরগ�ান

86. 'RADAR' এর অথ� হেল� —

(A) �বতার িনণ�ায়ক এবং সীম� পিরমাপক

(B) ��ত সীম� পিরমাপক উ�ত য�

(C) উেড়াজাহােজর সীম� পিরমাপক সীম� িনণ�ায়ক য�

(D) ��ত উ�ত উেড়াজাহাজ সীম� পিরমাপক

87.নেভ�র 2016 -�ত পািক�ােন �ক �সনা�ধান িনযু� হন ?

(A) রািহল শিরফ (B) কামার জােভদ বাজওয়� (C) জুবাইত হায়াত (D) পারেভজ মুশারফ

88. মু�ােপিরয়ার বঁাধ অসে�ােষর কারণ যােদর মেধ� —

(A) মহারা� ও �জরাট (B) তািমলনাড়�  ও �করল (C) ওিড়শ� ও অ��েদশ (D) �জরাট ও রাজ�ান

89.29/11/949 তািরেখ যখন ভারতীয় সংিবধান �লখার কাজ �শষ হয় তখন িন�িলিখত �কান� অ�ভু� � িছল ন� ?

(A) �মৗিলক অিধকার (B) �মৗিলক কত� ব� (C) রা�পিত শাসন (D) জ�ির অব��

90.আইন-শৃ�ল� িন�িলিখত �কান তািলকার অ�ভু� � ?

(A) �যৗথ তািলক� (B) রাজ� তািলক� (C) �ক� তািলক� (D) এর �কােনা�ই নয়

91.এক ব�ি� অিফস �থেক যা�� �� কের 8 km প�ব� িদেক যায়, তারপর বঁািদেক ঘুের 3 km হঁােট এবং প�নরায় বঁািদেক

ঘুের 8 km হঁােট । যা�� �� �থেক �স কতট� দ�রে� ?

(A) 5 km (B) 4 km (C) 6 km (D) 3 km

92.পচ� মােছর জন�, মাছ িবে�ত� 10% �িতেত মাছ িবি� কের । মােছর �য়মূল� 250 টাক� হেল, িব�য় মূল� হেব —

(A) 225 টাক� (B) 240 টাক� (C) 235 টাক� (D) 230 টাক�

93. িন�িলিখত Series -এর ষ� পদ� হেব —

Ab2+bc2+cd2+dc2+..........
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(A) ef2 (B) f2e (C) fg2 (D) g2f

94.A যায় ভাই B -এর �দওয়� পা��েত, B -এর কন�� C, C -এর ভাই D, D -এর সে� A -এর ক� স�ক�  ?

(A) Maternal uncle (B) Uncle (C) �কােনাও স�ক�  �নই (D) Nephew

95.এক� বাে� এক� লাল বল, এক� নীল বল ও এক� সবুজ বল আেছ । লাল ও নীল বেলর ওজেনর অন�পাত 5 : 6

এবং নীল ও সবুজ বেলর  ওজেনর অন�পাত 5 : 4 । নীল বেলর ওজন 60 �াম হেল, সবুজ বেলর ওজন হেব —

(A) 48 �াম (B) 50 �াম (C) 40 �াম (D) 55 �াম

96. �কান ঘটনার পর মহা�� গা�� অসহেযাগ আে�ালন �ত�াহার কেরন ?

(A) �চৗিরেচৗর� (B) রাওলাট আইন (C) জািলয়ানওয়ালাবােগর হত�াকা� (D) ডাি� মাচ�

97.আিলগড় আে�ালেনর �ক� িছল —

(A) �দওব� �ুল (B) অ�াংেল� ওিরেয়�াল কেলজ (C) পীর ফিকর মজিলস (D) িখলাফৎ কিম�

98.জািলয়ানওয়ালাবাগ -এর হত�াকা� কেব এবং �কাথায় হেয়িছল ?

(A) 1906, অমৃতসর (B) 1906, লােহার (C) 1919, করািচ (D) 1919, অমৃতসর

99.আজাদ িহ� �ফৗজ -এর �িত�াত� �ক ?

(A) স�ভাষচ� �বাস (B) রাসিবহার� বস�  (C) শাহনওয়াজ খান (D) ক�াে�ন �মাহন িসং

100. '�রাজ আমােদর জ�গত অিধকার' — উি�� কার ?

(A) লাল� লাজপত রায় (B) অরিব� �ঘাষ (C) �নতািজ স�ভাষচ� বস�  (D) বালগ�াধর িতলক

101. সাধারণত �ী�কালীন �মৗস� িমবায়ু দ��ণবে� এেস �প�ছঁায় —

(A) জুন মােসর 1 - 5 তািরেখর মেধ�

(B) জুন মােসর 5 - 10 তািরেখর মেধ�

(C) জুন মােসর 10 - 15 তািরেখর মেধ�

(D) জুন মােসর 15 - 20 তািরেখর মেধ�

102. ভারেতর সবেচেয় �বিশ এলাক� জুেড় রেয়েছ —

(A) ল�ােটরাইটজাত মৃি�ক� (B) �লািহত ব� লাল মৃি�ক� (C) কৃ� মৃি�ক� (D) পিল মৃি�ক�

103. ছি�শগড় রােজ�র িভলাই �য িশ� কারখানার জন� িবখ�াত �স� হল —

(A) কাপ�াস বয়নিশ� (B) সার (C) �লৗহ-ই�াত (D) অ�াল� িমিনয়াম

104. এলাক� ও জনসংখ�ার িভি�েত ভারেতর সব�ািধক বৃহ�ম নগরপ�� হেল� —

(A) মু�াই (B) িদি� (C) কলকাত� (D) �চ�াই

105. ভারেতর অসংগিঠত ��ে�র �বিশ�� হেল� —

(A) �বিশ কঁাচ� টাকার �লনেদন

(B) �বিশ ব�া� �লনেদন

(C) �বিশ �ব�-িবিনময় �লনেদন
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(D) �বিশ �বেদিশক মু�� �লনেদন

106. 'িবেশষ অথ�ৈনিতক অ�ল আইন' � ভারতীয় পাল�ােমে� 2005 সােল অন�েমাদন কের এবং ওই আইন� বলবৎ হয়

—

(A) 2006 সােল (B) 2009 সােল (C) 2014 সােল (D) 2016 সােল

107. ব�ভ� কেব রদ হয় —

(A) 1907 সােল (B) 1909 সােল (C) 1911 সােল (D) 1914 সােল

108. জাতীয় কংে�স ও মুসিলম িলেগর মেধ� কত সােল লখনউ চুি� �া�িরত হয় ?

(A) 1907 সােল (B) 1911 সােল (C) 1916 সােল (D) 1919 সােল

109. জাতীয় কংে�স তার 1929 সােলর লােহার অিধেবশন -এ �কান�েক ল�� বেল �ঘাষণ� কেরিছল ?

(A) প�ণ� �রাজ (B) ডিমিনয়ন ��াটাস (C) ভারতছােড়� (D) এর �কােনা�ই নয়

110. �ক ি�পস িমশেনর ��াব�িলেক এক� 'Post-Dated Cheque' বেল অিভিহত কেরিছেলন ?

(A) �মৗলান� আবুল কালাম আজাদ (B) সদ� ার ব�ভভাই প�ােটল (C) মহা�� গাি� (D) িব. আর. আে�দকর

111. ভারেতর পি�ম উপকূেল অবি�ত পি�মঘাট পব�তমাল� �বশ ���প�ণ� । এখােন 'ঘাট' কথা�র অথ� হেল� —

(A) ব�র (B) �সিড় (C) িবচু�িত (D) ফঁাক ব� পথ

112. পি�মবে�র মালভূিম অ�েল মােঝ মেধ� খর� �ত�� হবার কারণ হেল� —

(A) ল�ােটরাইটজাত মৃি�ক�

(B) খুবই সীিমত বৃ�পাত

(C) মা�ািতির� বা�ীয় �ে�দন

(D) অদ� জল ব�ব�াপন�

113. ফারা�� ব�ােরজ িনম�ােণর �ধান কারণ ক� িছল ?

(A) িন�বে� বন�� িনয়�ণ

(B) �গিল নদীেত জেলর �যাগান বৃি�

(C) পি�মবে�র জন� জলিবদ� �ৎ উৎপাদন

(D) িবহাের অ�েদ� শীয় জলপথ পিরবহন

114. িন�িলিখত �কান� পি�মবে�র �শাসিনক িবভােগর নাম নয় ?

(A) জলপাই�িড় (B) মালদ� (C) কলকাত� (D) বধ�মান

115. '�টােট�' হল এক�কার আিদম আিদবাস�, যঁােদর পাওয়� যােব �য রােজ� �স� হেল� —

(A) অ�ণাচল�েদশ (B) ওিড়শ� (C) পি�মব� (D) তািমলনাড়�

116. জেলর মেধ� এক� দািড় কামােনার বু�শ �ডাবােন� আেছ। বু�শ� জেলর বাইের িনেয় এেল �দখ� যায় এর

চুল�িল পর�েরর কােছ চেল এেসেছ, কারণ —

(A) জেলর পৃ�টান (B) জেলর সা�ত� (C) বু�েশর চুল�িলর ি�িত�াপকত� (D) বাতাস এবং জেলর তাপমা�ায়

পাথ�ক�
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117. জেল ভাসমান িব�� বরেফর টুকেরার িনম��ত অংেশর পিরমাণ —

(A) এর আয়তেনর 8/9 অংশ

(B) এর আয়তেনর 9/10 অংশ

(C) এর আয়তেনর 10/11 অংশ

(D) এর আয়তেনর 11/12 অংশ

118. ব�াকেটিরওফাজ িক ?

(A) এক� ভাইরাস

(B) কৃি�ম প�� মাধ�েম �বেড় ওঠ� ব�াকেটিরয়াম

(C) �রাগ সৃ�কার� ছ�াক

(D) ফ�ােগাসাই�ক ��ােটােজায়�

119. িমেয়ািসস -এর সময় �িসং ওভার হয় এই দশায় / উপদশায় —

(A) �লে�া�ন (B) অ�ানােফজ -1 (C) প�ািক�ন (D) ডায়াকাইেনিসস

120. রামেমাহন রায়-�ক 'রাজ�' উপািধ �দান কেরন মুঘল স�াট —

(A) জাহা�ার শাহ (B) মহ�দ শাহ (C) ি�তীয় আকবর (D) বাহাদ�র শাহ জাফর

121. 'রজমনাম�' �য ���র ফরািস অন�বাদ, �স� িছল —

(A) উপিনষদ (B) রামায়ণ (C) গীত� (D) মহাভারত

122. �কান মুঘল স�াট িনেজর আ�জীবন� রচন� কেরন ?

(A) বাবর (B) আকবর (C) শাহজাহান (D) ঔর�েজব

123. িদি�র �য স�লতান িদি� �থেক �দৗলতাবাদ ( �দবিগির ) রাজধান� �ানা�িরত কেরন, িতিন িছেলন —

(A) কুতুবউ��ন আইবক (B) ইলতুৎিমস (C) মহ�দ-িবন-তুঘলক (D) িফেরাজ-শাহ-তুঘলক

124. 'কাদ�র�' -র রচিয়ত� হেলন —

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

125. ভারেতর �রেপ� হার �ঘাষণ� কেরন —

(A) ভারত সরকােরর অথ�দ�র (B) ভারেতর �ধানম�� (C) ভারতীয় িরজাভ�  ব�া� (D) ভারেতর রা�পিত

126. ভারতীয় সংিবধােনর িন�িলিখত �কান ধারায় সাহােয� অন�দােনর ব�ব�� আেছ ?

(A) 274 ও 275 ধার� (B) 275 ও 296 ধার� (C) 275 ও 285 ধার� (D) 275 ও 282 ধার�

127. 1906 সােল �কান রাজৈনিতক দেলর �িত�� হয় ?

(A) ভারত সভ� (B) মুসিলম িলগ (C) �ব�ল জিমদার িলগ (D) ভারেতর কিমউিন� পা��

128. িসপাহ� িবে�ােহর সময় (1857) ভারেতর বেড়ালাট �ক িছেলন ?

(A) উইিলয়াম �ব�� (B) লড�  কন�ওয়ািলস (C) লড�  ক�ািনং (D) লড�  ডালেহৗিস
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129. এক� সািরেত পঁাচ� বালক বেসেছ, পীযুষ ও পেরেশর মাঝখােন কাজল এবং রিন ও পীযুেষর মােঝ �গােগাল

বেসেছ। �ক �গােগােলর এেকবাের দ��ণ�াে� বেসেছ ?

(A) পেরশ (B) পীযূষ (C) রিন (D) কাজল

130. বাস ও ��ন ভাড়ার অন�পাত 4 : 5, বােসর ভাড়� 10% এবং ��েনর ভাড়� 20% ব�ধত হেল, বাস ও ��ন ভাড়ার

নতুন অন�পাত হেব —

(A) 15 : 11 (B) 7 : 13 (C) 11 : 15 (D) 5 : 9

131. a÷b -এর মােন a -এর সে� b -এর �যাগ এবং axb -এর মােন b �ার� a �ক ভাগ হেল, (14÷7)÷(14x7) -এর

মান হেব —

(A) মান �নই (B) 1 (C) 23 (D) 7

132. MASON �ক সাংেকিতক ভােব NBTPO �লখ� হেল, WORLD -�ক �লখ� হেব —

(A) XPSME (B) PSMEX (C) SMEXP (D) EXPSM

133. a * b = ab + b - a হেল c -এর মান কত হেল c * (2 * 5) = 97?

(A) 8 (B) 7 (C) 3 (D) 91

134. 120 িমটার ল�� �রেলর �াটফেম� দঁািড়েয় থাক� এক ব�ি� ল�� করেলন �য, ��ন� তঁােক 5 �সেকে� এবং সম�

��শন� 15 �সেকে� অিত�ম করল, ��ন�র �দঘ�� হেব —

(A) 50 িমটার (B) 60 িমটার (C) 100 িমটার (D) 55 িমটার

135. �কানও এক� �জলায় �লাকসংখ�� �থম বছের 4% বৃি� পায় এবং ি�তীয় বছের 5% �াস পায় । বত� মান

�লাকসংখ�� 94000 হেল,  দ� 'বছর আেগ �লাকসংখ�� িছল —

(A) 475000 (B) 500000 (C) 525000 (D) 600000

136. নেভ�র 2016 -�ত �কান �দেশ মা�র নীচ �থেক খঁুেড় পাওয়� যায় এমন এক হারােন� শহর য� 7000 বছেররও

�বিশ �াচীন ?

(A)  ইজরাইল (B) প�ােল�াইন (C) ইিজ� (িমশর) (D) িসিরয়�

137. মগেধর �কান শাসক '�সিনয়�' নােম পিরিচত িছেলন ?

(A) িবি�সার (B) অজাতশ� (C) মহাপ� ন� (D) চ��� �মৗয�

138. 'স�ল-ই-কুল' নীিত �বত� ন কেরন —

(A) আকবর (B) ঔর�েজব (C) জাহা�ার শাহ (D) মহ�দ শাহ

139. মুঘল স�াট ঔর�েজব �য িশখ��েক মৃতু�দ� �দন, িতিন িছেলন —

(A) �তগ বাহাদ�র (B) নানক (C) �গািব� িসংহ (D) অজু� ন �দব

140. �কান ঐিতহািসক মুঘল ইিতহােসর উপর তঁার গেবষণার জন� িবখ�াত ?

(A) স� িমত সরকার (B) যদ�নাথ সরকার (C) স�েশাভন চ� সরকার (D) এস �গাপাল

141. ভারেতর িব�ান কংে�েসর 103 -তম অিধেবশন 2016 -�ত �যখােন অন� ��ত হয় —
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(A) মহীশূর (B) নয়ািদি� (C) জয়প�র (D) �ীনগর

142. জ�জ ইেয়�, িযিন স�িত নাল�� িব�িবদ�ালেয়র আচােয�র পদ �থেক পদত�াগ কেরন, িতিন অতীেত �য �দেশর

রাজৈনিতক ব�ি�� িছেলন —

(A) অে�িলয়� (B) �কািরয়� (C) িভেয়তনাম (D) িস�াপ�র

143. 2015 -র ইউএনএইচিসআর -এর ন�ানসন উ�া� প�র�ার �াপক —

(A) মালাল� ইউস�ফজাই (B) আিসম আিল (C) আিকল� আিসিফ (D) কালাম আজাদ

144. িন�িলিখত �কান �ি�য়� �ার� সরাসির অ��েজন ব�ব�ত হয় ?

(A) �াইেকািলিসস (B) স�ান (C) সাই�ক অ�ািসড চ� (D) ইেলক�ন পিরবহন

145. �ততম SN1 িবি�য়� হেব —

(A) MeO - CH2 - Cl

(B) Me - CH2 -Cl

(C) Me - C - CH2 - Cl

(D) Ph - CH2 - CH2 - Cl

146. সবেচেয় শি�শাল� electropositive �মৗল� হল —

(A) Cs (B) Li (C) Mg (D) k

147. �াচীন সংবহন কলাত�িবিশ� (vascular) উি�েদর ��িলর �কৃিত িছল —

(A) ��ােটা��িল (B) সাইেফােনা��িল (C) িড�ও��িল (D) অ�াটাে�া��িল

148. SF4  অণ�র গঠন হল —

(A) বগ�ে�� ��ানার (B) চতু�ল (C) অ�তলকীয় (D) �ঢঁিককল

149. �পালাভারম �ক� �য নদীর সে� সংি�� �স� হেল� —

(A) কােবর� (B) �প�ার (C) কৃ� (D) �গাদাবর�

150. ভারেত সব��থম খিনজ �তল আিব�ৃত হয় �যখােন, �স� হেল� —

(A) স�ম�� উপত�ক� (B) িদগবয় (C) ��সাগর (D) নােহারকা�য়�

151. ভারতীয় �জাতে�র �থম নাগিরক হেলন —

(A) উ�তম ন�ায়ালেয়র �ধান িবচারপিত (B) ভারেতর রা�পিত (C) ভারেতর �ধানম�� (D) �লাকসভার অধ��

152. �কান আে�ালেনর ��েত গাি�িজ 'কেরে� ইেয় মেরে�' -এর ডাক িদেয়িছেলন ?

(A) িখলাফৎ আে�ালন (B) �ন� িবে�াহ (C) ভারত ছােড়� আে�ালন (D) দিলত-হিরজন আে�ালন

153. �কান সােল কার �নতৃে� 'চ��াম অ�াগার' ল� ��ত হয় ?

(A) 1930,  স�য� �সন (B) 1929, বটুেক�র দ� (C) 1920, শচী�নাথ সান�াল (D) 1930, রাম�সাদ িবসিমল

154. �কান সময়েক জাতীয় কংে�েসর নরমপ�� পব� বল� হয় ?

(A) 1885 - 1895 (B) 1885 - 1905 (C) 1905 - 1915 (D) 1895 - 1925

https://careerbangla.in/


Careerbangla.In

155. ভারেত কম�রত জনসংখ�ার 50% এরও �বিশ িনভ� র কের —

(A) �াথিমক ��ে�র উপর

(B) সরকাির ��ে�র উপর

(C) তৃতীয় পয�ায়ভু� ��ে�র উপর

(D) িশ�ে�ে�র উপর

156. AGMARK িন�িলিখত �কান�র সে� স�ক� যু� ?

(A) িশ� (B) ভারতীয় �রল (C) কৃিষ�ব� (D) কৃিষসং�া� অথ�

157. পৃিথবীর �মাট �লভােগর অংশ িহেসেব ভারেতর ভাগ হেল� —

(A) 2.4 শতাংশ (B) 2.8 শতাংশ (C) 3.2 শতাংশ (D) 3.6 শতাংশ

158. 'নীলদপ�ণ' এর রচিয়ত� হেলন —

(A) রবী�নাথ ঠাকুর (B) দীনব�ু িম� (C) িগিরশচ� �ঘাষ (D) িবিপন চ� পাল

159. 'সত�' �থ� আইন িনিষ� করার বছর িছল —

(A) 1795 (B) 1800 (C) 1829 (D) 1858

160. ভারতীয়় জাতীয় কংে�েসর �থম অিধেবশন 1885 সােল �য শহের অন� ��ত হয়, �স� হল

(A) কলকাত� (B) �বা�াই (C) মা�াজ (D) এলাহাবাদ

161. 2016 এর দ�বাই ই�ারন�াশনাল িফ� �ফ��ভ�াল (িডআইএফএফ) -এ �কান বিলউড ব�ি��েক লাইফ টাইম

অ�ািচভেম� অ�াওয়াড�  িদেয় স�ািনত কর� হয় ?

(A) অিমতাভ ব�ন (B)  �হম� মািলন� (C) �রখ� (D)  িজেত�

162. 2016 -র িব� ই�ারেনট সে�লন �যখােন অন� ��ত হয় —

(A) মা�কন যু�রা� (B) িচন (C) ভারত (D) জাম�ািন

163. িডেস�র 2016 -য় িচন িত�তেক �য �দেশর সে� যু� কের এক� নতুন কােগ�� পিরেষব� চাল�  কের, �স �দশ�

হেল� —

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

164. মােস�ল� �রেবল� িডস�স� �য �দেশ রা�পিত িনব�াচেন জয়লাভ কেরেছন —

(A) ��ন (B) পতু� গাল (C) ইটািল (D)  �া�

165. �দহেকােষ 'বার বিড' পাওয়� যায় ন� —

(A) �াইনেফ�ার X িসে�াম ব�ি�েত

(B) �পল X িসে�াম ব�ি�েত

(C) টান�ার িসে�াম ব�ি�েত

(D) মান�েষর �চেয় িন� �েরর �ন�পায়� �াণীর �ীেদেহ

166. �নকটন হেল� —
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(A) জেল ভাসমান জীব (B) জেল স�রণশীল জীব (C) জলজ উি�েদর সে� সংব� �াণ� (D) জেল িনম�মান

উি�দ

167. িন�িলিখত �কান �াণীর ফাইলাম সব চাইেত পেরর আিব�ার ?

(A) �পােগােনাে�ার� (B) কাইেনাির�� (C) লিরিসেফর� (D) �েনােফর�

168. ��প�ণ� ওজন যে�র জন� অহনার �কৃত ওজন 80 kg -র পিরবেত�  72 kg হেল,  শতকর� িহেসেব ��র

পিরমাণ হেব —

(A) 9% (B) 8% (C) 10% (D) এর �কােনা�ই নয়

169. লটািরেেত এক ব�ি� 60,000 টাক� �পেয়েছ, সরকার ট�া� বাবদ 35% �কেট িনেল ব�ি�� পােবন —

(A) 21,000 টাক� (B) 39,000 টাক� (C) 18,000 টাক� (D) 40,000 টাক�

170. BOY -�ক সাংেকিতকভােব ZPC �লখ� হেল, GIRL -�ক �লখ� হেব —

(A) SJHM (B) MSJH (C) JHMS (D) HMSJ

171. এক ব�ি� Bank -এ 3000 টাক� এবং Post Office -এ 2500 টাক� জম� কেরন । Bank -এর স�েদর হার

Post Office -এর �থেক 1/2 % �বিশ, এক বছেরর �শেষ একে� 235 টাক� �মাট স�দ �পেল Post Office -এর

স�েদর হার হেব —

(A) 2% (B) 2.5 (C) 4% (D) 4.5%

172. ভারেতর �মাট আভ��রীন স�েয় সব�ািধক অবদান হল —

(A) পিরবার ��ে�র (B) �বসরকাির িশ�ে�ে�র (C) সরকাির ��ে�র (D) �বেদিশক ��ে�

173. হিরজন �সবক সংেঘর �িত�াত� িছেলন —

(A) িব. িজ. িতলক (B) এন এম �লাখাি� (C) এম. �ক গাি� (D)  িব. আর. আে�দকর

174. ি��শেদর িব�ে� �দওয়ান �ভল�  থা��র িবে�াহ �য �দশীয় রােজ� ঘেট,  �স� িছল —

(A) অেযাধ�� (B) কা�ীর (C) ি�বা�ুর (D) মহীশূর

175. �য ভাইসরয় িত�েত ইয়ংহাসব�া� িমশন পাঠান, িতিন হেলন —

(A) িরপন (B) িলটন (C) �মেয়� (D) কাজ� ন

176. 1nm -এর সমান হেল� —

(A) 10Å (B) 100Å (C) 10µm (D) .01mm

177. ওেজান �র স�র��ত রাখার জন� আ�জ� ািতক িদন উদযািপত হয় —

(A) �সে��র 12 -এ (B) �সে��র 14 -এ (C) �সে��র 16 -এ (D) �সে��র 20 -এ

178. অ�িদ�জ' �গা�র পৃ�েপাষক িছেলন —

(A) �থম �দবরায় (B) ি�তীয় �দবরায় (C) বীর নরিসংহ (D) কৃ�েদব রায়

179. �দয়নাথ মে�শকর প�র�ার 2016 -র �াপক হেলন —

(A) িব�নাথন আন� (B) িব�ু �স� (C) �দবাশীষ দাস (D) এস এল নারায়ণন
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180. 'অ�ান এর� অফ ডাক� েনস : িদ ি��শ এ�ায়ার ইন ইি�য়�' �ে�র �লখক �ক ?

(A) অি�শ ি�পািঠ (B) হািমদ আনসাির (C) শশ� থা�র (D) রেমশ দ�

181. ভারেতর ি�তীয় প�বা�ষক� পিরক�না� িছল —

(A) হ�ারড-�ডামার ত� িনভ� র (B) �সােলার ত� িনভ� র (C) মহলানবীশ ত� িনভ� র  (D) মহা�� গাি�র দশ�ন িনভ� র

182. দােমাদর ভ�ািল কেপ�ােরশন হেল� —

(A) ভারেতর এক� �ক�ীয় সরকাির সং��

(B) পি�মবে�র এক� রাজ� সরকাির সং��

(C) ভারেতর �ক�ীয় সরকার এবং পি�মব� ও ঝাড়খ� রাজ��েয়র সরকাির �িতিনিধ�মূলক সং��

(D) পি�মব� ও ঝাড়খ� রাজ��েয়র এক� সং��

183. 'অথ�ৈনিতক সং�ার' ভারেত �কান সােল অন� সৃত হয় ?

(A) 1889 (B) 1990 (C) 1991 (D) 1992

184. িন�িলিখত �কান রােজ� �ানা�র কৃিষ �দখ� যায় ন� ?

(A) আসাম (B) পি�মব� (C) ওিড়শ� (D) অ��েদশ

185. িব� ব�া� -এর �ক�ীয় দ�র অবি�ত �যখােন —

(A) িনউইয়ক�  (B) ওয়ািশংটন  িড িস (C) িভেয়ন� (D) �ােসলস

186. 'টাইমস নাও' সংবাদ চ�ােনেলর এিডটর-ইন-িচফ পদ �থেক নেভ�র 2016 -�ত �ক পদত�াগ কেরন ?

(A) অণ�ব �গা�াম� (B) রাজদীপ সরেদশাই (C) বখ�� দ� (D) সাগিরক� �ঘাষ

187. এক� িডমপাড়� �ন�পায়� �াণ� হেল� —

(A) টালপ� (B) এিকডন� (C) �টেরাপাস (D) �লমুর

188. 2016 -র িজ-20 শীষ� সে�লন �য �দেশ অন� ��ত হয় —

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

189. CH3 ≡ CCH -�ক CH3CH=CH2 -এ �পা�র করেত লাগেব —

(A) Lindlar caralyst (B) H2/Pd (C) NaBH4 (D) LiA1H4

190. 1992 সােল SEBI -�ক িবিধব� �ীকৃিত �দওয়� হয় —

(A) চ�বত� কিমশেনর ��াব অন�যায়�

(B) �চ�াইয়� কিমশেনর ��াব অন�যায়�

(C) �ত�ুলকার কিমশেনর ��াব অন�যায়�

(D) নরিসংহম কিমশেনর ��াব অন�যায়�

191. 1946 সােল �কান িমশন / কিমশন ভারেত আেস ?

(A) ি�পস িমশন (B) ক�ািবেনট িমশ (C) সাইমন কিমশন (D) হা�ার কিমশন
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192. কার� '�ত�� সং�াম' -এর (Direct Action) ডাক �দয় ও �কান িদন�েক �ত�� সং�ােমর িদন িহেসেব �বেছ

�নওয়� হয় ?

(A) মুসিলম লীগ (16 আগ�, 1946)

(B) জাতীয় কংে�স (8 আগ�, 1942)

(C) িহ�ু মহাসভ� (3 জুন, 1942)

(D) ইি�য়ান ন�াশনাল আ�ম (18 আগ�, 1945)

193. a ⊕ b = a এবং b -এর ল.স�.� এবং a ⊗ b = a এবং b -এর গ.স�.� হেল, (12 ⊗ 16) ⊗ (24 ⊗ 36) -এর মান

হেব —

(A) 4 (B) 2 (C) 12 (D) 16

194. মিনপ�ু ির : Dance তাহেল উদ��  : ?

(A) মুসিলম (B) �াম� (C) �পােয়� (D) ল�াং�েয়জ

195. Number : Mathematics,  Notes : ?

(A) কাের�� (B) ল�াং�েয়জ (C) িমউিজক (D) ড�র

196. P, Q -এর ভিগন�, R -এর �� Q, S এবং R �াত�, P -এর সে� R -এর ক� স�ক�  ?

(A) Sister-in-law (B) Aunty (C) Mother (D) Mother-in-law

197. �াধীন ভারেতর �থম গভন�র �জনােরল িছেলন —

(A) চ�বত� রাজােগাপালাচার� (B) ি�েম� এটিল (C) লড�  ওেয়েভল (D) লড�  মাউ�ব�ােটন

198. এক� পরী�ায় অংেক 35% ইংেরিজেত 15% �ফল কের । যিদ দ�� িবষেয় 10% �ফল কের, পােশর শতকর�

হার হেব —

(A) 60 % (B) 40 % (C) 35 % (D) 25 %

199. Hockey : India : : Baseball : ?

(A) কানাড� (B) �ম��েক� (C) ইংল�া� (D) আেমিরক�

200. নব গিঠত অ��েদশ রােজ�র রাজধানীর নাম হেল� —

(A) অমরাবত� (B) �সেক�াবাদ (C) হায়দরাবাদ (D) িবশাখাপ�নম
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