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1. Fill In The Blank With The Correct Word:
_____ his humiliation, he attended the function.
(A) Inspite (B) Not withstanding (C) Nevertheless (D) As of

2. “Call up” means:
(A) recollect (B) anticipate (C) befriend (D) invite

3. Use A Suitable Auxiliary Verb To Fill In The Blank Space:
In all probability it ____ rain tonight
(A) will (B) can (C) may (D) ought

4. Fill In The Blank With The Correct Word:
She had better ____ the room
(A) entered (B) requested (C) moved (D) called

5. Fill In The Blank With The Appropriate Phrasal Verb:
The girl ____ her mother
(A) takes after (B) call in (C) puts off (D) puts by

6. Fill in the blank with the appropriate word:
She liked the ____ plan better
(A) latter (B) later (C) fast (D) early

7. Fill In The Blank With The Correct Word:
A ____ bow was seen in the sky.
(A) multicolored (B) shooting (C) staring (D) melodious

8. “A bolt from the blue” means
(A) sudden disaster (B) in trouble (C) blessing from above (D) to remain neutral

9. Choose The Correct Meaning Of The Word From The Alternatives Given Below:
Classic  ____
(A) of the first or highest quality (B) a long list (C) loose, flowing robe (D) sanctified

10. Insert A Correct Participle In The Blank Space:
____ about dinner, John ran the whole way home
(A) Having finished (B) Excited (C) Had been excited (D) Hungry

11. Fill in the blank with the correct Phrasal Verb:
The teacher will ____ a new chapter tomorrow.
(A) take over (B) take up (C) take down (D) take off

12. Insert The Correct Adverbial Phrase In The Blank Space:
Only ____ is there a rumble in the sky
(A) occasionally (B) swiftly (C) quite (D) merrily

13. Choose The Word Opposite In Meaning To The Word Underlined Below:
Mary’s patience and serenity won the admiration of all who saw her
(A) holiness (B) placidity (C) agitation (D) equanimity

14. Marble may be used with
(A) Painting (B) Music (C) Rocks (D) Sculpture

15. Insert The Appropriate Prepositions In The Sentence:
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He has a preference _____ tea _____ coffee
(A) over, for (B) for, to (C) for, over (D) to, over

16. Insert The Proper Preposition The Sentence:
It is 9 o'clock ____ my watch
(A) by (B) in (C) at (D) into

17. ‘regret’ May Be Expressed By The Following Interjection:
(A) Alas! (B) Hush! (C) Bravo! (D) Hurrah!

18. Fill In The Blank With The Appropriate Infinitive:
____ is human
(A) To laugh (B)  To err (C) To read (D) To save

19. One who considers the happiness and well being of others first is an
(A) Atheist (B) Altruist (C) Alchemist (D) Aesthete

20. Fill In The Blank With The Correct Word:
An Ophthalmologist is a person who deals with _____.
(A) heart (B) eyes (C) glands (D) lungs

21. Fill In The Blank With The Appropriate Preposition:
She was running short _____ time.
(A) at (B) of (C) with (D) for

22. An Ornithologist Deals With:
(A) Insects (B) Birds (C) Eyes (D) Heart

23. An indefatigable person remains
(A) untired (B) unhappy (C) unrelentful (D) unsocial

24. Select The Correct Meaning Of The Idiom Underlined Below:
He stood in hot water
(A) in trouble or disgrace (B) met with an accident (C) stepped into boiling water (D) was angry

25. Select The Correct Meaning Of The Idiom Underlined Below:
We didn’t really want that particular hotel, but it was a case of Hobson’s Choice.
(A) state of dilemma
(B) taking what is available or nothing at all
(C)  teacher’s choice
(D) economical

26. িনে�া� �দশ�িলর মেধ� �কান �দশ ২০১৭ সােলর (FIFA) িফফ� কনেফেডেরশান কাপ জয় কেরিছল ?

(A) জাম�ািন (B) িচিল (C) আেজ� �ন� (D) পতু� গাল

27. �কান রাজপ�ত শাসক আকবেরর সমসামিয়ক নন ?

(A) মান িসংহ (B) অমর িসংহ (C) উদয় িসংহ (D) যশব� িসংহ

28. ভূত�িবদগেণর মেত �কাশ� নদীর গিতপথ পিরবত� েনর ফল

(A) গ�� নদ� �ধানত বাংলােদেশ প�� িদেয় �বািহত

(B) উ�রবে�র িত�� নদীর বন��
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(C) কলকাত� ব�েরর অবনিত

(D) গ�াংটক ও দা�জিলং অ�েলর ভূিমক�

29.1942 সােলর ভারত ছােড়� আে�ালনেক ব�াখ�� কেরন �ক এই বেল "by far the most serious rebellion

since 1857" ?

(A) ভাইসরয় লড�  িলনিলথেগ� (B) �া�িলন �জেভ� (C) িচয়াং কাই �শক (D) উইন�ন চা�চল

30.স�ভাষ চ� �বাস �িত��ত রাজৈনিতক দল িছল

(A) ইি�য়ান ি�ডম পা��  (B) আজাদ িহ� �ফৗজ (C) �রেভািলউশনাির �� (D) ফরওয়াড�  �ক

31.ইসলািমক রা�সহ িবেদিশ রা��িলর ওপর হ�ািকং (hacking) আ�মণ �িতেরােধর জন� সব��থম সামিরক সাইবার

(cyber) িবভাজন গেড় তুেল িছল �কান �দশ ?

(A) মালেয়িশয়� (B) অে�িলয়� (C) িফিলপাইনস (D) জাম�ািন

32. �ক 'হই�ভ ধেম�া�ারক' (িহ�ুধেম�র র�াকত� �) উপািধ �নন ?

(A) �� রামদাস (B) িশবািজ (C) �থম বাজীরাও (D) বালাজ� বাজীরাও

33. মুসিলম লীেগর লােহার ��ােবর (1940) মূল ��� িছল

(A) জাতীয় কংে�েসর সে� সহেযািগত� কর�

(B) মুসিলম লীেগর জন� এক� সংিবধান �বত� ন কর�

(C) ি��শেদর সে� সহেযািগত� কর�

(D) পািক�ান ��াব �হণ

34. মু�শদাবাদ �জলােক দ�ভােগ ভাগ কেরেছ

(A) মহান�� নদ� (B) জল�� নদ� (C) ভাগীরথ� নদ� (D) মাথাভা�� নদ�

35.ভারত-আফগািন�ান ি�তীয় �ােটিজক পাট� নারিশপ কাউ��ল -এর (Second India - Afghanistan Strategic

Partnership Council) সভাপিত� �ক কেরন ?

(A) স�ষম� �রাজ (B) সাহাবু��ন রা�াই (C) উপেরা� দ�জেনই (D) উপেরর �কােনা�ই নয়

36.এক� �কােড 73429186 -এর �কাড PURCHASE, এবং 54064 -এর �কাড ORDER, তাহেল 7452688 -এর

�কাড ক� হেব ?

(A) PROGRES(B) PROCEED (C) PROGRAM (D) PROCESS

37.ব�িত�ম� বািহর কের�:

(A) Square (B) Circle (C) Parallelogram (D) Rectangle

38.ছয়জন ব�ি� এক� ছয়েকাণ� �টিবেল বেস আেছ। অ�প িঠক িবলােলর িবপরীত মুখ� বেস, িবলাল বেস আেছ িচরাগ

এবং �ডেরেকর মেধ�। অ�প বেস আেছ এল� এবং ফা�েকর মােঝ। এল� বেস আেছ �ডেরেকর বাম িদেক। �কান

�জাড়া� এেক অপেরর মুেখামুিখ বেস আেছ ?

(A) এল� এবং ফা�ক (B) �ডেরক এবং এল� (C) িচরাগ এবং এল� (D) িচরাগ এবং �ডেরক

39.ভারতীয় সংিবধােন �মত� িবন�ােস িশ�� অ�ভু� � হয়
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(A) �ক�ীয় তািলকায় (B) রাজ� তািলকায় (C) �যৗথ তািলকায় (D) উপেরর �কােনা�ই নয়

40.সা�িতক িফফ� (FIFA) �ানা� অন�যায়� ভারেতর অব�ান ক� ?

(A) ১০০তম (B) ৯০তম (C) ৯৪তম (D) ৯১তম

41. িন�িলিখতেদর মেধ� �ক ফরাসীেদর সােথ যু� িছেলন ?

(A) হায়দার আিল (B) সফদার জ� (C) মীর কািসম (D) �প�  স�লতান

42.পি�মবে�র বৃহ�ম আেস�িনক �শাধন �া�� এইখােন অবি�ত:

(A) গ�াসাগর (B) কলকাত� (C) আসানেসাল (D) ফারা��

43. মুসিলম লীগ মাউ� ব�ােটন পিরক�ন� �হণ কেরিছেলন �কন ন�

(A) মুসিলমেদর �ত� িনব�াচেনর িবষয়� �মেন �নওয়� হেয়িছল।

(B) এই পিরক�ন� কংে�স কতৃ� ক গৃহীত হয়িন।

(C) পািক�ান গঠেনর িবষয়� �মেন �নওয়� হেয়িছল।

(D) মুসিলম লীগেক �ীকৃিত িদেয়িছল।

44. �মা�ল-স�াট-১ (Mongol Sat-1) নামক স�ােটলাইট� �কান �দশ �থম উৎে�পণ কের ?

(A) িচন (B) মে�ািলয়�(C) িত�ত (D) তুক�

45. িসিকম ভারেতর full-fledged রাজ� �ঘািষত হয়

(A) 1985 -এ (B) 1975 -এ (C) 1965 -এ (D) 1875 -এ

46. �ক 'খালস�' �বত� ন কেরন ?

(A) �� �তগ বাহাদ�র (B) �� নানক (C) �� �গািব� িসংহ (D) �� হরেগািব�

47.২০১৭ সােলর ১২ই িডেস�র "ক�ািনয়ন অফ অনাস�" নামক প�র�ার (Companion of Honours) �কান

�লখকেক �দান কর� হয় ?

(A) �জ. �ক. রাউিলং (B) চাল�ট �� (C) �জন অে�ন (D) �রায়া� ডাহল

48.Fiscal ঘাটিত হয়

(A) �রেভিনউ িরিস� + ক�ািপটাল িরিস� (Only recoveries of loans and other receipts) - �মাট ব�য়

(B) বােজট ঘাটিত + সরকােরর বাজার �থেক ঋণ এবং দায়

(C) �াথিমক ঘাটিত + স�দ �দান

(D) উপেরর সব �িলই

49.আ�� িদেয় কলকাত�-মু�ই জাতীয় সড়ক এই নােম পিরিচত:

(A) NH-5 (B) NH-8 (C) NH-3 (D) NH-6

50.২০১৭ সােলর জেন� তৃতীয় ইি�য়ান কাউ��ল অফ কালচারাল িরেলশনস (ICCR) -এর িবিশ� ভারততাি�ক প�র�ার

�াপক �কান জাপািন অধ�াপক

(A) িহেরািস মা�ই (B) িহেরািসম� মা�ই (C) নাগাসািক মা�ই (D) জেয়াত� মা�ই
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51.গেড় বায়ুেত জলীয় বাে�র পিরমাণ —– %।

(A) 1 (B) 3 (C) 5 (D) 7

52. 'ঢাক� অন�শীলন সিমিত' �ক �িত�� কেরন ?

(A) �ফু� চাক� (B) প� িলন দাস (C) এস. এন. সান�াল (D) যতী�নাথ মুখাজ�

53.পাবিলক অ�াডিমিনে�শন -এর জন� ব�য় িবভাগ পেড়

(A) পিরক�ন� খােট ব�য় (B) পিরক�ন� বিহভূ� ত খােত ব�য় (C) লাভজনক খােত ব�য় (D) উপেরর �কােনা�ই নয়

54.সম� তিড়ৎচু�কীয় তরে�র সমান

(A) ক�া� (B) িব�ার (C) শূন��ােন তর�ৈদঘ�� (D) শূন��ােন �বগ

55.�াসেগ� -�ত িব� ব�াডিম�ন �িতেযািগতায় মিহলােদর িবভােগ �ক জয়লাভ কেরন ?

(A) িপ. িভ. িস�ু (B) সায়াক� িহেরাট� (C) নেজািম ওকুহার� (D) িজয়� িয়ফান

56. �ক ‘সত�েশাধক সমাজ’ �িত�� কেরন ?

(A) িব. আর. আে�দকর (B) �গাপাল হির �দশমুখ (C) �� নারায়ণ �� (D) �জ�ািতব� ফুেল

57.অিপে�� আে�ালেনর �নতৃ� �দন

(A) আেমদাবােদর সরল� �বন

(B) রাজেকােটর িমর� �বন

(C) িসরিসর পা�ুরাও �হগেড়

(D) �কৗসিনর স��রলাল ব��ণ�

58.শে�র �বগ সব �চেয় �বিশ

(A) কিঠেন (B) তরেল (C) গ�ােস (D) শূন��ােন

59.২০১৭ সােলর ২৬�শ অে�াবর �কান �দশ আ�জ� ািতক পােপট উৎসেবর স�চন� কেরিছল ?

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

60. িনিখল ভারত ��ড ইউিনয়ন কংে�স (AITUC October 31, 1920) �থম িনব�ািচত সভাপিত িছেলন ?

(A) িভ. িভ. িগির (B) স�ভাষচ� বস�  (C) লাল� লাজপত রাই (D) িস. আর. দাস

61.1857 -র  িবে�ােহর সময় লে�ৗেত িবে�ােহর �নতৃ� �দন

(A) বাহাদ�র শাহ  (B) িলয়াকৎ আিল (C) নানাসােহব (D) �বগম হজরৎ মহল

62. �লািহত র�কিণকার আয়ু�াল ____ িদন।

(A) 60 (B) 120 (C) 180 (D) 240

63.২০১৭ সােলর '��াবাল ওয়াই� লাইফ ��া�াম' �কান তেথ�র �কাশ �ত�� কের ?

(A) জাতীয় বন��াণ� সংর�ণ কম�স�চ�

(B) িনরাপদ িহমালয়

(C) [A] ও [B] উভেয়ই
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(D) উপেরর �কােনা�ই নয়

64.ভারেতর �কান গভন�র �জনােরল ভারেত �ত �রলপথ িনম�ােণর কথ� বেলন ?

(A) লড�  কণ�ওয়ািলশ (B) লড�  ডালেহৗিস (C) লড�  হা�ড� (D) লড�  �হ��ংস

65.“I do what I do” বই�র �লখক �ক ?

(A) �ণব মুখাজ� (B) রঘুরাম িজ রাজন (C) উ�জত প�ােটল (D) জগদীশ �কাশ

66. িব�� জেল লবণ �মশােল এর �ুটনা�

(A) বাড়েব (B) কমেব (C) একই থাকেব (D) উপেরর �কােনা�ই নয়

67. ‘ইি�য়ান ইনিডেপনেডনস লীগ' �িত�� কেরন

(A) িতলক (B) স�ভাষ �বাস (C) িস. আর. দাশ (D) রাসিবহার� �বাস

68.বািণেজ�র উে�েশ� কার� �থম ভারেত এেসিছল ?

(A) ফরািস (B) ওল�াজ (C) �পাতু� িগজ (D) ইংেরজ

69.স�িত �কান ব�া� �ব�াল��েত ‘CANDI’ নামক �থম িডিজটাল �া� -এর আন��ািনক উে�াধন করল ?

(A) কানাড়� ব�া� (B) অ� ব�া� (C) �দন� ব�া� (D) কণ�াটক ব�া�

70. �পিশ �াি�র জন� দায়�

(A) কাব�ন-ডাই-অ�াইড (B) ি�েয়�িনন (C) ল�াক�ক অ�ািসড (D) ইথাইল অ�ালেকাহল

71.খাদ� ও কৃিষসং�� (স��িলত জািতপ��) �িত বছর ৫ই িডেস�র -�ক ক� িবেশষ িদন িহসােব পালন কের ?

(A) িব� ভূিম িদবস (B) িব� �া�� িদবস (C) িব� জলেসচ িদবস (D) িব� অনাহার �িতেরাধ িদবস

72. িন�িলিখতেদর মেধ� �ক 'িনউ ল�া�স ফর ও�' এই িশেরানােম কতক�িল �বে�র মাধ�েম যুি�স�তভােব নরমপ��

কংে�েসর সমােলাচন� কেরন ?

(A) অরিব� �ঘাষ (B) আর. িস. দ� (C) �সয়দ আহেমদ খান (D) উপেরর �কােনা�ই নয়

73.�াধীনতার সময়কােল জাতীয় কংে�েসর সভাপিত িছেলন

(A) িস. রাজােগাপালাচাির (B) �জ. িব. কৃপািলন� (C) জওহরলাল �নেহ� (D) �মৗলান� আবুল কালাম আজাদ

74. িনকট দৃ� স�� �� িঠক কর� যােব

(A) উ�ল �ল� �ার� (B) অবতল �ল� �ার� (C) অিভসার� �ল� �ার� (D) উপেরর �কােনা�ই নয়

75.16 তম ��াবাল িরেটল ইনেড� (2017 সােল �কািশত) অন�যায়� ভারেতর �ান ?

(A) �থম (B) ি�তীয় (C) তৃতীয় (D) চতুথ�

76.ব�ােরর যুে�র সমেয় (1764) বাংলার নবাব �ক িছেলন ?

(A) মীর কািশম (B) মীরজাফর (C) িনজাম-উদ-��ৗল� (D) স�জ�-উদ-�দৗল�

77.A, B -এর বাব�, C, A -এর ভাই, F, B -এর �বান্ । যিদ M, A -এর বাব� হন, তাহেল F এবং C -এর স�ক�  িনণ�য়

কের�।
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(A) কন�� ও বাব� (B) �াম� ও �� (C) ভাই ও �বান্ (D) ভাইিঝ ও কাক�

78.২০১৭ সােলর ১ল� অে�াবর �কান �দশ �থম সমকাম� িববাহ উদযাপন কের ?

(A) জাম�ািন (B) অ��য়� (C) ইতািল (D) ��ন

79.লাল + সবুজ + নীল = ?

(A) সাদ� (B) কােল� (C) �ম�ন (D) নীল

80. �মৗিলক অিধকােরর ��াব কংে�েসর �য অিধেবশেন �নওয়� হেয়িছল

(A) �গৗহা� অিধেবশেন (1926)

(B) মা�াজ অিধেবশেন (1927)

(C) লােহার অিধেবশেন (1929)

(D) করাচ� অিধেবশেন (1931)

81.ভারতীয় সংিবধান গৃিহত হয়

(A) জান�য়ার� 26, 1950 (B) জান�য়ার� 26, 1949 (C) নেভ�র 26, 1949 (D) িডেস�র 31, 1949

82.A, B, C, D, E ও F ছ� বই আেছ। B, C এবং E বই নীল্ মলােটর এবং বািক বই�িল লাল মলােটর। D এবং F নতুন

বই এবং বািক সব প�েরােন� বই। A, C এবং D বই�িল আইন িরেপাট�  িবষয়ক এবং বািক বই�িল পদাথ� িবষেয়র। �কান

বই� লাল মলােটর নতুন আইন িরেপাট�  িবষয়ক ?

(A) A (B) B (C) C (D) D

83. �কান িবষয় িনেয় ২০১৭ সােলর আ�জ� ািতক শাি� িদবস (International Day of Peace) পািলত হয় ?

(A) ’শাি�র জন� একি�ত : সকেলর জন� ���, িনরাপ�� ও ময�াদ�’

(B) ’শাি�র জন� সমেবত  : সকেলর জন� ���, িনরাপ�� ও ময�াদ�’

(C) ’শাি�র জেন� একি�ত : সকেলর জন� ���, ময�াদ� ও িনরাপ��’

(D) ’শাি�র জেন� একি�ত : সকেলর জন� ময�াদ�, ��� ও িনরাপ��’.

84.মান�েষর দ�ধ-দঁােতর সংখ��

(A) 28 (B) 29 (C) 20 (D) 12

85. �ক 'িহ�ু প�া�য়ট' -এর স�াদক ?

(A) স�ের�নাথ ব�ানাজ� (B) �মািতলাল �ঘাষ (C) িশিশর কুমার �ঘাষ (D) হিরশচ� মুখাজ�

86. িন�িলিখত অিফস�িলর মেধ� �কান অিফেসর ব�ব�� ভারতীয় সংিবধােন রাখ� হয়িন ?

(A) রাজ�সভার �ডপ�� �চয়ারম�ান

(B) �লাকসভার �ডপ�� ��কার

(C) রাজ� আইনসভার �ডপ�� ��কার

(D) �ডপ�� �াইম িমিন�ার

87.যিদ '+' িচ� ভাগ িনেদ� শ কের, 'x' িচ� �যাগ �বাঝায়, ' - ' িচ� �ণ �বাঝায়, '÷' িচ� িবেয়াগ �বাঝায়, তাহেল

িন�িলিখত �কান সমীকরণ� সিঠক ?
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(A) 36 + 6 - 3 x 5 ÷ 3 = 24

(B) 36 x 6 + 7 ÷ 2 - 6 = 20

(C) 36 ÷ 6 + 3 x 5 - 3 = 40

(D) 36 - 6 + 3 x 5 ÷ 3 = 74

88.কংে�সেক ‘আন�বী�িণক সংখ�ালিঘ�’ বেল �ক সমােলাচন� কেরিছেলন ?

(A) স�ার �সয়দ আহেমদ খান (B) লড�  ডাফিরন (C) লড�  কাজ� ন (D) িথওেডার �বক

89.নীেচর িচ� �রখাি�ত অংেশর পিরসীম� ও বৃে�র পিরিধর অন�পাত

(A) 34 (B) 4+π4π (C) 2π4+π (D) 4+π2π

90.প�ব�তন রা�পিত �ণব মুেখাপাধ�ায় �কান রােজ� ভারতীয় ইিতহাস কংে�েসর ৭৭তম অিধেবশেনর স�চন� কেরন ?

(A) �করল (B) কণ�াটক (C) তািমলনাড়�  (D) উপেরর �কােনা�ই নয়

91. �ছােটানাগপ�র মালভূিম গিঠত �ধানত

(A) �বেল পাথর, চুনাপাথর ও �শল �ার�

(B) �ানাইট, চুনাপাথর ও �ডােলামাইট �ার�

(C) আক� াইন যুেগর �ানাইট ও িনস �ভৃিত �ার�

(D) �গা�য়ান� কয়ল�, �বেলপাথর ও চুনাপাথর �ার�

92.ভারতীয় সংিবধােন �কান article -এ �াম প�ােয়ত সংগঠনেক বণ�ন� কর� হেয়েছ ?

(A) Article 40 (B) Article 41 (C) Article 42 (D) Article 43

93. িনে� অি�ত িতন� বৃে�র মেধ� �কান ইংেরজ অ�র� �কবলমা� ভারতীয় ও ঐিতহািসক, িক� রাজনীিতিবদ নয়,

িনেদ� শ করেছ ?

(A) b (B) f (C) b and f (D) b and g

94.100 ml িব�� র� কত পিরমাণ অ��েজন বহন করেত পাের ?

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

95.দীপ� কম�কার, সা�� মািলক ও িপ.িভ. িস�ুেক িনেয় ভারতীয় ডাক িবভাগ �য িবেশষ ��দ �তির কেরেছ তার নাম ক� ?

(A) �গাে�ন গাল�স অফ ইি�য়� — জয় অফ িদ �নশন

(B) �গাে�ন গাল�স অফ ইি�য়� — �াইড অফ িদ �নশন
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(C) �গাে�ন গাল�স অফ ইি�য়� — ই�িপেরশন অফ িদ �নশন

(D) উপেরর �কােনা�ই নয়

96.জাতীয় সড়ক বনগঁার সে� কলকাতার �যাগােযাগ �াপন কেরেছ -—

(A) জাতীয় সড়ক - 35 (B) জাতীয় সড়ক - 02 (C) জাতীয় সড়ক - 06 (D) জাতীয় সড়ক - 32

97.কংে�স কতৃ� ক গিঠত 'জাতীয় পিরক�ন� কিম� 'র সভাপিত �ক িছেলন ?

(A) আসফ আিল (B) জওহরলাল �নেহ� (C) �তজ বাহাদ�র স� (D) রােজ� �াসাদ

98.Ombudsman �িত�ান -এর স��পাত হয়

(A) �ডনমাক�  -এ (B) স�ইৎজারল�া� -এ (C) স�ইেডন -এ (D) �া� -এ

99.নীেচর �কান� িতিমর �ধান �াসঅ� িহসােব কাজ কের ?

(A) বিহরাবরণ (B) ফুলক� (C) ফুলক� (D) �াসনাল�

100. প�ব� �রলপেথর সদর দ�র _____ -এ অবি�ত

(A) রঁািচ (B) খড়গপ�র (C) িদসপ�র (D) �কালকাত�

101. (i) Tom, Dick এবং Harry — বুি�মান

(ii) Tom, Brown এবং Jack — কেঠার পির�ম�

(iii) Brown, Harry এবং Jack — সৎ

(iv) Tom, Dick এবং Jack — উ�াকা��

িন�িলিখত �কান ব�ি� কেঠার পির�ম� নয় ব� উ�াকা�� নয় ?

(A) Tom (B) Dick (C) Harry (D) Jack

102. িন�িলিখত�িলর মেধ� �কান� পয�ায়�েম সিঠক আেছ ?

(A) 2.2 < 2.02 < 2.002 < 2.222

(B) 2.002 < 2.02 < 2.2 < 2.222

(C) 2.02 < 2.22 < 2.002 < 2.222

(D) উপেরর �কােনা�ই নয়

103. অথ� কিমশন গিঠত হয় একজন সভাপিত ও

(A) 4 জন সদস� িনেয় (B) 5 জন সদস� িনেয় (C) 6 জন সদস� িনেয় (D) 7 জন সদস� িনেয়

104. �চােঙর ব�াসােধ�র শতকর� পিরবত� ন বৃি� 300 হেল ঐ �চােঙর আয়তেনর শতকর� পিরবত� ন কত ? (�চােঙর

উ�ত� �বক রাখ� হল)

(A) 1500% (B) 600% (C) - 600% (D) উপেরর �কােনা�ই নয়

105. 'বু�চিরত' ���র রচিয়ত� �ক ?

(A) বু�েঘাষ (B) অ�েঘাস (C) নাগাজু� ন (D) পািণিন

106. িচলক� �দ হল

(A) �নান� জেলর �দ
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(B) �াদ�  জেলর �দ

(C) বষ�াকােল �াদ�  জেলর �দ

(D) গী�কােল �নান� জেলর �দ

107. �কান সমাজ সং�ারক ‘�পিরয়ার' নােম জন��য় িছেলন’?

(A) ই িভ রামা�াম� নাইকার (B) িস িভ রমন িপ�াই (C) বই আর আে�দকর (D) �জ�ািতব� ফুেল

108. �কান �� নীল্ চাষীেদর দ�ঃখ কে�র িববরণ �দয় ?

(A) দীনব�ু (B) নীলদপ�ণ (C) নীলদশ�ন (D) আন�মঠ

109. 16 bits (িবটস) -এর সমাহারেক বেল

(A) ওয়াড�  (B) িনিবল (C) �মমির �ক (D) বাইট

110. ভারেতর —— রােজ� সেব�া� ম�া�ািনজ উে�ালন কর� হয় ও সব�ািধক সি�ত।

(A) িবহার (B) ওিডশ� (C) কণ�াটক (D) রাজ�ান

111. িন�িলিখত হর�� ���ল�িলর মেধ� �কান� �জরােট অবি�ত নয় ?

(A) স�রেকাটাড� (B) �লাথাল (C) �ধালািভর� (D) বানওয়ািল

112. ভারেতর রা�পিত রামনাথ �কািবে�র �সে�টাির িহসােব �ক িনযু� হেয়েছন ?

(A) �গাপাল ঝ� (B) ধম�েদব �সালাি� (C) স�য় �কাঠাির (D) মেহ� নাগপাল

113. এক� স�তায় বঁাধ� পাথর বৃ�াকার পেথ ঘুরেত ঘুরেত হঠাৎ �ছেড় �গেল

(A) পাথর� �শ�ক বরাবর যােব।

(B) পাথর� ব�াসাধ� বরাবর বাইেরর িদেক যােব।

(C) পাথর� ব�াসাধ� বরাবর �ভতেরর িদেক যােব।

(D) উপেরর �কােনা�ই নয়।

114. 'িহ�-িহ��-িহ�ু' �ক �চার কেরিছেলন ?

(A) লাল� লাজপত রাই

(B) মদন �মাহন মালব�

(C) শ�ামা�সাদ মুখাজ�

(D) বাল গ�াধর িতলক

115. এক� সংেকত�ার� DEVICE �লখ� হয় BAREXA এবং ORNATE �লখ� হয় ZVMESA, তাহেল VIDEO

শ�� ওই সংেকেত কীভােব �লখ� হেব ?

(A) RIBAZ (B) REBAZ (C) RBEAZ (D) ZABER

116. �কান রাজ�� বত� মান িবহােরর পাটন� এবং গয়� �জলােক �ক� কের গেড় উেঠিছল ?

(A) অ� (B) �কাশল (C) মগধ (D) অবি�

117. ভারেতর উ�তম শৃ� K2 এই নােমও পিরিচত:

(A) কারােকারাম (B) কা�ীর (C) গডউইন অ��ন (D) �কিনথ
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118. িন�িলিখত �কান �দশ �থেক ভারেত সব�ািধক পিরমাণ �সান� আমদািন কর� হয় ?

(A) স�ইৎজারল�া� (B) UAE (C) দ��ণ আি�ক� (D) �ািজল

119. এক� ব� আংিশক িনম��ত অব�ায় �কােন� তরেল ভােস। ব� ও তরল�েক ঐ অব�ায় চঁােদ িনেয় �গেল ব��

(A) আেগর মতই ভাসেত থাকেব

(B) �বিশ অংশ িনম��ত অব�ায় ভাসেব

(C) কম অংশ িনম��ত অব�ায় ভাসেব

(D) ডুেব যােব

120. অসহেযাগ আে�ালনকােল �কান �নত� �থম ���ার হন ?

(A) �মািতলাল �নেহ� (B) িচ�র�ন দাশ (C) গা�ীিজ (D) হসরত �মাহািন

121. Coins : Mint : : Bricks : ?

(A) Foundry (B) Cemetery (C) Furnace (D) Kiln

122. পি�মবে� �রল ওয়াগন �তির হয়

(A) িলল�য়�, কঁাচড়াপাড়� ও দমদম -এ

(B) িহ�েমাটর, কঁাচড়াপাড়� ও দ�গ�াপ�র -এ

(C) িচ�র�ন, িহ�েমাটর ও দ�গ�াপ�র -এ

(D) খড়গপ�র, িচ�র�ন ও দমদম -এ

123. USB �কান ধরেণর ��ােরজ য� ?

(A) মুখ� (B) �গৗণ (C) তৃতীয় পয�ায়�ম (D) উপেরর �কােনা�ই নয়

124. ইি�য়-জড� ন-মরে�� ��ড অ�া� ইকেনািমক জেয়� কিম�-এর দশম সে�লন অন� ��ত হল

(A) ��টার নয়ডায় (B) নতুন িদি�েত (C) ভাে��-দ�-গামায় (D) রােম�রম-এ

125. �ক চ��� �মৗেয�র সমেয় ভারেত আেসন ?

(A) ফািসয়ান (ফ�-িহেয়ন) (B) স�য়ান জাং (িহউেয়ন সাঙ) (C) �মগাি�িনস (D) �ােব�

126. 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 কত বার ঘ�� বাজায় ?

(A) 78 (B) 264 (C) 312 (D) 444

127. �কান� 'Social networking site' নয় ?

(A) িলংিডইন (B) উই� (C) �ফসবুক (D) ��ল �াস

128. পােশর িচ�� কত�িল সরলেরখ� �ার� গিঠত ?

(A) 11 (B) 14 (C) 16 (D) 17
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129. গ�� নদীর সি�য় ব-�ীপ ভারেত এই �ােন রেয়েছ

(A) নদীয়�, উ�র চ��শ পরগণ� ও হাওড়�

(B) স��রবন অ�ল

(C) উ�র ও দ��ণ চ��শ পরগণ�

(D) প�ব� �মিদনীপ�র ও হাওড়�

130. এেদর মেধ� �কান� সাধারণত Android application -এর ভাষ� িহসােব ব�বহার কর� হয় ?

(A) Java (B) C++ (C) C (D) PHP

131. �গৗতম বু� তঁার বাণ� �কাথায় �থম �চার কেরন ?

(A) �বাধগয়� (B) �াব�� (C) সারনাথ (D) �বশাল�

132. �কান ভারতীয় অথ�নীিতিবদ ভারেতর কৃিষেত নারীেদর অবদােনর জন� 'বালজান �াইজ 2017’ প�র�ার �পেয়েছন?

(A) �দিবক� �জন (B) �রািহণ� পাে� (C) দীপািল �জািশ (D) িবণ� আগরওয়াল

133. �ডাগর� জািতর মান�েষর� �ধানত এই �ােন বসবাস কের:

(A) িপরপা�েলর দ��ণ অংশ �থেক পা�াব সমভূিম পয��

(B) কা�ীর উপত�ক�

(C) উ�র কা�ীর সমভূিম

(D) প��

134. 1916 সােল িতলক �কাথায় �হাম�ল লীেগর �িত�� কেরন ?

(A) সাতার� (B) প�েন (C) �বলগঁাও (D) �বরার

135. Computer ��া�ােমর ��েক বল� হয়

(A) �াম (B) �ফািলস (C) ভাইরাস (D) বাগস্

136. �ীক �লখকেদর রচনায় কােক 'স�াে�ােকা�স' বল� হেয়েছ ?

(A) অেশাক (B) িব�ুসার (C) চ��� �মৗয� (D) ধনান�

137. নীেচর সংখ�� ��িণ�র ল�� সংখ�া� কত?

3, 8, 6, 14, ?, 20

(A) 12 (B) 20 (C) 42 (D) 9

138. GNP (Gross National Product) ধায� করার সময় �কান িবষয়� িবেবিচত হয় ন� ?

(A) সরকার �ার� পণ� �য়

(B) �বসরকাির িবিনেয়াগ

(C) নাগিরকেদর মাথািপছু আয়

(D) নীট �বেদিশক িবিনেয়াগ

139. ভারেতর ি�তীয় জনব�ল �জল� (�সনসাস 2011):

(A) হাওড়� (B) উ�র ২৪ পরগণ� (C) পাটন� (D) এন. িস. আর
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140. ��ািরেনর ি�িচং ি�য়� হল

(A) িবেয়াজন (B) হাইে�ালাইিসস (C) িবজারণ (D) জারণ

141. িন�িলিখত �কান দল �থম সংিবধান সভার মাধ�েম ভারতবেষ�র সংিবধান �বত� েনর ধারণ� �হণ কেরিছেলন ?

(A) �রাজ দল (B) 1936 -এ কং�াস (C) 1942 -এ মুসিলম লীগ (D) 1946 -এ সব�দলীয় সে�লন

142. ভারত ও মা�নামােরর মেধ� _____ পব�তে�িণ অবি�ত

(A) ল�সাই (B) নামচ� বােরায়� (C) খািস (D) তুর�

143. রিহত এবং অ�েরর বয়েসর পাথ�ক� 12 বছর । তােদর উভেয়র বয়েসর অন�পাত 3 : 5। তাহেল অ�েরর  বয়স

কত ?

(A) 32 বছর (B) 24 বছর (C) 28 বছর (D) 30 বছর

144. িকতাব-উল-িহ� কার রচন� ?

(A) আল-মাস� িদ (B) আল-িব�িন (C) স�েলমান (D) িফরেদৗিস

145. িভিনগােরর রাসায়িনক নাম

(A) �সািডয়াম নাইে�ট (B) লঘু অ�ািস�ক অ�ািসড (C) ��ারাইড অফ লাইম (D) ক�ালিশয়াম

146. নীিত আেয়াগ �তির হেয়েছ

(A) Union Cabinet -এ ��াব পােসর �ার�

(B) ভারতীয় সংিবধান সংেশাধন -এর �ার�

(C) [A] ও [B] উভয়ই �ার�

(D) [A] ও [B] �কােনা�র �ার� নয়

147. 1927 সােলর সাইমন কিমশন বয়কেটর কারণ হল

(A) কিমশেন ভারতীয় �কােন� �ম�ার িছেলন ন�

(B) ইহ� মুসিলম লীগেক সমথ�ন কেরিছল

(C) কংে�স �ভেবিছল ভারতীয়র� �রােজর অিধকার�

(D) উপেরর �কােনা�ই নয়

148. �রািহলখ� অ�ল� এখােন অবি�ত।

(A) �জরাট সমভূিম (B) আরাবি�র পি�ম পাদেদশ (C) উ�র �েদেশর উ�রা�ল (D) িবহার

149. িভটািমন D -এর অভােব ক� �রাগ হয়

(A) রাতকান� (B) িরেকট (C) �া�ভ (D) চুল উেঠ যাওয়�

150. �কান �� শাসক �ন আ�মণ �িতহত কেরিছেলন ?

(A) সমু��� (B) ি�তীয় চ��� (C) ���� (D) কুমার��

151. A, B, C, D, E, F, G ও H এই 8 জন এক� �গাল �টিবল িঘের �কে�র িদেক মুখ কের বেস আেছ । D বেসেছ F -এর

বঁািদেক ি�তীয় �ােন এবং H -এর ডানিদেকর তৃতীয় �ােন । A বেসেছ F -এর ডানিদেকর ি�তীয় �ােন, তার পােশ বেসেছ H, C
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বেসেছ B -এর ডানিদেকর ি�তীয় �ােন এবং F রেয়েছ B -এর ডানিদেকর তৃতীয় �ােন । F -এর পােশ G বেসিন । ওপেরর তথ�

অন�সাের  A -এর িঠক বঁািদেক �ক বেসেছ ?

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

152. 'অিভনব ভারত' নামক �� িব�ব� সভ� �িত��ত হেয়িছল

(A) �ুিদরাম �বাস �ার� (B) িভ. িড. সাভারকর �ার� (C) �ফু� চাক� �ার� (D) ভগৎ িসং �ার�

153. �া��ক িশে� ব�ব�ত 'PVC' কথা� হল

(A) পিলিভনাইল ��ারাইড

(B) পিলিভনাইল কােব�ােনট

(C) ফসফর ভ�ানিডয়াম ��ারাইড

(D) ফসেফ� িভনাইল ��ারাইড

154. 2000 সােল �নতািজর জ�িদন বুধবার হেল, ওই বছর ভারেতর �াধীনত� িদবস ক� বার পেড়িছল ?

(A) বুধবার (B) বৃহ�িতবার (C) ��বার (D) শিনবার

155. আ�ামান �ীপপ�ে�র সেব�া� শৃ�

(A) স�ােডল শৃ� (B) ডায়ােবাল শৃ� (C) কার িনেকাবর (D) উপেরর �কােনা�ই নয়

156. 'বৃহৎসংিহত�' �ে�র রচিয়ত� �ক ?

(A) আয�ভ� (B) বরাহিমিহর (C) অমরিসংহ (D) ����

157. �কান ব� উ�ােপর ফেল �া�ার অফ প�ািরস �তির হয় ?

(A) �াফাইট (B) জীপসাম (C) িজ� (D) �লড

158. স� ��মেকােট� র িনেদ� শ অন�যায়� 'forcing a person to undergo polygraph, brain mapping and

narco analysis tests, as violative of

(A) ধার� 25 (B) ধার� 20 (C) ধার� 21 এবং ধার� 20(3) (D) ধার� 360

159. গদর দেলর �নত� �ক িছেলন ?(A) ভগৎ িসং (B) লাল� হরদয়াল (C) িব. িজ. িতলক (D) িভ. িড

সাভারকর

160. ভারেত কা��  ভূিম�প গিঠত হেয়েছ

(A) জলপাই�িড় �জলার ব�� ও জয়�� পাহাড় -এ

(B) িবহােরর প� �ণয়� �জলায়

(C) রাজ�ােনর জ�সালিমর অ�ল -এ

(D) কণ�াটেকর মাইেশার পাহাড় -এ

161. িনে�া� �দশ�িলর মেধ� �কান �দশ �ঘাষণ� কেরেছ �য �সই �দশ সব��থম হাইে�ােজন �বাম� পরী�� কেরেছ ?

(A) দ��ণ �কািরয়� (B) উ�র �কািরয়� (C) িচন (D) জাপান

162. �কান ঐিতহািসক �াচীন ভারেতর ইিতহােসর উপর গেবষণার জন� িবখ�াত ?

(A) সতীশ চ� (B) িবপান চ� (C) রামশরণ শম�� (D) অমেলশ ি�পা�
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163. তন��� একজন নৃত�িশ��। নৃত�িশ�ীগন সকেলই যুবত�।িস�া�:

(A) সকল যুবতীই নৃত�িশ��

(B) সকল নৃত�িশ�ীই যুবত�

(C) তন��� যুবত� নন এবং �সইেহতু নৃত�িশ�� নন

(D) তন��� একজন যুবত� নৃত�িশ��

(A) a (B) b (C) c (D) d

164. সংিবধােনর �কান সংেশাধেন প�ােয়তেক শাসনতাি�ক ময�াদ� �দওয়� হেয়েছ ?

(A) 56 (B) 73 (C) 74 (D) 76

165. িনে�া� �নােবল প�র�ার িবজয়ীেদর মেধ� ২০১৬ সােলর �সে��র মােস কােক �রামান ক�াথিলক চােচ� র স� কর�

হয় ?

(A) দলাই লাম� (B) িস�ার িনম�ল� (C) মাদার �টেরস� (D) �ডশম� টুটু

166. 'ডলিফন �নাজ' ���প�ণ� িবশাখাপ�নম ব�ের

(A) পয�টন �ক�

(B) প�রাতাি�ক �ক�

(C) জাহাজ িশ� উ�িত ও ব�েরর জন� �াকৃিতক ঢাল

(D) ব�েরর মাল পারাপােরর জন� �রাপওেয়

167. �ক 'গ�াইেকা�েচাল'  উপািধ ধারণ কেরন?

(A) �থম রােজ� (B) �থম রাজরাজ (C) �থম রাজািধরাজ (D) �থম কুেলাতু�

168. স�য�াে�র প�েব� একিদন সায়াে� দ�ই ব�ু অজয় এবং অমল মুেখামুিখ হেয় পর�েরর সে� কথ� বেলিছল । যিদ

অমেলর �িতিব� িঠক তার ডানিদেক পেড়, তাহেল অজয় �কান িদেক মুখ কের দঁািড়েয়িছল ?

(A) উ�র (B) দ��ণ (C) পি�ম (D) উপেরর �কােনা�ই নয়

169. 'আ�� েমে��ভ ইি�য়ান—রাই�ং অন ইি�য়ান িহ��, কালচার অ�া� আইেড��'— ���র �লখক �ক ?

(A) নীরদ িস. �চৗধুর� (B) অিমত �চৗধুর� (C) অমত� � �সন (D) অ��ত� রায়

170. Financial inclusion িরজাভ�  ব�াে�র িনেদ� শ অন�সাের �বাঝায়

(A) নতুন অ�ভু� � �াহকেদর ব�ধত �াহক স�র��

(B) সহজলভ� এবং �ত অিভেযাগ �শিমত ব�ব��

(C) Financial literacy -র জন� ব�ধত �েচ��

(D) উপেরর সব�িল

171. ভারেতর একমা� সি�য় আে�য়িগির

(A) আ�ামান �ীপ (B) িনেকাবর �ীপ (C) ব�ারন �ীপ (D) পা�ন �ীপ

172. কৃষক �জ� পা��র �িত�াত� �ক িছেলন ?

(A) ফজল�ল হক (B) জাফর আিল খান (C) আ�াহ ব� (D) করম শাহ
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173. ২০১৭ সােল সািহেত� �নােবল প�র�ার �াপক �ক ?

(A) সলমন �শিদ (B) অিমতাভ �ঘাষ (C) কাজুও ইিশ�ের� (D) পাউেল� �কােয়লেহ�

174. �ক চাহলগাম� অিভজাতেদর �মত� খব� কেরিছেলন ?

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

175. ‘Back to Vedas’ এই ��াগান �ক �বত� ন কেরন ?

(A) লাল� হংসরাজ (B) প��ত ��দ� (C) �াম� দয়ান� সর�ত� (D) লাল� লাজপত রাই

176. এক� �চৗবা�� দ�� নল িদেয় যথা�েম 20 িমিনেট ও 30 িমিনেট ভরিত হয়। দ�� নলই একসােথ খুেল �দওয়� হল,

�থম নল� কখন ব� করেত হেব যােত �চৗবা�া� 10 িমিনট �বিশ সময় িনেয় ভরিত হয় ?

(A) 8 িমিনট (B) 9 িমিনট (C) 10 িমিনট (D) 12 িমিনট

177. নীিত আেয়ােগর গভ�নং কাউ��েলর ি�তীয় সভার ��� �দওয়� হয়

(A) দাির� দ�রীকরণ

(B) state units সকল উ�য়ন মূলক �েচ�ার আেলাক�া� হেব

(C) বেকয়� project �শষ করেত হেব

(D) [A] ও [B] উভয়ই

178. �ক বাজার িনয়�ণ নীিত �চলন কেরন ?

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

179. ২০১৭ সােলর ১৬ই নেভ�র �থেক ২০ নেভ�র ক� নাম 'িশ� অিধকার িদবস' পািলত হয় ?

(A) সমথ�, ২০১৭ (B) সমৃি�, ২০১৭ (C) হউসল�, ২০১৭ (D) �নার, ২০১৭

180. ভারেতর সবুজ িব�ব �পািয়ত হেয়েছ �জল� অন�যায়� —— �েয়ােগর মাধ�েম।

(A) IADA (Intensive Agricultural District Programme)

(B) IAAP(Intensive Agricultural Area Programme)

(C) IADA and IAAP

(D) উপেরর �কােনা�ই নয়

181. '�গালামিগির' ��� �ক �লেখন ?

(A) স�ার �সয়দ আহেমদ খান (B) রামেমাহন রায় (C) �জ�ািতব� ফুেল (D) িব. আর. আে�দকার

182. যিদ, Squint : Eye, তাহেল Squeeze : ?

(A) Tongue (B) Cloth (C) Throat (D) Hand

183. �ক�ীয় সরকােরর উ�য়ন ব�য় -এ অ�ভু� � নেহ

(A) �িতর�� ব�য়

(B) Economic Service -এর উপর ব�য়

(C) Social এবং Community Services -এর উপর ব�য়

(D) রাজ��িলেক অন�দান
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184. ২০১৫ সােল দাদাসােহব ফালেক প�র�ার �ক �পেয়িছেলন ?

(A) মেনাজ কুমার (B) িদলীপ কুমার (C) অিমতাভ ব�ন (D) িবেনাদ খা��

185. িনউ িদি�েত ‘Ring Road’ -এর ���:

(A) শহেরর �ধান �চৗরা�ােক অিত�ম কর�

(B) ভার� যানবাহনেক শহেরর �কে� ঢুকেত হয় ন�

(C) [A] ও [B] দ��ই

(D) উপেরর �কােনা�ই নয়

186. িন�িলিখত িহ�ুেদর মেধ� �ক �থম িদন-ই-ইলািহ / �তৗিহদ-ই-ইলািহেত �যাগ �দন ?

(A) মন িসংহ (B) �টাডরমল (C) ভগব� দাস (D) বীরবল

187. ভারতীয় জাতীয় কংে�েসর �থম মুসিলম সভাপিত �ক িছেলন ?

(A) আবুল কালাম আজাদ (B) �সয়দ আহেমদ খান (C) ব���ন �তয়াবিজ (D) ফজল�ল হক

188. ২০১৬ সােল �দেশর মেধ� িবেদিশ ও অ�েদ� শীয় টু�ির� �ান�িলর মেধ� �কান রাজ� সব�ােপ�� জন��য় টু�ির�

�ান িহসােব �ীকৃিত �পেয়েছ ?

(A) �গায়� (B) উ�র �েদশ (C) মহারা� (D) তািমলনাড়�

189. P, Q অেপ�� 60% �বিশ এবং R অেপ�� 30% �বিশ। Q এবং R অন�পাত —

(A) 1 : 2  (B) 2 : 1 (C) 13 : 16 (D) 16 : 13

190. বত� মােন �ক�ীয় সরকার সার� ভারেত JNNURM �ক� �ার�।

(A) শহেরর পিরবহন উ�য়েন অথ� সাহায� কের

(B) �ােমর পিরবহন উ�য়েন অথ� সাহায� কের

(C) শহর ও �ােম অথ� সাহায� কের পিরবহন, বি� উ�য়ন ও পিরেবশ র�ার জন�

(D) সীিমত অথ� সাহায� কের �ােমর রা�� উ�িতর জন�

191. িহ�ু নারীেদর ‘সত�’ �থ� �কান মুঘল স�ােটর রাজ�কােল িনিষ� হয় ?

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

192. িনে�া� ব�ি�েদর মেধ� �ক িস�াপ�েরর �থম মিহল� রা�পিত িহসােব িনব�ািচত হেয়িছেলন ?

(A) িল িবন অয়াহ (B) রাহায়ু মাজাম (C) হািলম� ইয়াকুব (D) �সিলম� �কােমার

193. একজন অসৎ ব�বসায়� তার �বিঠক মাপ �ার� িবে�ত� এবং ��ত� উভয়েকই 20% �তািরত কের। তার �কৃত

লােভর শতকর� হার

(A) 20% (B) 40% (C) 44% (D) 50%

194. ভারতবষ�েক �মত� হ�া�র -এর জন� 1946 সােল “Break down plan” ��াব কেরন

(A) উইন�ন চা�চল (B) ভাইসরয় লড�  ওয়ােভল (C) লড�  মাউ�ব�াটন (D) ি�েম� অ�াটিল

195. পি�মবে�র 'Dry Port’ -এর অব�ান হল

(A) কলকাত� (B) হলিদয়� (C) কলকাত�, হলিদয়� ও িদঘ� (D) কলকাত� ও হলিদয়�

https://careerbangla.in/


Careerbangla.In

196. িনে�া� �দশ�িলর মেধ� �কান �দশ িচরাচিরত জাতীয় ব� ও সংকৃিতর �িত �দশবাসীেক অন�গত রাখার জেন�

আইন �তির কেরেছ ?

(A) তাজািক�ান (B) উজেবিক�ান (C) িসিরয়� (D) আফগািন�ান

197. �ক কুতুব িমনার িনম�াণকায� সমা� কেরন ?

(A) কুতুবু��ন বখিতয়ার কাক� (B) নািস���ন কুবাচ� (C) ইলতুৎিমস (D) Qকুতুবু��ন আইবক

198. এক� িম�েণ �থম ও ি�তীয় তরেলর অন�পাত 2 : 3 এবং অন� এক� িম�েণ ঐ দ�ই তরেলর অন�পাত 5 : 4। এই

দ�ই িম�ণ ক� অন�পােত িম�ণ করেল নতুন িম�েণ উহােদর অন�পাত সমান হেব ?

(A) 2 : 5 (B) 3 : 7 (C) 5 : 9 (D) 9 : 11

199. এক� ঘিড় �দওয়ােল টাঙােন� আেছ এবং সময় িনেদ� শ করেছ 4.25 িমিনট । িঠক িবপরীত �দওয়ােল টাঙােন�

এক� সাধারণ দপ�েণ তার �িতফিলত িবে� সময় �দখােব

(A) 8.35 (B) 7.25 (C) 7.35 (D) 8.25

200. িবদ�ালয় িশ�ার ��ে� সরকাির-�বসরকাির উেদ�ােগর স�চনায় অন�েমাদন দান কের �কান রাজ� সরকার,

�বসরকাির মািলকেদর সরকাির িবদ�ালেয়র দািয়� �হেণর পথ খুেল িদেয়েছ ?

(A) তািমলনাড়�  (B) িবহার (C) �করল (D) রাজ�ান
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