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1. The word 'beleaguered' means
(A) Belittled (B) Benefitted (C) Troubled (D) Irritated

2. Find the appropriate synonym of the word 'Indefatigable'.
(A) Tireless (B) Indomitable (C) Unhappy (D) Incompatible

3. The detective suddenly _____ a useful clue. Fill in with the right phrasal verb.
(A) gave in (B) came across (C) fill up (D) fell down

4. The tranquility and sanctity of the place soothed us. Replace the underlined word with a suitable
word.
(A) Security (B) Holiness (C) Equanimity (D) Placidity

5. Correct the following sentence and choose the right answer: We had gone to the movies last night.
(A) We had had gone to the movies last night.
(B) We went to the movies last night.
(C) We should have gone to the movies last night.
(D) We have gone to the movies last night.

6. Select the right answer: My watch is five minutes _____ .
(A) slow (B) lately (C) past (D) late

7. Fill in with suitable conjunction:  He advanced _____ he could.
(A) until (B) while (C) as far as (D) as

8. Select the correct answer to fill in the blank : I am sure I _____ him before.
(A) have met (B) met (C) had met (D) will meet

9. Fill in with the right option: I _____ him for a long time.
(A) have known (B) knew (C) had known (D) should have known

10. Which is the correct form of the given sentence: They discussed about the matter.
(A) They had discussed about the matter.
(B) They should have discussed about the matter.
(C) They discussed the matter.
(D) The given sentence is correct.

11. Change the voice of the verb and select the correct answer: 'The script is being written.'
(A) The script will have to be written.
(B) Write the script.
(C) They are writing the script.
(D) They have been writing the script.

12. The idiomatic expression 'see eye to eye' means
(A) agree with someone (B) to remain neutral (C) to take over (something) (D)to enjoy the best of
both.

13. Ornithology is the study of
(A) Fish (B) Coins (C) Relics (D) Birds

14. Ram made the most _____ his resources. Choose the correct preposition.
(A) at (B) of (C) from (D) with
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15. The word necrophilia means
(A) Love for insects (B) Love for children (C) Cultivation of knowledge (D)Fascination with dead
bodies

16. Convert The Given Sentence Into An Interrogative Sentence:I will meet you at the train station.
(A) When will you meet me?
(B) How will you meet me?
(C) Where will you meet me?
(D) Can't you meet me?

17. She wanted to go on vacation, so she saved money. Convert this to a simple sentence.
(A) As she wanted to go on vacation she saved money.
(B) She saved money for vacation.
(C) She wanted to go on vacation and saved her money.
(D) Although she saved her money, she wanted to go on vacation.

18. Convert The Given Sentence Into A Simple Sentence:Pancakes are delicious but not without syrup.
(A) Pancakes are delicious when served with syrup.
(B) Pancakes are delicious only with syrup.
(C) If served with syrup, pancakes are delicious.
(D) None of the above

19. Add a suitable prefix to form the opposite of the word 'Balance'.
(A) Nonbalance (B) Unbalance (C) Disbalance (D) Imbalance

20. Fill In With The Appropriate Word:
The jury _____ divided in their opinion.
(A) were (B) was (C) have been (D) have

21. Fill in the blank with the suitable option : Let's meet _____ next week.
(A) sometimes (B) sometime (C) some time (D) some times

22. Choose The Right Option To Rewrite The Sentence:
No sooner _____ the sun risen than the fog disappeared.
(A) did (B) has (C) had (D) was

23. He says he has invented a time machine, which is clearly a load of cobblers.
(A) Genuine (B) Great (C) Nonsense (D) Significant

24. He entered the hall in the _____ part of the show. Which is the right answer?
(A) Latter (B) Later (C) Late (D) Lately

25. Choose The Correct Preposition:
He preferred classical music _____ popular numbers.
(A) from (B) of (C) over (D) to

26.প�ব� কলকাত� জলাভূিমেক �ঘাষণ� কর� হেয়েছ

(A) �জবৈবিচ��যু� �ান িহেসেব

(B) পয�টন ��� িহেসেব

(C) িব� �হিরেটজ �ান িহেসেব

(D) রামসার �ান িহেসেব
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27.ভারেতর উ� গাে�য় সমভূিমর ভূর হল এক�কার

(A) বায়ু�বাহ �ার� সি�ত বািলর তর�ািয়ত ভূিম (B) প�রাতন পিল (C) নতুন পিল (D) কদ� মা� অ�ল

28.পি�মব� ভূিমসং�ার আইন বলবৎ হয়

(A) 1956 সােল সােল (B) 1958 সােল (C) 1955 সােল (D) 1959 সােল

29.ভারেতর Central Inland Water Transport Corporation -এর সদর দ�র� অবি�ত

(A) এলাহাবােদ (B) কলকাতায় (C) �কািচেন (D) মু�াই-এ

30. �কালকাতায় �মে�ােরল চাল�  হয়

(A) 1984 ি�ঃ (B) 1986 ি�ঃ (C) 1988 ি�ঃ (D) 1989 ি�ঃ

31.ভারেতর কয়ল� স�েয়র �ায় 80% অব�ান করেছ

(A) দােমাদর উপত�কায় (B) �শান উপত�কায় (C) মহানদ� উপত�কায় (D) �গাদাবর� উপত�কায়

32. �তেল�ান� এক� প�ণ�রাজ� িহসােব আ��কাশ কের

(A) 1ল�  জুন, 2013 (B) 1ল�  জুন, 2014 (C) 1ল�  জুন, 2015 (D) 1ল�  জুন, 2016

[ Note : Actually On 2  June, 2014, Telangana became the 29th state of India ]

33.ধেনখািল ক� জন� িবখ�াত ?

(A) তঁাত িশে�র জন� (B) কাগজ িশে�র জন� (C) পাট িশে�র জন� (D) চম� িশে�র জন�

34. িত�� নদীর পি�ম ভাগ �য নােম পিরিচত —

(A) তরাই (B) ডুয়াস� (C) তাল (D) িদয়ার�

35.স��রবনেক িন�িলিখত �বিশে��র জন� 'World Heritage Site' নােম নিথভূ� কর� হেয়েছ

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

36.জলপাই�িড় শহর �কান নদীর তীের অবি�ত ?

(A) িত�� ও করল� নদীর (B) িত�� ও জলঢাক� নদ� (C) জলঢাক� ও রায়ঢাক নদ� (D) িত�� ও রায়ঢাক নদ�

37.রা�াম জলিবদ� �ৎ �ক�� �কাথায় অবি�ত ?

(A) প��িলয়� (B) বঁাকুড়� (C) জলপাই�িড় (D) দা�জিলং

38. িন�িলিখত �কান �জাড়া� সিঠক নয়

(A) িভতর কিণক� : অিলভ িরডেল ক�প

(B) দলম� পাহাড় : বন� হািত

(C) কািজরা�� : একশৃ� গ�ার

(D) দিচগাম : এশীয় িসংহ

39.পি�মবে�র �কাথ� �থেক �কাথায় �থম �রলপথ চাল�  হয় ?

(A) হাওড়� �থেক �গিল (B) হাওড়� �থেক রািনগ� (C) হাওড়� �থেক বধ�মান (D) িশয়ালদহ �থেক �নহা�

40. িন�িলিখত �কান রােজ�র মধ� িদেয় কক� ট�াি� �রখ� অিত�ম কেরিন ?
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(A) িমেজারাম (B) ি�প�র� (C) ওিড়শ� (D) মধ��েদশ

41. �শাল� অরণ� �দখ� যায়

(A) িহমালয় পব�েত (B) পি�মঘাট পব�েত (C) িব�� পব�েত (D) প�ব�ঘাট পব�েত

42. �কােল� �দ �কাথায় অবি�ত ?

(A)�গাদাবর� ও কােবরীর

(B)�গাদাবর� ও কৃ�ার মেধ�

(C)কৃ�� ও কােবরীর মেধ�

(D)মহানদ� ও �গাদাবরীর মেধ�

43.জনসংখ�ার লভ�াংশ বলেত ক� �বাঝায় ?

(A) 0-5 বছর বয়েসর মান�েষর সংখ�� বৃি�

(B) 6-15 বছর বয়েসর মান�েষর সংখ�� বৃি�

(C) 16-64 বছর বয়েসর মান�েষর সংখ�� বৃি�

(D) 65 বছেরর অিধক বয়েসর মান�েষর সংখ�� বৃি�

44.�াধীনত� লােভর সময় পি�মবে� নীেচর �কান �জলা� িছল ন� ?

(A) �কাচিবহার (B) হাওড়� (C) দা�জিলং (D) মু�শদাবাদ

45.পি�মবে� িশ�ার হার

(A) 82.67% (B) 74.04% (C) 77.08% (D) 71.16%

46. িন�িলিখত রাজ��িলর মেধ� পি�মবে�র সে� সব�ািধক �দেঘ��র সীমা� আেছ

(A) ঝাড়খে�র (B) িবহােরর (C) ওিড়শার (D) আসােমর

47.লা�� �ীপপ�� হল

(A) �বাল �ীপপ�� (B) আে�য় �ীপপ�� (C) �টকটিনক �ীপপ�� (D) পিলগিঠত �ীপপ��

48. িন�িলিখত �কান ধরেনর বনভূিম ভারেত সব�ািধক �দখ� যায় ?

(A) �া�ীয় আ� িচরহিরৎ বনভূিম

(B) �া�ীয় আ� পণ�েমাচ� বনভূিম

(C) পাব�ত� অ�েল আ� নািতশীেতা� বনভূিম

(D) �া�ীয় �� পণ�েমাচ� বনভূিম

49.মানস সেরাবর অবি�ত

(A) কারােকারাম পব�তে�িণেত

(B) িপরপা�াল পব�তে�িণেত

(C) �কলাস পব�তে�িণেত

(D) মহাভারত পব�তে�িণেত

50. িশলং শহর অবি�ত
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(A) নাগ� পব�েত (B) গাের� পব�েত (C) খািস পব�েত (D) িমিকর পব�েত

51. 'ঘিড়র কঁাট� যখন মধ�রাত �ছঁােব, যখন �গাট� পৃিথব� ঘুম�, ভারতবষ� �সই সমেয় জীবন ও �াধীনতার �েশ� �জেগ

উঠেব,'— এই ম�ব� কেরন

(A) লড�  মাউ�ব�ােটন (B) ডঃ রােজ� �সাদ (C) জহরলাল �নেহ� (D) উপেরর �কউ নন

52.ভারতীয় জাতীয় কংে�স ভারতীয়েদর এক আণ�বী�িণক সংখ�ালিঘ� অংেশর �িতিনিধ� কের। এই ব�ব� �ক �পাষণ

করেতন ?

(A) লড�  কাজ� ন (B) লড�  এলিগন (C) লড�  ল�া�ডাউন (D) লড�  ডাফিরন

53. 'পািক�ান' ��াব�র জনক �ক ?

(A) আসফ আিল (B) মহ�দ আিল িজ�� (C) এইচ. এস. স�হরাওয়া�দ (D) �চৗধুর� রহমত আিল

54. ি�পস িমশন ��াব এক� '�ফল কর� ব�াংেকর ওপর আগামীিদেনর �চক-এর মেত�'— এই উি� কার ?

(A) সদ� ার ব�ভভাই প�ােটল (B) মহা�� গা�� (C) স�ভাষ চ� বস�  (D) জহরলাল �নেহ�

55.জািলয়ানওয়ালাবাগ হত�াকা� হয়

(A) অমৃতসর-এ (B) িদি�-�ত (C) জল�র-এ (D) লােহার-এ

56. িনে� উি�িখত �কান �শাসক ব�ভ� রদ কেরন ?

(A) লড�  হা�ড� (B) লড�  িমে�� (C) লড�  কাজ� ন (D) লড�  �চমসেফাড�

57.কণ�াটেকর যু� হেয়িছল

(A) ফরাস� ই� ইি�য়� �কাং ও ইংেরজ ই� ইি�য়� �কাং -এর মেধ�

(B) ফরাস� ই� ইি�য়� �কাং ও ডাচ ই� ইি�য়� �কাং -এর মেধ�

(C) ডাচ ই� ইি�য়� �কাং ও পতু� গীজ-�দর মেধ�

(D) ইংিলশ ই� ইি�য়� �কাং ও ডাচ (ওল�াজ) -�দর মেধ�

58.মহা�� গা�ীর �নতৃে� �থম গণআে�ালন� িছল

(A) অসহেযাগ আে�ালন (B) ভারত-ছাড় আে�ালন (C) নীল িবে�াহ (D) লবণ আে�ালন

59.ভারেতর �াধীনত� আে�ালেনর �কান ঘটনার সে� স�য�েসন জিড়ত িছেলন ?

(A) চ��াম অ�াগার ল��ন

(B) কােকার� ষড়য� মামল�

(C) আইন অমান� আে�ালন

(D) �হাম�ল আে�ালন

60.1857 -র মহািবে�াহ কানপ�ের িসপাহীেদর �নতৃ� �দন

(A) তঁািতয়� �টািপ (B) রান� ল�ীবাঈ (C) নানাসােহব (D) কুনওয়ার িসং

61. 'এিশয়া�ক �সাসাই� অফ �ব�ল' �িত�� কেরন

(A) িস এফ এ�ুজ (B) রাজ� রামেমাহন রায় (C) স�ার উইিলয়াম �জা� (D) উইিলয়াম মাশ�াল
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62.ভারত ও পািক�ান রাে�র সীমা� িচি�ত করার দািয়� �নন

(A) লড�  মাউ�ব�ােটন (B) স�ার িসিরল রাডি�ফ (C) স�ার ��ােফাড�  ি�পস (D) স�ার �পিথক লের�

63.�রাজ পা��র �ধান �নতার� িছেলন

(A) িবঠলভাই �জ প�ােটল ও ডঃ আনসাির

(B) এম. এন. রায় ও মুজফফর আহেমদ

(C) মিতলাল �নহ� ও িস. আর. দাশ

(D) িব আর আে�দকর ও িপ িস �যাশ�

64. িনে� িলিখত �কান মিহল� ভারতীয় জাতীয় কংে�েসর �থম মিহল� সভাপিত হন ?

(A) অ�ািন �বসা� (B) িমর� �বন (C) সেরািজন� নাইডু (D) সরল� �দব� �চৗধুরান�

65.ভারতীয় জাতীয় কংে�েসর �িত�াত� িছেলন

(A) এ. ও. িহউম (B) বাল গ�াধর িতলক (C) মিতলাল �নহ� (D) স�ের� নাথ ব�ানাজ�

66.ব�ােরর যু� ঘেট

(A) 1762 ি��াে� (B) 1764 ি��াে� (C) 1768 ি��াে� (D) 1772 ি��াে�

67.কার অন�মিত�েম ইংেরজ ই� ইি�য়� �কা�ান� স�রােট �থম কারখান� �াপন কেরন ?

(A) আকবর (B) জাহা�ীর (C) শাহজাহান (D) ঔরংেজব

68.ভাে��-দ�-গাম� কেব ভারেত পদাপ�ণ কেরন ?

(A) 1498 ি��াে� (B) 1409 ি��াে� (C) 1496 ি��াে� (D) 1492 ি��াে�

69.ফেতপ�র িস�ীেত ইবাদতখান�-র িনম�াত� িছেলন

(A) শাহজাহান (B) ওরংেজব (C) আকবর (D) জাহা�ীর

70.মািলক কাফুর কার �সনাপিত িছেলন?

(A) িফেরাজশাহ তুঘলক (B) চ��� �মৗয� (C) িবি�সার (D) আলাউ��ন িখলজ�

71. �গৗতম বু� �কাথায় িনব�াণলাভ কেরিছেলন?

(A) ল� ি�ন� (B) সারনাথ (C) কুশীনগর (D) �বাধগয়�

72. 'মৃ�ক�কম' নাটক�র রচিয়ত� িছেলন?

(A) িবশাখদ� (B) শূ�ক (C) বানভ� (D) ভাস

73.�� বংেশর উ�রািধকার� িহেসেব সমু��ে�র পরবত� শাসক হন

(A) ি�তীয় চ��� (B) িব�ু�� (C) �থম চ��� (D) ����

74.অেশােকর িলিপ ও �া�� িলিপর পােঠা�ার কেরন

(A) আেলকজা�ার কািনংহাম (B) �জমস ��ে�প (C) ম�া� মু�লার (D) ম�মর �ইলার

75. িনে� উি�িখত �কান �ান�েত ভারতীয় উপমহােদেশর �াচীনতম কৃিষকােয�র সা�� �মেল ?

(A) �তাপগড় (B) �মেহরগড় (C) �কােয়ট� (D) কালাত
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76.অ�রিবিশ� �জাড়� িনব�াচন কের� যার সে� �মাট� হরেফ �লখ� �মৗিলক �জাড়া�র িকছু স�ক�  আেছ।

Poverty : Prosperity

(A) Love : Sorrow (B) Train : Cart (C) Rain : Flood D) Intelligence : Stupidity

77.এক� িন�দ� সংেকত প�িতেত BREAKTHROUGH �ক �লখ� হয় EAOUHRBRGHKT, �সই সংেকত প�িত

�মেন DISTRIBUTION -�ক ক� �লখ� হেব ?

(A) TISTBUONDIRI (B) STTIBUONRIDI (C) STTIBUDIONRI (D) RISTTIBUDION

78. িন�িলিখত ছেক িব�ুর সংখ�� (1 �থেক 6 িব�ু ) িনরী�ণ কের� । �য উপিরভােগ 4 � িব�ু আেছ তার িবপরীত িদেক

কয়� িব�ু আেছ ?

(A) 2 (B) 3 (C) 6 (D) Cannot be determined

79. িনে�র িচে� কত�িল বগ� হেয়েছ িনণ�য় কের�।

(A) 8 (B) 12 (C) 15 (D) 18

80. িন�িলিখত িচে� কত�িল ি�ভুজ �তির হেয়েছ ?

(A) 6 (B) 10 (C) 11 (D) 12

��� িবক�� িনব�াচন কের� উ�র িহসােব (�� নং 81 এবং 82)

81.এক� camera -র সব�দ� থােক

(A) Lens (B) Reels (C) Flash (D) Stand

82.এক� নদীর সব�দ� থােক

(A) Delta (B) Tributaries (C) Boats (D) Banks

83.

(A) 5 (B) 6 (C) 8 (D) 9
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84.এক ব�ি�র কােছ িকছু �ছােট� বা� আেছ �য�িল �মাড়কজাতকরণ করেত হেব । িতিন যিদ 3,4, 5, ব� 6 কের �মাড়ক

কেরন তাহেল তার কােছ 1 � বািক থােক ; যিদ িতিন 7 � কের �মাড়ক কেরন, তাহেল িকছু অবিশ� থােক ন� । বাে�র

সংখ�� কতক�িল য� �মাড়ক করেত হেব ?

(A) 106 (B) 301 (C) 309 (D) 400

85. িন�িলিখত িবষয়�িলেক সাধারণ �থেক িবেশষ পয�ােয় সাজাও:

(i) Animal (ii) Feline (iii) Leopard (iv) Mammal (v) Vertebrate (vi) Cat

(A) (i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi)

(B) (i), (iii), (v), (iv), (ii), (vi)

(C) (i), (iv), (iii), (ii), (v), (vi)

(D) (i), (v), (iv), (ii), (iii), (vi)

86. িন�িলিখত শ��িলেক এক� অথ�যু� পয�ায়�েম সাজাও:

(i) Consultation (ii) Illness, (iii) Doctor (iv)  Treatment  (v) Recovery

(A) (ii), (iii),  (i),  (iv),  (v)

(B) (ii), (iii), (iv), (i), (v)

(C) (iv), (iii), (i), (ii), (v)

(D) (v), (i), (iv), (iii), (ii)

87. িন�িলিখত �কান সংখ�া�িল পর�র �ান িবিনময় হেল �দয় সমীকরণ� সিঠক হেব ?

8 x 20 ÷ 3 + 9 - 5 = 38

(A) 3, 8 (B) 8, 9 (C) 3, 5 (D) 3, 9

88.যিদ A > B, B > C and C > D হয়, তাহেল �কান িস�া�� িনি�তভােব ভুল ?

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

89.যিদ '<' িচ� মােন 'িবেয়াগ' হয়, '>' িচ� মােন '�যাগ' হয়, '=' িচ� মােন '�িণতক' হয়, এবং '$' মােন িবভাজ� হয়,

তাহেল 27 > 81 $ 9 < 6 এর মান কত ?

(A) 6 (B) 33 (C) 30 (D) 54

90. িন�িলিখত পয�ায়�েম কত�িল 3 আেছ �য�িলর প�েব� 6 অবি�ত নয়, এমনিক িঠক পরবত� �ান 9 �ার� অন�সরণকৃত

নয় ?

9 3 6 6 3 9 5 9 3 7 8 9 1 6 3 9 6 3 9

(A) One (B) Two (C) Three  (D) Four

91. িন�িলিখত অন��েম কত�িল িবষম সংখ�� আেছ �য�িল 3 ব� 5 �ার� িবভাজ� এবং তারপর িবষম সংখ�� �ার�

অন�সরণকৃত এবং তারপর �জাড়সংখ�� �ার� অন�সরণকৃত ?

12, 19,  21,  3,  25,  18,  35,  20,  22,  21,  45,  46,  47,  48,  9, 50, 52, 54, 55, 56

(A) Zero (B) One (C) Two (D) Three

92.
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এই িবন�ােস কত�িল অ�র আেছ �য�িল �েত�ক�র িঠক প�েব� এক� িচ� আেছ অথব� এক� সংখ�� �ার�

অন�সরণকৃত িক� উভয়ই �েযাজ� নয় ?

(A) Three (B) Four (C) Five (D) Eight

93.MEAN শ��র �কবলমা� consonant �িলর পিরবত� ন কের কত�িল অথ�যু� শ� �লখ� যােব এই শেত�  �য

consonant �িলর �েত�ক� �ান পিরবত� ন কর� হেব English বণ�মালার িঠক প�ব�বত� অ�র �ার� এবং �িত�

অ�র �িত� শে� �কবলমা� একবারই ব�ব�ত হেব ?

(A) One (B) Two (C) Three (D) Four

94.NESSARY শে�র িন�িলিখত অ�র�িল যিদ িনেজেদর মেধ� �ান পিরবত� ন কের �লখ� হয় �যমন - �থম ও তৃতীয়

অ�র এেক অপেরর �ােন, চতুথ� এবং ষ� অ�র�য় এেক অপেরর �ােন, স�ম এবং নবম অ�র�য় এেক অপেরর

�ােন, তাহেল বাম িদক �থেক স�ম �ােন �কান অ�র� থাকেব ?

(A) A (B) Y (C) R (D) E

95. িন�িলিখত শ��িল অিভধােনর িনয়ম অন�সাের সাজাও:

(i) Epitaxy (ii) Episode (iii) Epigene (iv) Epitome (v) Epilogue

(A) (i); (ii), (iii), (iv), (v)

(B) (iii), (ii), (v), (iv), (i)

(C) (iii), (v), (ii), (i), (iv)

(D) (v), (iv), (ii), (i), (iii)

96.1000 ব�ি�র Hindi(H), English(E) এবং Sanskrit(S) এর উপর �ােনর এক� সােভ� র ফল িন��প:

সকল 3� িবষয় জান� আেছ এমন ব�ি�র সংখ�� এবং Sanskrit জান� �নই এমন ব�ি�র সংখ�ার অন�পাত কত?

(A) 19 (B) 110 (C) 1017 (D) 527

97.A এবং B -এর আেয়র �যাগফল C এবং D -এর �যৗথ আেয়র �থেক �বিশ। A এবং C -এর আেয়র �যাগফল B এবং D

-এর আেয়র �যাগফেলর সমান। অিধক� A -এর আয় B এবং D -এর আেয়র �যাগফেলর অেধ�ক। কার আয়

সব�ািধক?

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

98.যিদ ROME �লখ� হয় MORE, তাহেল DARE �লখ� হেব

(A) RDAE (B) RDEA (C) RAED (D) RADE

99. িবষম �কান� ?

(A) BdEg (B) KmNp (C) PrSu (D) TwXz

100. Igloos : Canada : : Rondavels : ক�?
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(A) Africa (B) Rangoon (C) Russia (D) Indonesia

101. ভারতবেষ�র �ভাটািধকার ও িনব�ািচত হওয়ার অিধকার এক�

(A) �মৗিলক অিধকার (B) �াভািবক অিধকার (C) সাংিবধািনক অিধকার (D) �বধ ব� আইিন অিধকার

102. ভারতীয় সংিবধােন আ�জ� ািতক শাি� ও িনরাপ�ার উৎসাহদান অ�ভু� � আেছ —

(A) Preamble to the Constitution -এ.

(B) Directive Principles of State Policy -এ

(C) Fundamental Duties -এ.

(D) Ninth Schedule -এ.

103. যিদ এক� Monetary Bill রাজ�সভায় সবলভােব সংেশাধন কর� হয়, তেব পরবত� ধাপ ক� হেব?

(A) �লাকসভ�, রাজ�সভার স�পািরশ �হণ কের ব� ন� কের প�নরায় অ�সর হেব

(B) �লাকসভ� প�নরায় িবেবচনার জন� ঐ িবল �হণ করেত পাের ন�

(C) �লাকসভ� ঐ িবল প�নরায় রাজ�সভায় �ফরত পাঠােত পাের প�ন�বেবচনার জন�

(D) রা�পিত এক� �যৗথ আেলাচনায় বসার জন� বলেত পােরন িবল� পাশ করার জন�

104. 'Welfare State' -এর িচ�� ভারতীয় সংিবধােন সযে� র�� কর� হয় �কাথায়?

(A) ��াবনায় (B) রাজনীিতর �ত�� নীিতসমূেহ (C) �মৗিলক অিধকাের (D) স�ম তািলকায়

105. 'Panchayati Raj' ব�ব�ার �মৗিলক উে�শ� হল িন�িলিখত �কান� িনি�ত কর�?

(A) উ�িতেত জনগেণর অংশ�হণ

(B) রাজৈনিতক দায়ব�ত�

(C) গণতাি�ক িবেক�ীকরণ

(D) আ�থক �যাজন

106. ভারতীয় স� ��ম �কােট�  িবচারেকর সংখ�� বৃি�র �মত� �কবলমা� িনিহত আেছ —

(A) ভারেতর রা�পিত (B) �লাকসভ� (C) ভারেতর �ধান িবচারপিত (D) আইন কিমশন

107. Hausla 2018 স�ক�য় িন�িলিখত িববৃিত�িল িবচার কের� —

1. It is an initiative of the Ministry of Minority Affairs.

2. It provides a platform to children living in Child Care Institutions (CCIs) to

showcase their skills.

এই িববৃিত�িলর মেধ� �কান�/�কান�িল সিঠক ?

(A) �কবলমা� 1 (B) �কবলমা� 2 (C) 1 এবং 2 উভয়ই (D) 1 ব� 2 �কােনা�ই নয়

108. অিত স�িত িব� ব�া� �কািশত 'Ease of Doing Business Report 2019' অন�যায়� ভারেতর �ান

(A) 67 তম (B) 77 তম (C) 87 তম (D) 100 তম

109. PCA শ�সংে�প� ক� মূল শ� �বাঝায় ?

(A) Public Current Account
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(B) Principles of Corporate Accounting

(C) Prompt Corrective Action

(D) Public Channel Agency

110. Regional Comprehensive Economic Programme (RCEP) স��কত িববৃিত�িল িবচার কের�।

1. It is an economic cooperation for the China led free trade.

2. It is a counter cooperation for the America led trans-Pacific partnership.

3. In the countries involved in this cooperation Indian Professionals will have job

market.

িন�িলিখত code ব�বহার কের সিঠক উ�র িনেদ� শ কের�।

(A) �কবলমা� 1 এবং 2 (B) �কবলমা� 1 এবং 3 (C) �কবলমা� 2 এবং 3 (D) উপেরর সব�িল

111. সিঠক তািরখ এবং বছর িচি�ত ক�ন, যখন �থেক ভারতীয় সংিবধান আেরািপত ব� কায�কর হেয়িছল:

(A) 15th August, 1947 (B) 24th July, 1948 (C) 20th January, 1951 (D) 26th January, 1950

112. ভারেতর সংিবধান অন�যায়� রা�পিতর কত� ব� হল পাল�ােমে�র �ডে� (�লাকসভার �টিবেল) উপ�াপন কর�

িন�িলিখত�িল —

1. Recommendations of Union Finance Commission (�ক�ীয় িফন�া� কিমশেনর স�পািরশ�িল)

2. Public Accounts Committee -এর Report

3. Comptroller and Auditor General -এর Report

4. National Scheduled Caste Commission -এর Report

Which of the statements given above is/are correct ?

(A) �কবলমা� 1 (B) 2 এবং 4 (C) 1, 3 এবং 4 (D) 1, 2, 3 এবং 4

113. িন�িলিখত সং�� ব�  সংগঠন�িলর মেধ� �কান� �কািশত —

'Agricultural Marketing and Farm Friendly Reforms Index'?

(A) NITI Aayog

(B) Ministry of Agriculture

(C) Commission for Agricultural Costs and Prices (CACP)

(D) �কােনা�ই নয়

114. 'United Sovereign Bengal' -এর advocate-�দর মেধ� একজন িছেলন?

(A) H.S. Surhawardi (B) Shyamaprasad Mukherjee (C) Maulana Abdul Kalam Azad

(D) �কউই নন

115. সকল নাগিরেকর কথ� বল� ও মত �কােশর �াধীনত� ভারতীয় সংিবধােনর �কান Article -এ িনি�ত কর� হেয়েছ

?

(A) Article 16 (B) Article 17 (C) Article 18 (D) Article 19

116. ECF ক� ?
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(A) Economic Capital Framework

(B) Equity Cash Flow

(C) Entity Concept Fund

(D) �কােনা�ই নয়

117. ভারতীয় সংিবধােনর �কান তািলকায় �ক� এবং রােজ�র মেধ� �মত� ব�ন কেরেছ ?

(A) First Schedule (B) Second Schedule (C) Sixth Schedule (D) Seventh Schedule

118. ভারতীয় সংিবধােনর 86 নং সংেশাধেন Directive Principle -এ পিরবত� ন কর� হেয়েছ �কান�র জন�?

(A) early childhood care and education for all children until they complete the age of

six years.

(B) the state to provide free legal aid.

(C) encouraging village panchayats,

(D) prohibiting intoxicating drinks and drugs injurious to health.

119. �কান রােজ� District Judge যু� হন

(A) Governor �ার�

(B) High court -এর �ধান িবচারক �ার�

(C) রােজ�র কাউ��ল অব িমিন�ারস �ার�

(D) রােজ�র Advocate General �ার�

120. ভারেতর রা�পিতর ��ে� অিভেযাগ আন� যায়

(A) পাল�ােমে�র উভয় কে�র �যেকান�েত

(B) পাল�ােমে�র উভয় কে�র �যৗথ অিধেবশেন

(C) �লাকসভায় এককভােব

(D) রাজ�সভায় একক ভােব

121. িন�িলিখত িববৃিত�িল িবচার কর:

Public Accounts -এর উপর Parliamentary Committee

1. �লাকসভার 25 জন সদস� -এর অিধক �ার� গিঠত হয় ন�।

2. �কবলমা� আইিন ও �বধতার িনিরেখ public expenditure পরী�� কের ন� �কান রকম technical অিনয়ম

আেছ িকন� জানার জন�, উপর� অথ�ৈনিতক, ��ত�, �ান এবং যথাথ�ত� �দখার জন�ও পরী��ত হয়।

3. ভারেতর Comptroller এবং Auditor General এর িরেপাট�  পরী�ার জন�।

উপিরউি�িখত �কান উ�র ব� উ�র�িল সিঠক ?

(A) �কবলমা� 1 (B) 2 এবং 3 (C) �কবলমা� 3 (D) 1, 2 এবং 3

122. িন�িলিখত �কান সংিবধািনক আিধকািরেকর �ম� করার �মত� আেছ ?

(A) রা�পিতর

(B) রা�পিতর এবং �কান রােজ�র রাজ�পােলর

(C) রাজ�পােলর
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(D) ভারতীয় স� ��ম �কােট� র মুখ� ব� �ধান িবচারেকর

123. ভারতীয় সংিবধােন আ��েকল 280 -�ত িন�িলিখত �কান� �াপেনর ব�ব�� কর� হেয়েছ ?

(A) পিরক�ন� কিমশন (B) আ�ঃরাজ� কাউ��ল (C) নদীর জলসং�া� �াইবু�নাল (D) অথ� কিমশন

124. ভারেতর প�ােয়িত রাজ ব�ব�ার �কার
(A) এক�র (B) ি��র (C) িতন�র (D) চার�র

125. ভারতীয় সংিবধােনর সংেশাধন�িলর মেধ� �কান সংেশাধন �লাকসভ� এবং রাজ� িবধানসভায় SC এবং ST -র জন�

সংর�ণ স��কত এবং অ�াংেল� ভারতীয়েদর �িতিনিধ �লাকসভায় এবং রাজ� িবধানসভায় থাকার ব�াপাের স��কত ?

(A) 54 তম সংেশাধন (B) 63 তম সংেশাধন (C) 111 তম সংেশাধন (D) 79 তম সংেশাধন

126. 121 cm �দেঘ��র এক� বৃ�চাপ, বৃে�র �কে� 77° �কাণ উৎপ� কের। বৃে�র ব�াসাধ� হল

(A) 110 cm (B) 100 cm (C) 90 cm (D) 70 cm

127. 9, 12, 15, 18, 20 ও 22 -এর গড় 1 বৃি� পােব যিদ 15 -এর বদেল �নওয়� হয়

(A) 16 (B) 17 (C) 19 (D) 21

128. মান�েষর শরীের স� ষু�� �ায়ুর সংখ�� হল

(A) 12 �জাড়� (B) 31 �জাড়� (C) 31 (D) 12

129. �কান চল� িবমান �থেক এক� �ােন �বাম� �ফল� হল। িবমান চালক �দখেব �য

(A) �বাম� ব�পেথ চেল ঐ �ােনর িপছেন পেড়

(B) �বাম� ব�পেথ চেল ঐ �ােনর সামেন পেড়

(C) �বাম� উল�ভােব নীেচ পেড়

(D) �বামা� িকছু সময় বায়ুেত ি�র থােক

130. 'িবউ� পাল�াের' চুল িবন�� করার জন� ব�বহার কর� হয়

(A) ��ািরন (B) সালফার (C) ফসফরাস (D) িসিলকন

131. নীেচর �কান সাের নাইে�ােজেনর পিরমাণ �বিশ থােক ?

(A) ইউিরয়� (B) অ�ােমািনয়াম নাইে�ট (C) পটািশয়াম নাইে�ট (D) অ�ােমািনয়াম ফসেফট

132. উ�ম তাপ �শাষকর� হল

(A) দ�ব�ল িবিকরক (B) অ-িবিকরক (C) উ�ম িবিকরক (D) উ� পািলশযু�

133. ঘেরর উপেরর িদেক �ভ�েলটর থােক

(A) �াসি�য়ার অ��েজন আসার জন�

(B) যােত স�েয�র আেল� ঘের আসেত পাের

(C) বাতােসর পিরচলনে�াত বজায় �রেখ বাতাসেক তাজ� রাখার জন�

(D) কাব�ন ডাই অ�াইেডর এক� িনগ�মন পথ রাখার জন�

134. �তামার ব�ুর ক��র �চন� যায় তার
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(A) িপচ (তী�ত�) �ার�

(B) �কায়ািল� (�ণ ব� জািত) �ার�

(C) �াবল� (তী�ত�) �ার�

(D) �বগ �ার�

135. 'আেলাকবষ�' হল

(A) এক বছের স�য� �য আেল� িবিকরণ কের

(B) স�য� �থেক পৃিথবীেত আেল� আসেত �য সময় লােগ

(C) শূন��ােন আেল� এক বছের �য দ�র� অিত�ম কের

(D) স�েয�র চারিদেক এক বার ঘুরেত পৃিথবীর �য সময় লােগ

136. তারােদর িঝিকিমিক করার কারণ হল

(A) এেদর িবশাল দ�র� ও বায়ুর ঝড়

(B) পৃিথবীর ঘূণ�ন

(C) তারােদর িবশাল আকার

(D) এেদর িবশাল দ�র� ও বায়ুর ঘনে�র �াসবৃি�

137. �য�র pH < 7 �স� হল

(A) �লবুর রস (B) চুন জল (C) মান�েষর র� (D) অ�াশক (এ�ািসড)

138. দঁােতর �য়েরােধর জন� আমােদর িনয়িমত দঁাত মাজার উপেদশ �দয়� হয় । �য মাজন ব�বহার কর� হয় তার �মৗিলক

�কৃিত হল

(A) আি�ক (B) িনরেপ� (িনউ�াল) (C) �ারীয় (D) �য়কারক (কেরািসভ)

139. নীেচর �কান� িসেমে�র মূল উপাদান ?

(A) িজপসাম (B) চুনাপাথর (C) মা� (D) ছাই

140. িপতল �কান�র িম�ণ ?

(A) তাম� ও দ�� (B) তাম� ও �ন (C) তাম�, িনেকল ও দ�� (D) তাম�, অ�াল� িমিনয়াম ও ম�াগেনিসয়াম

141. �কান ঘনেকর �িত� ধার ি��ণ করেল, ���ফল বৃি�র শতকর� হার হল

(A) 25% (B) 50% (C) 150% (D) 300%

142. 43, 89 এবং 35 -এর ল.স�.�.

(A) 20 (B) 24 (C) 124 (D) 120

143. যিদ 12+22+32+⋯⋯+n2 = n(n+1) (2n+1) 6 হয়, তেব 52+62+72+⋯⋯+102 -এর মান হেব

(A) 330 (B) 345 (C) 355 (D) 360

144. দ�� গািড়, উ�গিতেত এেক অপরেক অিত�ম করেছ। তােদর পাশাপািশ চলার িবপদ -এর কারণ

(A) তােদর মােঝর অংেশর বায়ুর চাপ �বেড় যাওয়�

(B) তােদর মােঝ অবি�ত বায়ুকণার �বগ কেম যাওয়�
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(C) তােদর মােঝর অংেশর বায়ুর চাপ কেম যাওয়�

(D) তােদর মােঝ অবি�ত বায়ুকণার �বগ �বেড় যাওয়�

145. �িত একর ভের �বিশ ক�ালির �যাগান �দয় �য খাদ� ত� হল

(A) ��া�ন (B) কােব�াহাইে�ট (C) ফ�াট (D) জল

146. ECG িলিপব� কের

(A) হাট� বীট (�দ��ন) এর হার (B) িবভব পাথ�ক� (C) �ভ�কুলার ঘন� (D) পা� কর� রে�র আয়তন

147. 'বােয়াগ�ােসর' উপাদান�িল

(A) কাব�ন মেনা�াইড, িমেথন ও হাইে�ােজন

(B) কাব�ন ডাই অ�াইড, িমেথন ও হাইে�ােজন

(C) কাব�ন মেনা�াইড, ইেথন ও হাইে�ােজন

(D) কাব�ন ডাই অ�াইড, ইেথন ও হাইে�ােজন

148. শ�দ�ষণ হয়, শে�র (�গালমাল) মা�� যিদ �বিশ হয়

(A) 70-75 dB -এর (B) 50-60 dB -এর (C) 80-99 dB -এর (D) 40-65 dB -এর

149. �কান ব�ি�র অ�ালেকাহেল আসি�র জন� িলভার �িত�� হয় কারণ এিক

(A) অ�ালেকাহেলর উপাদান অপসািরত কের

(B) বাড়িত �াইকন স�য় কের

(C) �বিশ উ�ীিপত কের যকৃৎ �থেক �বিশ পাচক রস িনগ�ত কের

(D) �বিশ ফ�াট স�য় কের

150. �চৗ�ক �ম�েত িবনিত �কাণ —

(A) 45° (B) 30° (C) শূন� (D) 90°

151. 123 তম সংিবধান সংেশাধেন ক� িবষয় িনেয় আেলাচন� কর� হেয়েছ ?

(A) ন�াশনাল কিমশন অন ব�াকওয়াড�  �ােসস -এর �মতায়ন

(B) ন�াশনাল কাউ��ল ফর ব�াকওয়াড�  �ােসস -এর �মতায়ন

(C) ন�াশনাল কাউ��ল ফর িশিডউল কা�স -এর �মতায়ন(D) ন�াশনাল কিমশন ফর িশিডউল কা�স -এর �মতায়ন

152. ভারতীয় দ�িবিধর �কান ধারায় ব�িভচার সং�া� আইেনর উে�খ রেয়েছ ?

(A) 496 (B) 497 (C) 498 (D) 499

153. 2018 -য় �ধান চিরে� অিভনেয়র জন� �কান অিভেনত� একােডম� প�র�ার পান ?

(A) স�ম রকওেয়ল (B) ল� �ীথ (C) আেলকজা�ার �দ���াত (D) িরচাড�  িকং

154. 2018 সােল সািহেত� প� িলৎজার প�র�ার �পেলন �কান সািহিত�ক ?

(A) অ�াে�উ িসন ��য়ার (B) ঝু�� লািহড়� (C) অরিব� এিডগ� (D) হারনান িডয়াজ

155. আগাম� িজ 20 সািমট �কাথায় অন� ��ত হেব ?

(A) ওসাক� (B) ওকলােহাম� (C) ওরিলেয়� (D) ওসেল�
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156. সংিবধােনর �কান ধারায় রাজ�পালেক রােজ�র শাসনিবভাগীর �মত� �দয়� হেয়েছ ?

(A) 156 (B) 155 (C) 154 (D) 153

157. '�াড অফ ফায়ার' বই� কার �লখ� ?

(A) অিমত িম� (B) অিমত �চৗধুর� (C) অিমতাভ �ঘাষ (D) অতুল �ক ঠাকুর

158. UNICEF -এর নবিনযু� Goodwill Ambassador �ক ?

(A) িমিল বিব �াউন (B) ডিমিনক লািপেয়র (C) দীিপক� পাড়� েকান (D) সালম� হােয়ক

159. িচেন বত� মােন ভারেতর রা�দ�ত �ক ?

(A) িবজয় �গাখেল (B) িব�ম িম�� (C) িবজয় অেরার� (D) রােম� িসং

160. আই এম এফ -এর অধ�� �ক ?

(A) হর� �কাহলার (B) রডিরেগ� র �ােট� (C) ডিমিনক �াউস (D) ি���ন লাগােদ�

161. মাল�ীেপর রা�পিতর নাম ক� ?

(A) ই�াহীম �মাহাে�দ সিলহ (B) ই�াহীম নােসর (C) �মাহাে�দ নাসীদ (D) আ�া�� ইয়ােমন

162. িমউিনখ গণহত�ার সমেয় ইসরােয়েলর �ধানম�� �ক িছেলন ?

(A) �গা�� �মেয়র (B) �ডিভড �বন-�িরয়ন (C) �লিভ এশকল (D) িশমন �পেরস

163. বত� মােন মা�কন যু�রাে�র �রা� সিচব �ক ?

(A) মাইক পে�ও (B) �র� �লারসন (C) িহলাির �রাঢাম ি��ন (D) ওয়ােরন ি��ফার

164. �ক  2019 -এর এ��ল পয�� জাপােনর স�াট থাকেবন ?

(A) মুতস� িহেত� (B) আিকিহেত� (C) িহেরািহেত� (D) িমিচেক�

165. দ��ণ �কািরয়ার রা�পিতর নাম ক� ?

(A) মুন �জ ইন (B) িল �জ িমউং (C) বান িক মুন (D) আহন �চওল স�

166. িসিকেমর �শষ �াধীন শাসক �ক ?

(A) ফু�সগ নামেগয়াল (B) �তনস�ং নামেগয়াল (C) তািশ নামেগয়াল (D) পালেদন নামেগয়াল

167. ��িসেড� �া� কেব 'এিশয়� িরয়াস�ের� ইিনিশেয়�ভ অ�া�' -�ক �া�র কের আইেন পিরণত কেরন ?

(A) 31�শ িডেস�র 2018 (B) 31�শ অে�াবর 2018 (C) 31�শ জুলাই 2018 (D) 31�শ আগ� 2018

168. বঁা�দ� জাতীয় উদ�ান �কাথায় অবি�ত ?

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

169. ইরােনর মু�� ক� ?

(A) ইরািন িরয়াল (B) ইরািন �েবল (C) ইরািন িদনার (D) ইরািন ডলার

170. World Day for War Orphans কেব পািলত হয় ?

(A) 3র� জান�য়াির (B) 4ঠ� জান�য়াির (C) 5ই জান�য়াির (D) 6ই জান�য়াির
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171. স� ��ম �কােট� র শবিরমাল� রােয় �কান িবচারপিত িভ�মত �পাষণ কেরেছন ?

(A) িবচারপিত ইি�র� ব�ানাজ� (B) িবচারপিত নািরমান (C) িবচারপিত খান�ই�ার (D) িবচারপিত ই�ু মালেহা��

172. এঁেদর মেধ� �ক এ.আই.এম.আই.এম -এর �নত� ?

(A) জুি�কর আিল (B) আসাদ��ীন ওেয়িস (C) ওেয়স��ীন িস�ীিক (D) িদনকার রাই

173. ভারেতর �কান রােজ� স��ণ� �জব প�িতেত চাষ হয় ?

(A) িমেজারাম (B) ি�প�র� (C) অ�ণাচল�েদশ (D) িসিকম

174. এঁেদর মেধ� �ক কখেন� মা�কন যু�রাে�র রা�পিত হন িন ?

(A) হারবাট�  �ভার (B) িজরাি�ন �ফাড�  (C) �কলিভন কুিলজ (D) �জমস বুচানান

175. 54তম �ানপীঠ প�র�ার �পেলন �কান সািহিত�ক ?

(A) িব�ম �শঠ (B) অিনত� �দশাই (C) িকরণ �দশাই (D) অিমতাভ �ঘাষ

176. 1932 সােল 'অল ইি�য়� হিরজন সমাজ' �িত�� কেরিছেলন �ক ?

(A) িস. আর. দাশ (B) স�ভাষচ� বস�  (C) জহরলাল �নহ� (D) এম. �ক. গাি�

177. গদর পা��  �িত�� কেরিছেলন �ক ?

(A) লাল� লাজপত রাই (B) লাল� হরদয়াল (C) ভগৎ িসং (D) কুনওয়ার িসং

178. অ�ায়� আজাদ িহ� সরকার �কাথায় গিঠত হেয়িছল ?

(A) িস�াপ�র -এ (B) �টািকও -�ত (C) বািল�ন -এ (D) �রাম -এ

179. আই. এন. এ. -র িবখ�াত িবচার-মামল� িদ�ীর লালেক�ায় কত সােল অন� ��ত হেয়িছল ?

(A) 1945 (B) 1946 (C) 1947 (D) 1948

180. কংে�স ওয়া�কং কিম� �কান �ােন 'ভারত ছাড়' আে�ালেনর ��াব �থম �হণ কের ?

(A) ওয়াধ�� (B) বারানস� (C) কলকাত� (D) িদ��

181. 1920 সােল অসহেযাগ আে�ালন �� করার িদেন �কান �নতার মৃতু� হয় ?

(A) বাল গ�াধর িতলক (B) লাল� লাজপৎ রাই (C) িপ. সীতারামাইয়� (D) িস. রাজােগাপালাচাির

182. ভারেতর জাতীয় কংে�েসর �কান অিধেবশেন �থমবার 'বে� মাতরম' গান� গাওয়� হয় ?

(A) 1920 অিধেবশন (B) 1906 অিধেবশন (C) 1896 অিধেবশন (D) 1922 অিধেবশন

183. অসহেযাগ আে�ালন �কান সােল সামিয়কভােব মূলতুব� রাখ� হেয়িছল ?

(A) 1918 (B) 1920 (C) 1922 (D) 1924

184. ভারেতর জাতীয় কংে�েসর �থম অিধেবশেন সভাপিত িছেলন �ক ?

(A) স�ের�নাথ বে��াপাধ�ায়

(B) উেমশ চ� ব�ানা�জ

(C) অরিব� �ঘাষ
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(D) িবিপন চ� পাল

185. 'ইি�য়ান ইি�েপে�� লীগ' — �ক �িত�� কেরন ?

(A) রাসিবহার� বস�  (B) স�ভাষ চ� বস�  (C) মহা�� গা�� (D) জহরলাল �নেহ�

186. িহ�ু এবং মুসলমানেদর পৃথক িনব�াচকম�লী�েপ িনধ�ারণ করার সং�ান �কান ব�ব�ার মাধ�েম কর� হেয়িছল

(A) গভন�েম� অফ ইি�য়� অ�া�, 1935

(B) মে�� �চমসেফাড�  িরফম�স

(C) িমে��-মরেল িরফম�স

(D) মাউ�ব�ােটন পিরক�ন�

187. ভারতীয় জাতীয় কংে�স �কান অিধেবশেন 'প�ণ� �াধীনত�' অজ� নেক ল�� �েপ �ঘাষণ� কেরিছল ?

(A) লােহার, 1929 (B) লে��, 1916 (C) ি�প�র�, 1939 (D) �বাে�, 1940

188. জািলয়ানওয়ালাবাগ হত�াকাে�র অব�বিহত প�েব� �কান িবেশষ ঘটন� ঘেটিছল ?

(A) কমু�নাল আওয়াড�
(B) সাইমন কিমশেনর আগমন

(C) অসহেযাগ আে�ালন

(D) Rowlatt আইন �ণয়ন

189. িবখ�াত পািক�ান ��াব �কাথায় পাশ হয়?

(A) লােহার (B) িদ�� (C) �বাে� (D) লে��

190. �কান আইন �ক 'Black-Bill' বল� হত?

(A) Rowlatt অ�া� -�ক

(B) Pitt ইি�য়� অ�া� -�ক

(C) দ� �র�েল�ং অ�া�-�ক

(D) ইি�য়ান কাউ��ল অ�া�-�ক

191. “�নেহ� একজন �দশে�িমক, িজ�� একজন রাজনীিতিবদ “—এই ম�ব�� �ক কেরিছেলন ?

(A) �মৗলান� আজাদ (B) মহা�� গাি� (C) স�ার মহ�দ ইকবাল (D) আ�ুল গফফর খান

192. কার ব� কােদর �নতৃে� িখলাফত আে�ালন �� হয় ?

(A) মহ�দ আিল িজ�� (B) ড. জািকর �েসন (C) ফক���ন আিল আহেমদ (D) আিল ভাইেয়র�

193. "সাইমন কিমশেনর �িতেবদন আবজ� নার �েপ িনে�প কর� উিচত ।" — এই কথ� �ক বেলিছেলন ?

(A) এম.�ক. গা�� (B) িশব�াম� আয়ার (C) মহ�দ আিল িজ�� (D) জহরলাল �নহ�

194. �কান িদনেক মুসিলম লীগ '�ত�� সং�াম িদবস' বেল �ঘাষণ� কেরিছল ?

(A) 3 �সে��র, 1946 (B) 16 আগ�, 1946 (C) 16 �ম, 1946 (D) 4 িডেস�র, 1946

195. 1930 সােলর 6ই এ��ল ভারেতর ইিতহােস িবেশষ উে�খেযাগ� কারণ এই িদন� স��কত —
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(A) মহা�ার 'ডাি� অিভযান' -এর সে�

(B) 'ভারত-ছাড়' আে�ালেনর সে�

(C) 'ব�-িবভাগ' -এর সে�

(D) 'ভারত িবভাগ' -এর সে�

196. �কান যুে�র মধ� িদেয় ভারেত ি��শ শাসেনর সব�ময় কতৃ� � �� হয় ?

(A) পলাশীর যু�, 1757

(B) ব�ােরর যু�, 1764

(C) তৃতীয় মহী�র যু�, 1790-92

(D) চতুথ� মহী�র যু�, 1799

197. কুক� আে�ালন �কান রােজ�র সে� স��কত ?

(A) আসাম (B) বাংল� (C) পা�াব (D) মহারা�

198. পািক�ান -এর ধারণ� �থম �ক ভােবন ?

(A) মহ�দ ইকবাল (B) এম. এ. িজ�� (C) �সৗকর আিল (D) আগ� খান

199. Rowlatt আইন কত সােল �ণীত হয় ?

(A) 1917 (B) 1919 (C) 1921 (D) 1923

200. িন�িলিখত আে�ালন�িলর মেধ� �কান আে�ালন ব�িবভােগর অব�বিহত পের সংঘিঠত হেয়িছল ?

(A) অসহেযাগ আে�ালন

(B) �েদশ� আে�ালন

(C) আইন অমান� আে�ালন

(D) গদর আে�ালন
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