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1. Use The Right Preposition:
He deals _____ cosmetic goods.
(A) of (B) with (C) in (D) on
2. Which complex form is correct for the following sentence?
“Everyone is happy during Christmas celebration”
(A) When Christmas celebrations occur everyone is happy.
(B) During Christmas celebration everyone is happy.
(C) Everyone during Christmas celebration is happy.
(D) Happy is everyone when Christmas celebration occur.
3. Select The Correct Option:
I need a ____ note.
(A) Five hundred rupees (B) Five hundred rupee (C) Five hundreds rupees (D) Five hundreds rupee
4. It is nine o-clock in Darjeeling in the morning and _____.
(A) there is snow (B) It is snowing (C) It snows (D) It snowed
5. The idiomatic expression ‘pull yourself together’ (A) Drag oneself (B) help one (C) get angry (D) calm down by oneself
6. Use The Correct Expression:I _____ the patient will die.
(A) hope (B) think (C) see (D) am afraid
7. We _____ our dinner last night.
(A) have taken (B) took (C) had taken (D) take
8. Never _____ upon the marginalised. Fill in with the right phrasal verb
(A) look over (B) look down (C) look through (D) look into
9. The word ‘Genocide’ means
(A) Racial Killing (B) Murder (C) Suicide (D) Slaughter
10. What is the time _____ your watch?
(A) by (B) in (C) with (D) on
11. Select the correct option:I was sure I _____ meet him.
(A) would (B) will (C) shall (D) should
12. 'Impassioned' means
(A) Ardent (B) Dispassionate (C) Passionless (D) Unemotional
13. Find the appropriate synonym for the word 'Climacti'.
(A) Culminating (B) Climatic (C) Temperate (D) Atmospheric
14. Choose the correct indirect statement.He said, “Grass is green.”
(A) He told that grass is green
(B) He told that grass was green
(C) He told that grass had been green
(D) He told that grass will always be green
15. Correct passive form of the following sentence 'Orange tastes sour' is:
(A) Orange is tested sour.
(B) Orange is sour after testing.
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(C) Orange is sour when tested.
(D) Orange is tested as sour.
16. Babies ____ when they are hungry.
(A) cries (B) cried (C) are crying (D) cry
17. The word ‘Analogous’ means
(A) analytical (B) artificial (C) comparable (D) aural
18. 18. Tick the correct option:_____ are still tortured in remote villages.
(A) Daughter-in-laws (B) Daughters-in-Laws (C) Daughters-in-law (D) Daughter-in-law
19. Add a suitable prefix to ‘Embark’.
(A) Disembark (B) Unembark (C) Imembark (D) Inembark
20. He cannot cope ____ this pressure.
(A) up (B) with (C) in (D) for
21. Convert The Given Sentence Into An Interrogative Sentence And See Below For The Correct Option:
“Honesty is the best policy”
(A) is honesty the best policy?
(B) is not honesty the best policy?
(C) Is honesty not the best policy?
(D) Why is honesty the best policy?
22. The correct antonym of ‘Lecherous’ is
(A) Passionate (B) Dirty (C) Nasty (D) Chaste
23. Use The Appropriate Preposition In The Sentence:
We sat ____ the shade of the tree.
(A) Under (B) below (C) in (D) Through
24. He will reach home _____ at evening
(A) lately (B) late (C) later (D) latest
25. He solved the _____ problem.
(A) hardly (B) hard (C) hardier (D) Hardist
26. গোদাবরী ও কৃষ্ণার ব-দ্বীপের মধ্যে অবস্থিত হ্রদের নাম কী?

(A) কল্লেরু হ্রদ (B) পুলিকট হ্রদ (C) চিলিকা হ্রদ (D) লোকতাক হ্রদ

27. বিশ্বে বৃ হত্তম দুধ উৎপাদক হল

(A) ভারত (B) আমেরিকা যু ক্তরাষ্ট্র (C) চিন (D) অস্ট্রেলিয়া

28. 'NATGRID' শুরু হবে

(A) 31শে ডিসেম্বর 2020-এর মধ্যে

(B) 31শে ডিসেম্বর 2019 -এর মধ্যে
(C) 31শে মার্চ 2020-এর মধ্যে

(D) 15ই আগস্ট 2020-এর মধ্যে
29. ভারতের সংবিধান গৃ হীত হয়েছিল
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(A) ভারতীয় ন্যাশনাল কংগ্রেস (B) ইন্ডিয়ান লিগ (C) ভারতীয় সাংবিধানিক সভা (D) কোনোটিই নয়
30. ইংরেজরা ভারতে কোথায় তাদের প্রথম হ্যাটট্রিক ফ্যাক্টরি (কুঠী) নির্মাণ করেন?
(A) বোম্বে (B) সুরাট (C) সুতানুটি (D) মাদ্রাজ

31. A হল C -এর ছেলে । C এবং Q দুই বোন্ । Z হল Q -এর মা । P হল Z -এর ছেলে । A এবং P -এর মধ্যে সম্পর্ক
কী?

(A) ভাই (B) মামা (C) কাকা (D) দাদু
32. অ্যাক্ট III, 1872 কী ছিল ?

(A) সমাজ সংস্কার আইন (B) জুরী আইন (C) রাজস্ব আইন (D) শাসনসংক্রান্ত আইন

33. নীচের কোনটি অন্যদের থেকে আলাদা?

(A) Zoology (B) Physiology (C) Botany (D) Philosophy

34. কে অ্যাংলো-ভেদিক কলেজ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ?

(A) দয়ানন্দ সরস্বতী (B) লালা হংসরাজ (C) আত্মারাম পান্ডুরঙ্গ (D) মহাদেব গোবিন্দ রানাডে

35. ভারতের প্রথম 'G.I Taf' প্রাপ্ত পদার্থ হল

(A) এলাচ (B) দার্জিলিং চা (C) বাসমতি চাল (D) গোবিন্দভোগ চাল

36. একটি নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে নীচের টেবিলে সংখ্যাগুলি বসানো হয়েছে । '?' চিহ্নিত স্থানের সঠিক সংখ্যাটি কত হবে?

(A) 35 (B) 37 (C) 39 (D) 41
37. Census 2011 -এ পশ্চিমবঙ্গের literacy rate হল
(A) 97% (B) 70% (C) 80% (D) 77%
38. কোন উপজাতি ভাষাকে পশ্চিমবঙ্গে সরকারি মর্যাদা দেওয়া হয়েছে এবং UNESCO-র দ্বারা বিপন্ন হিসাবে বিবেচিত
হয়েছে ?

(A) Santali ভাষা (B) Kurukh ভাষা (C) Kurmali ভাষা (D) Sadri ভাষা
39. ভারতীয় টাকা যখন আমেরিকার ডলারের তুলনায় depreciate করে তখন
(A) আমাদের রপ্তানি সস্তাতর ও আমদানির দাম বাড়ে
(B) আমদানি সস্তাতর ও রপ্তানির দাম বাড়ে
(C) আমদানি ও রপ্তানি দুইয়েরই দাম বাড়ে

(D) আমদানি ও রপ্তানির উপর কোনো প্রভাব পড়ে না
40. স্যার সি. ভি. রমন Nobel পুরস্কার পেয়েছিলেন বিকিরণের কোন ঘটনার জন্য?
(A) বিক্ষেপণ (B) বিচ্ছুরণ (C) ব্যতিচার (D) সমবর্ত ন
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41. দীনবন্ধু মিত্র রচিত 'নীল দর্পণ' গ্রন্থে কোন শ্রেণির ওপর নিপীড়নের বর্ণনা আছে ?

(A) বাংলার কারিগর (B) নীল চাষি (C) ভূমিহীন মজুর (D) উপরোক্ত প্রতিটি শ্রেণীরই

42. L, M, N, O, P, Q, R, S এবং T অক্ষরগুলি পরপর আছে । এই অক্ষরগুলির পরিবর্তে 1 থেকে 9 সংখ্যাগুলি ধরা
হল। কিন্তু এইগুলি পরপর নয়। এক্ষেত্রে P হল 4। P ও T -এর পার্থক্য হল 5 । N ও T -এর পার্থক্য হল 3 । তাহলে
N -এর জন্য কোন সংখ্যাটি ধরা হয়েছে ?
(A) 7 (B) 5 (C) 4 (D) 6

43. কে সর্বভারতীয় খিলাফত সম্মেলনের (23 শে নভেম্বর, 1919 খ্রিঃ) সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন ?
(A) মহাত্মা গান্ধী (B) সুভাষচন্দ্র বসু (C) চিত্তরঞ্জন দাস (D) মতিলাল নেহেরু

44. একটি শুঁয়োপোকা মাটি থেকে 75 inches উঁচু একটি খুঁ টি বেয়ে উঠচ্ছে । দিনের বেলায় সে 5 inches উপরে ওঠে
আবার রাতের বেলায় 4 inches করে নেমে যায়। তাহলে সে খুঁ টির উপরে প্রথম কখন পৌছাবে?
(A) 70 তম দিনে (B) 71 তম দিনে (C) 72 তম দিনে (D) 75 তম দিনে
45. কে 'স্পিরিট অফ ইসলাম' লিখেছিলেন ?
(A) আব্দু ল ওয়াহাব (B) থিয়োডোর বেক (C) সৈয়দ আমীর আলী (D) মহসিন উল-মু লক
46. International Day of the Tropics প্রতি বছর পালন করা হয়

(A) 23শে মার্চ (B) 4ঠা জুলাই (C) 22শে সেপ্টেম্বর (D) 29শে জুন

47. কোন আইনে ভারতীয়দের শিক্ষাবিস্তারের জন্য বার্ষিক একলক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয় ?
(A) 1813 খ্রিস্টাব্দের সনদ পুনর্নবীকরণ আইন
(B) 1773 খ্রিস্টাব্দের রেগুলেটিং আইন

(C) 1784 খ্রিস্টাব্দের পিটের ভারত আইন

(D) 1833 খ্রিস্টাব্দের সনদ পুনর্নবীকরণ আইন
48. সোমাসিলা বাঁধ ভারতের কোন রাজ্যে অবস্থিত ?

(A) মধ্যপ্রদেশ (B) কর্ণাটক (C) অন্ধপ্রদেশ (D) মহারাষ্ট্র

49. খোদা-ই-খিদমৎগার দলের প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন ?
(A) আব্বাস তায়েবজী (B) খান আব্দু ল গফ্ফর খান (C) মৌলানা আজাদ (D) ডঃ আনসারি
50. ভারতের কটি রাজ্যের সীমানা পশ্চিমবঙ্গকে স্পর্শ করেছে ?
(A) 4 (B) 6 (C) 5 (D) 3

51. আধু নিক হিন্দি সাহিত্যের স্রষ্টা কে ছিলেন ?
(A) লাল্লু জী লাল (B) পদ্মাকর ভট্ট (C) প্রেমচাঁদ (D) হরিশচন্দ্র
52. কখন মাদ্রাজ রাজ্যটি আনুষ্ঠানিকভাবে তামিলনাড়ু হিসাবে নামকরণ করা হয় ?

(A) 14 জানুয়ারি, 1969 (B) 4 ডিসেম্বর, 1969 (C) 27 জানুয়ারি, 1969 (D) 16 আগস্ট, 1969

53. ক্ষুদ্রতম সংমিশ্রণ সংখ্যাটি হল
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(A) 1 (B) 2 (C) 4 (D) 3
54. কোন সালে পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম দিনাজপুর জেলাটি উত্তর দিনাজপুর ও দক্ষিণ দিনাজপুর নামে দুটি জেলায় বিভক্ত
হয়েছে ?
(A) 1991 (B) 1990 (C) 1992 (D) 1994
55. নীচের একটি নদীর সম্পর্কে নির্দিষ্ট বিবৃ তি দেওয়া হল:
1. এটির ঝাড়খণ্ডের রাঁচি মালভূমিতে উৎস

2.এটি বেতলা জাতীয় উদ্যানের উত্তরের অংশ দিয়ে প্রবাহিত হয়
3. এটি একটি শোন নদীর শাখা নদী

উপরের তথ্যভিত্তিতে নদীটি চিহ্নিত করুন:
(A) উত্তর কোয়েল নদী (B) মোচি নদী (C) মহানন্দা নদী (D) মহাদায়ী নদী
56. বোঘাজকোই গুরুত্বপূর্ণ কারণ,

(A) এই জায়গাটি মধ্য এশিয়া ও তিব্বতের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক ঘাঁটি ছিল
(B) আদি-বৈদিক সাহিত্য এখানেই রচিত হয়

(C) এখানে প্রাপ্ত লেখমালা-য় বৈদিক দেব-দেবীদের নাম উল্লিখিত আছে
(D) উপরের কোনটিই নয়
57. নিম্নোক্তদের মধ্যে 'আলাই দরওয়াজা'-র নির্মাতা কে ?

(A) আলাউদ্দিন খিলজী (B) আকবর (C) মহম্মদ বিন তুঘলক (D) জাহাঙ্গীর

58. D, C ও E- এর চেয়ে লম্বা। A, E.-এর মত লম্বা নয়। C, A.-এর চেয়ে লম্বা। D, B.-এর মত লম্বা নয়। তাহলে, দ্বিতীয়
উচ্চতম ব্যক্তিটি কে ?

(A) B (B) C (C) D (D) E
59. উত্তর গোলার্ধের জন্য সঠিক জোড়গুলি শনাক্ত করুন:
1. মকর সংক্রান্তি — ডিসেম্বর 22nd
2. জলবিষু ব — সেপ্টেম্বর 23rd
3. কর্ক ট সংক্রান্তি — জুন 21st
4. মহাবিষু ব — মার্চ 21st

প্রদত্ত কোড থেকে সঠিক উত্তরটি চয়ন করুন:

(A) 1 এবং 2 (B) 2 এবং 3 (C) 3 এবং 4 (D) সবকটি সঠিকভাবে মেলে
60. মোট জনসংখ্যার নিরিখে ভারতে 2011 census -এ পশ্চিমবঙ্গের স্থান হল
(A) দশম (B) চতুর্থ (C) দ্বিতীয় (D) পঞ্চম

61. কোন ভারতীয় গণআন্দোলন মহাত্মা গান্ধির বিখ্যাত 'ডান্ডি পদযাত্রা' দিয়ে শুরু হয় ?
(A) খিলাফত আন্দোলন
(B) অসহযোগ আন্দোলন
(C) আইন অমান্য আন্দোলন
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(D) ভারত ছাড়ো আন্দোলন
62. ধরুন Let x1, x2, _______, x100 —100 টি সংখ্যা যাতে সকল i -এর জন্য xi + xi+1 = 100 হয় । যদি x10
= 1 হয়, তবে x1 কত হবে ?
(A) 100 (B) 99 (C) 101 (D) 1
63. বিকানের খাল কোন নদী থেকে শুরু হয়েছে ?
(A) বনস (B) চম্বল (C) শতদ্রু (D) যমু না

64. 2019 এ পশ্চিমবঙ্গে যে তীব্র ঘু র্ণাবর্ত হয়েছে তার নাম হল
(A) Fani (B) Bulbul (C) Phinge (D) Sumi

65. কোনো বছরের একটি নির্দিষ্ট মাসে তিনটি সোমবারের তারিখ জোড় সংখ্যা। ঐ মাসের 15 তারিখ কী বারে পড়বে ?
(A) সোমবার (B) বু ধবার (C) শুক্রবার (D) রবিবার
66. 'শিক্ষক দিবস' ভারতে প্রতি বছর পালিত হয়
(A) 5ই সেপ্টেম্বর (B) 2রা অক্টোবর (C) 6ই নভেম্বর (D) 25শে ডিসেম্বর
67. “Constituent Assembly”ভারতীয় সংবিধান' গ্রহণ করেছে

(A) 15ই আগস্ট, 1947 (B) 26শে জানুয়ারি, 1950 (C) 26 শে নভেম্বর, 1949 (D) 2রা অক্টোবর, 1950

68. নিম্নলিখিত পণ্যগুলির মধ্যে কোনটি সর্ববৃ হৎ আমদানিকৃত সামগ্রী হিসাবে বিজয়নগর সাম্রাজ্যে গণ্য হত?
(A) মু ক্তো (B) মূ ল্যবান পাথর (C) অশ্ব (D) রেশন

69. ‘FACT Check Module’ -এর লক্ষ্য হল
(A) বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির দ্বারা বিশৃ ঙ্খলা সৃ ষ্টি নিয়ন্ত্রণ করতে
(B) অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করা

(C) সমাজের বিবিধ সংস্কৃতির মধ্যে সংহতি উৎসাহিত করতে
(D) ভারত সরকারকে মিথ্যা খবর থেকে আড়াল করতে
70. “রাজতরঙ্গিনী” -র রচয়িতা কে ?

(A) মেগাস্থিনিস (B) কলহন (C) আল-বিরুনি (D) হেরোডোটাস

71. ভারতে 'অর্থনৈতিক সংস্কার' নীতিগলি প্রথমবার আনুষ্ঠানিকভাবে (formally) উপস্থাপিত হয়
(A) জুলাই, 1991 (B) আগস্ট, 1947 (C) জানুয়ারি, 1980 (D) মার্চ , 1990

72. কলকাতার কাছে ঘু সুরিতে ভারতের প্রথম কার্পাস বস্ত্রবয়ন শিল্পটি কোন বছর স্থাপিত হয় ?
(A) 1818 (B) 1821 (C) 1819 (D) 1823
73. 'চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের' পিছনে নিম্নলিখিত বিপ্লবীদের মধ্যে কর মস্তিষ্ক সক্রিয় ছিল ?
(A) গণেশ ঘোষ (B) চন্দ্রশেখর আজাদ (C) সূর্য সেন (D) লালা হরদয়াল

74. 500 ও 1000 টাকার নোট বাতিল ঘোষিত হয়েছিল

(A) 8ই নভেম্বর, 2016 (B) 1লা জানুয়ারী, 2017 (C) 15ই আগস্ট, 2016 (D) 31শে মার্চ , 2017
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75. কেন্দ্রে প্রথম অ-কংগ্রেসী সরকারের নেতৃত্ব দেন
(A) জয়প্রকাশ নারায়ণ (B) মোরারজি দেশাই (C) চৌধু রী চরণ সিং (D) অটল বিহারী বাজপেয়ী
76. বর্ত মানে ভারতের অর্থমন্ত্রী হলেন
(A) অরুণ জেটলি (B) নির্মলা সিতারামন (C) পি. চিদাম্বরম (D) প্রণব মু খার্জী
77. নিম্নলিখিত রাশিগুলির মধ্যে ভেক্টর রাশিটি হল:--

(A) তাপ (B) কৌণিক ভরবেগ (C) সময় (D) কাজ

78. নিম্নলিখিত স্থানগুলির মধ্যে কোথায় ভারতীয় উপমহাদেশে প্রাচীনতম কৃষিকার্যের প্রমাণ মেলে ?
(A) প্রতাপগড় (B) মেহেরগড় (C) কোয়েটা (D) কালাট
79. মহামান্য সুপ্রীম কোর্টে র আদেশবলে 'RTI' প্রয়োগ করা যাবে
(A) Office of the CBI তেও

(B) Office of the NIA তেও
(C) Office of the CJI তেও

(D) Office of the PMO তেও
80. সূর্য থেকে আলো আমাদের কাছে পৌঁছতে সময় লাগে
(A) 2 মিনিট (B) 8 মিনিট (C) 4 মিনিট (D) 16 মিনিট
81. 'Fit India Movement' August 2019 -এ শুরু করে
(A) কপিলদেব (B) সৌরভ গাঙ্গুলী (C) নরেন্দ্র মোদী (প্রধানমন্ত্রী) (D) বিরাট কোহলি
82. জন, অ্যারিস ও যোসেফ বিভিন্ন বয়সের তিন ভাই । দেওয়া আছে:
(i) অ্যারিস সবার বড়

(ii) যোসেফ সবার বড় নয়
(iii) জন সবার ছোট নয়তবে
কে সবার ছোট?

(A) অ্যারিস (B) জন (C) যোসেফ (D) দেওয়া তথ্য থেকে এটি বলা সম্ভব নয়.
83. 'গরিবি হটাও' শ্লোগানটি প্রথম দিয়েছিলেন

(A) ইন্দিরা গান্ধী (B) রাজীব গান্ধী (C) সোনিয়া গান্ধী (D) রাহুল গান্ধী

84. কিরু জলবিদ্যুৎ প্রকল্পটি কোথায় অবস্থিত?

(A) তেলেঙ্গানা (B) কেরল (C) জম্মু ও কাশ্মীর (D) অন্ধ্রপ্রদেশ

85. 14 বাণিজ্যিক ব্যাংক জাতীয়করণ করা হয়

(A) 1969 সালে (B) 1980 সালে (C) 1971 সালে (D) 1991 সালে

86. ভারতের পারমাণবিক শক্তি কমিশন (AEC) 1948 সালে কে প্রতিষ্ঠা করেন ?
(A) P. K. Iyengar (B) M. R. Srinivasan (C) Vikram Sarabhai (D) Homi Bhabha
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87. নীচের ছকে সঠিক শব্দগুলি বসিয়ে ছকটি পূরণ করুন । কোন শব্দটি উপযু ক্ত নয় ?

(A) FATE (B) FLAT (C) ROLE (D) TILL
88. পারমাণবিক আকার যে ইউনিটে প্রকাশ করা হয় —
(A) ফার্মি (B) অ্যাংস্ট্রম (C) নিউটন (D) টেসলা
89. National Institute of Disaster Management বা NIDM পূর্বে নামাঙ্কিত ছিল:
(A) National Centre of Disaster Management

(B) National Council of Disaster Management
(C) National Committee for Disaster Management
(D) National Task Force on Disaster Management
90. কংগ্রেসের কোন অধিবেশনে 'পূর্ণ স্বরাজের' দাবি ঘোষিত হয়?

(A) লাহোর কংগ্রেস (B) সুরাট কংগ্রেস (C) কলকাতা কংগ্রেস (D) নাগপুর কংগ্রেস

91. নিম্নলিখিত কোন ঐতিহাসিক 'The wonder that was India’ গ্রন্থটির রচয়িতা?

(A) এ. এল. ব্যাসম (B) অ্যালিসন ব্যাশফোর্ড (C) রমেশ চন্দ্র মজুমদার (D) সতীশ চন্দ্র

92. একটি ঘনকাকৃতি ছক্কার ঘুঁ টির দুটি অবস্থান দেখানো হয়েছে । ঐ ঘুঁ টির যে তলে 3 টি dot আছে ঠিক তার বিপরীত
তলে কয়টি dot থাকবে?

(A) 1 (B) 2 (C) 4 (D) 5
93. গ্রাফাইট, কার্বন এবং হীরা হল
(A) আইসোটোপ (B) আইসোমার (C) আইসোটোন (D) অ্যালোট্রোপ
94. কেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'নাইট' উপাধি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন ?
(A) বঙ্গবিভাজনের বিরুদ্ধে

(B) জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে
(C) অসহযোগ আন্দোলন স্তব্ধ হবার বিরুদ্ধে
(D) আলিপুর ষড়যন্ত্র মামলার প্রতিবাদে

95. ভারতের 70তম সংবিধান দিবস পালিত হয় / হবে
(A) 2020 (B) 2018 (C) 2017 (D) 2019
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96. ভারতের 'সংবিধান দিবস' পালিত হয়

(A) 3রা ডিসেম্বর (B) 25শে অক্টোবর (C) 5ই জানুয়ারী (D) 26শে নভেম্বর

97. 'অনুৎপাদক সম্পদ' (NPA) হল ভারতীয় বাণিজ্যিক ব্যাংকের

(A) বাড়ি ও জমি(B) যে ঋণ নির্দিষ্ট সময়েও ফেরত দেওয়া হয় নি(C) সরকারি সিকিউরিটি(D) নগদ অর্থ

98. পশ্চিমবঙ্গের গভর্নর হলেন

(A) নুরুল হাসান (B) রাজনারায়ণ সিং (C) কেশরীনাথ ত্রিপাঠী (D) জগদীপ ধনখড়

99. আদি ঋক বৈদিক যু গে কোন দুটি প্রতিনিধিমূ লক সমাবেশের নাম পাওয়া যায় ?
(A) সমিতি (B) সভা (C) সমিতি ও সঙ্গম (D) উভয়ই (A) ও (B)
100. ‘Lokpal’ এর আক্ষরিক অর্থ

(A) Caretaker of the people
(B) Execution of public services

(C) Looking after the Weaker section of society
(D) Motivate civilians

101. গুজরাটের কোন শহরটি জাহাজ ভাঙার কারখানার জন্য বিখ্যাত?
(A) ওখা (B) আলাঙ (C) কান্দালা (D) বেড়াভাল
102. 'দ্য ইন্ডিয়ান ওয়ার অব ইনডিপেনডেন্স' -এর রচয়িতা কে ?
(A) দাদাভাই নৌরজী (B) রমেশচন্দ্র দত্ত (C) বিনায়ক দামোদর সাভারকর (D) হরিশচন্দ্র মু খোপাধ্যায়
103. 'গদর' শব্দের অর্থ কী ?

(A) বিপ্লব (B) স্বাধীনতা (C) স্বরাজ (D) মু ক্তি

104. ভূমিকম্পের তীব্রতা মাপার জন্য যে স্কেল ব্যবহৃত হয়

(A) মেট্রিক স্কেল (B) কোয়াক স্কেল (C) রিখটার স্কেল (D) এপিসেন্টার স্কেল

105. 'ইলবার্ট বিল' বিতর্কে র সঙ্গে নিম্নোক্ত কোন ইংরেজ ভাইসরয়ের নাম জড়িয়েছল ?
(A) লর্ড কার্জ ন (B) লর্ড লিটন (C) লর্ড রিপন (D) লর্ড হার্ডিঞ্জ

106. মানব উন্নয়ন সূচক (HDI) প্রকাশিত হয়
(A) বিশ্ব ব্যাঙ্ক -এর সহায়তায়
(B) UNDP -এর সহায়তায়

(C) (IMF) আন্তর্জ াতিক অর্থভাণ্ডার -এর সহায়তায়
(D) নীতি আয়োগ (NITI Aayog) -এর সহায়তায়

107. 2162/3÷(p2/9)−3/2=2x3ypz । x, y, z -এর মান নির্ণয় করো
(A) x = 2, y = -1, z = 3
(B) x = -1, y = 2, z = 3
(C) x = 3, y = -1, z = 2
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(D) x = 2, y = 3, z = -1
108. 6, 11, 21, 36, 56, — এই ক্রমে ফাঁকা জায়গায় কোন সংখ্যা হবে ?
(A) 78 (B) 81 (C) 82 (D) 86

109. কোন সংবাদপত্রে 'বয়কট' সর্বপ্রথম ঘোষিত হয় ?

(A) সঞ্জীবনী (B) হিতবাদী (C) যু গান্তর (D) অমৃ ত বাজার

110. চু ম্বি উপত্যাকা কোন সীমান্তে রয়েছে ?

(A) সিকিম - ভুটান (B) নেপাল - সিকিম (C) বিহার - নেপাল (D) অসম - বাংলাদেশ

111. NIDM গঠিত হয়েছিল 2006 -এ। নীচের কোনটি সঠিক ?

(A) ভুল (B) ঠিক (C) মানব সম্পদ মন্ত্রক দ্বারা (D) বিদেশ মন্ত্রক দ্বারা

112. 10 থেকে 100 10 লিখতে গেলে 7 সংখ্যাটি কতবার ব্যবহৃত হবে ?
(A) 20 (B) 19 (C) 10 (D) 11
113. কোন সালে তরাইনের প্রথম যু দ্ধ সংঘটিত হয় ?

(A) 1175 খ্রিষ্টাব্দ (B) 1191 খ্রিষ্টাব্দ (C) 1192 খ্রিষ্টাব্দ. (D) 1206 খ্রিষ্টাব্দ.

114. পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট জল বিশুদ্ধ করে, কারণ এটি

(A) জীবাণুমুক্তকারী (B) জারক (C) বিজারক (D) লিচিং

115. ভারত কর্তৃ ক 'typhoid vaccine' যা 'WHO' অনুমোদিত, প্রথম যে দেশ সূচনা করেছিল
(A) নেপাল (B) বাংলাদেশ (C) মায়ানমার (D) পাকিস্তান

116. দ্রব্য পরিষেবা কর (GST) ভারতে প্রবর্ত ন করেন অর্থমন্ত্রী
(A) অরুণ জেটলি (B) মনমোহন সিং (C) প্রণব মু খার্জী (D) নরেন্দ্র মোদী
117. ভারতে 100 টাকার নোটে সই থাকে
(A) গভর্নর, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
(B) সেক্রেটারি, অর্থমন্ত্রক
(C) ভারতের অর্থমন্ত্রী

(D) ভারতের প্রধানমন্ত্রী
118. কে তত্ত্ববোধিনী সভার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন ?
(A) দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর
(B) রামমোহন রায়

(C) কেশবচন্দ্র সেন
(D) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
119. ভারতে সর্বাধিক তামাক উৎপাদনকারী রাজ্য হল

(A) বিহার (B) অন্ধপ্রদেশ (C) উত্তরপ্রদেশ (D) তামিলনাড়ু
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120. একটি নক-আউট প্রতিযোগিতায় অর্থাৎ যে প্রতিযোগিতায় কেবলমাত্র বিজয়ী পরের রাউন্ডে চলে যাবে এবং
পরাজিত প্রতিযোগিতা থেকে ছিটকে যাবে— 22 জন প্রতিযোগী আছে । তাহলে ঐ প্রতিযোগিতায় মোট কতগুলি ম্যাচ
খেলা হবে?

(A) 20 (B) 21 (C) 22 (D) খেলার নির্ঘণ্ট কীভাবে তৈরি হয়েছে তার উপর নির্ভ র করবে
121. ভারতীয় সংবিধানের রচয়িতা হলেন
(A) মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী
(B) জওহরলাল নেহেরু

(C) ডঃ বি আর আম্বেদকর
(D) সর্দ ার বল্লভ ভাই প্যাটেল
122. গাছপালা যেখান থেকে পুষ্টি সংগ্রহ করে, তা হল
(A) বায়ু মণ্ডল (B) ক্লোরোফিল (C) মাটি (D) আলো
123. অতি পরিবাহী পদার্থ যারা

(A) কম তাপমাত্রায় বিদ্যুৎ পরিচালনা করে

(B) বিদ্যুৎ প্রবাহে উচ্চ প্রতিরোধ তৈরি করে

(C) বিদ্যুৎ প্রবাহে কোনো প্রতিরোধ তৈরি করে না
(D) উচ্চ তাপমাত্রায় বিদ্যুৎ পরিচালনা করে
124. শব্দের গতিবেগ সর্বাধিক কোথায় ?

(A) শূন্যস্থানে (B) গ্যাসে (C) তরলে (D) কঠিন পদার্থে

125. নীচের গুণের সংখ্যাটিতে “∙” চিহ্নিত স্থানদুটিতে কোন কোন সংখ্যা বসবে?—3∙—37—9∙×—495—5
(A) 8, 4 (B) 6, 8 (C) 4, 8 (D) 8, 6
126. অমৃ তবাজার পত্রিকার প্রথম সম্পাদক কে ছিলেন?

(A) শম্ভুচন্দ্র মু খোপাধ্যায় (B) শিশির কুমার ঘোষ (C) গিরিশ চন্দ্র ঘোষ (D) রবার্ট নাইট

127. কবে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় ?

(A) 1800 খ্রিস্টাব্দ (B) 1817 খ্রিস্টাব্দ (C) 1855 খ্রিস্টাব্দ (D) 1857 খ্রিস্টাব্দ

128. একটি শ্রেনিতে (row) 'A' বামদিক থেকে 11 তম অবস্থানে এবং 'B' ডানদিক থেকে 10 তম অবস্থানে আছে। যদি

'A' ও 'B' নিজেদের মধ্যে স্থান পরিবর্ত ন করে তবে 'A' বামদিক থেকে 18 তম অবস্থানে চলে আসে। 'A' ও 'B' ছাড়া ঐ
শ্রেণিতে (row) কভজন ব্যক্তি আছে ?
(A) 27 (B) 26 (C) 25 (D) 24

129. 'FACT Check Module’ -এর চার নীতি হল
(A) Follow, assimilate, control and terminate
(B) Find, assess, create and target

(C) Follow, assess, control and terminate
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(D) Find, assess, caution and train
130. আসাম সরকারের 'Arundhati Swarna Yojana' যা 1st January 2020 তে শুরু হবে যার উদ্দেশ্য হল
(A) পাত্রদের উৎসাহিত করা অসমীয় মেয়েদের বিয়ে করতে

(B) পাত্রীদের উৎসাহিত করা তাদের বিয়েকে নথিভুক্ত করতে
(C) প্রার্থীদের সোনা কিনতে উৎসাহিত করতে

(D) পরিবারকে উৎসাহিত করতে বাড়ির কন্যাকে ১৮ বছরের পরে বিয়ে দিতে
131. রাজ্যসভার সভাপতি হলেন
(A) ভারতের রাষ্ট্রপতি

(B) ভারতের উপ-রাষ্ট্রপতি
(C) ভারতের প্রধানমন্ত্রী

(D) ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী
132. বরদৌলি আন্দোলনের নেতা কে ছিলেন?

(A) বল্লভভাই প্যাটেল (B) মহাত্মা গান্ধী (C) চমনলাল (D) রাজাগোপালাচারী

133. 'IFFA' র 'Golden Jubilee' শিরোপা, 2019 যাকে প্রদান করা হয়েছে
(A) জয়া ভাদুড়ী (B) অমিতাভ বচ্চন (C) রজনীকান্ত (D) জিতেন্দ্র

134. নীচের ছকে সঠিক সংখ্যাগুলি বসিয়ে ছকটি পূরণ করুন । কোন সংখ্যাটি ছকে উপযু ক্ত নয় ?

(A) 137 (B) 173 (C) 301 (D) 731

135. কোন গভর্নর জেনারেলের শাসনকালে ভারতে রেলপথের সূচনা হয় ?
(A) লর্ড ওয়েলেসলী (B) লর্ড কর্নওয়ালিশ (C) লর্ড ক্যানিং (D) লর্ড ডালহৌসী
136. জাতীয় জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের reference সহ নিম্নলিখিত বিবৃ তিগুলি বিবেচনা করুন:
1. এটি বিশ্বব্যাঙ্কের সহায়তায় 2016 সালে চালু হয়েছিল
2. এটি জাতীয় জলাতথ্যকেন্দ্র স্থাপনের ব্যবস্থা করে

3. উদ্দেশ্যটি হল জনসম্পদ তথ্যের ব্যাপ্তি, গুণগত মান এবং অভিগম্যতা উন্নতি করে করা
উপরোক্ত বিবৃ তিগুলির মধ্যে কোনটি /কোনগুলি সঠিক?

(A) কেবলমাত্র 1 এবং 2 (B) কেবলমত্র 2 এবং 3 (C) 1, 2 এবং 3 (D) উপরের কোনোটিই নয়
137. ভারতীয় সংবিধান অনুসারে, রাজ্যের বিধানসভাগুলি নির্বাচিত করে
(A) লোকসভার সদস্যদের
(B) রাজ্যসভার সদস্যদের

(C) রাজ্যের হাইকোর্টে র প্রধান বিচারপতি-কে
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(D) অ্যাটর্নি জেনারেল অফ ইন্ডিয়া-কে
138. নীচের কোন সৈকতটি নীল-পতাকা শংসাপত্র পাওয়ার জন্য এশিয়াতে প্রথম হয়েছে?
(A) আরামবোল সৈকত, গোয়া
(B) চন্দ্রভাগা সৈকত, ওড়িশা
(C) চিওলা সৈকত, মহারাষ্ট্র

(D) উপরের কোনোটিই নয়
139. ভারতের মু দ্রাস্ফীতির হার হল

(A) দ্বিমাত্রিক (Double-digit) > 0 (B) একমাত্রিক (Single-digit > 0 (C) ঋণাত্মক (D) শূন্য

140. তেজস্ক্রিয় ডেটিং কৌশল কোন পদার্থের বয়স অনুমান করতে ব্যবহার করা হয় ?
(A) শিলা (B) মিনার (C) মাটি (D) জীবাশ্ম
141. জীবাশ্ম দাহ করলে কোন greenhouse গ্যাস নির্গত হয় ?
(A) কার্বন ডাইঅক্সাইড (B) মিথেন (C) ওজোন (D) নাইট্রাস অক্সাইড
142. কোন শিক্ষা প্রতিবেদনের মাধ্যমে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়?

(A) মেকলে মিনিট (B) হান্টার কমিশন (C) চার্ট ার অ্যাক্ট (D) উডস ডেসপ্যাচ

143. 'ISRO' সম্প্রতি Cartosat-3 কে উৎক্ষেপণ করেছে

(A) শ্রীহরিকোটা থেকে (B) বালেশ্বর থেকে (C) আমেদাবাদ থেকে (D) ট্রম্বে থেকে

144. ফরওয়ার্ড ব্লকের প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন ?

(A) সুভাষচন্দ্র বসু (B) রাসবিহারী বসু (C) যদুগোপাল মু খোপাধ্যায় (D) হেমচন্দ্র ঘোষ

145. নিম্নলিখিত ভাষ্যগুলির মধ্যে সিন্ধু সভ্যতা সম্পর্কে সঠিক কোনটি ?

(A) হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারো উভই কেন্দ্রই রাভি (ইরাবতী) নদীর ধারে অবস্থিত

(B) চানহুদারো ও কালিবঙ্গান উভয়ই বর্ত মান রাজ্য রাজস্থানের সীমানার মধ্যে অবস্থিত
(C) সূরকোতাদা ও ধোলাবিরা উভয়ই গুজরাটে কচ্ছ এলাকায় অবস্থিত
(D) লোথাল কেন্দ্রটি নর্মদা নদীর ধারে অবস্থিত

146. সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধকরণের সময় কে গভর্নর জেনারেল ছিলেন?

(A) লর্ড বেন্টিঙ্ক (B) লর্ড হেস্টিংস (C) লর্ড ডালহৌসী (D) লর্ড ক্যানিং

147. শ্রীরঙ্গপত্তমে 'স্বাধীনতা বৃ ক্ষ' স্থাপন করেছিলেন

(A) হায়দার আলি (B) টিপু সুলতান (C) চিন কিলিচ খান (D) মু র্শিদকুলি খান

148. 'মহারানীর ঘোষণাপত্রের' তারিখ কী ছিল ?
(A) 1লা নভেম্বর, 1858 (B) 10ই মে, 1857 (C) 29শে মার্চ , 1857 (D) 11ই ফেব্রুয়ারী, 1860
149. ভারতীয় জাতীয় উৎপাদনে পরিষেবা (Service) ক্ষেত্রের অবদান হল
(A) 62 শতাংশ (B) 50 শতাংশ (C) 42 শতাংশ (D) 23 শতাংশ
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150. মু ঘল যু গের রাজস্ব সংগ্রহ ব্যবস্থায় 'জাবতি' বলতে বোঝায়
(A) পরিমাপ

(B) প্রতি ক্ষেত্রীয় এককে উৎপাদনের পরিমাণ
(C) শস্য উৎপাদনের মোট পরিমাণ

(D) মোট উৎপাদনের এক-তৃতীয়াংশ
151. 'Queen Pineapple’ সম্পর্কিত নিম্নলিখিত বিবৃ তি বিবেচনা করুন:
1. এটি নাগাল্যান্ডের রাজ্য ফল

2. এটি 2015 সালে ভৌগোলিক ইঙ্গিত (GI) ট্যাগ পেয়েছিলউপরোক্ত বিবৃ তি গুলির মধ্যে কোনটি /কোনগুলি সঠিক ?
(A) কেবলমাত্র 1 (B) কেবলমাত্র 2 (C) 1 এবং 2 উভয়ই (D) উপরের কোনোটিই নয়.
152. কে ইন্ডিয়ান ওমেনস ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ?
(A) স্যার সৈয়দ আহমেদ খান
(B) ধন্দো কেশব কার্ভে

(C) স্যার উইলিয়াম হান্টার

(D) স্যার আশুতোষ মু খোপাধ্যায়
153. 'DEFCOM' যু গ্মভাবে পরিচালনা করে

(A) Indian Defence Forces and I.I.T.s
(B) Indian Defence Forces and I.I.Sc
(C) Corps of signals and confederation of Indian Industry (C.I.I.)
(D) Armed Forces and Ministry of Information

154. নীচের কোনটি অন্যদের থেকে আলাদা ?
(A) 27 (B) 64 (C) 81(D) 125
155. কে অক্সিজেন অণুকে আবদ্ধ করতে পারে ?

(A) লাল রক্তকণিকা (B) সাদা রক্তকণিকা (C) ভিটামিন B12 (D) ভিটামিন E

156. PCMA (2006) শব্দাংশ হল পূর্ণভাবে

(A) Prohibition of Child Marriage Act
(B) Parent-Child Maintenance Act
(C) Pollution Control and Monitoring Act
(D) Parental Care and Maintenance Act

157. একটি পিপীলিকার গতি হল 75 cm/sec। পিপীলিকাটি একদিনে যে দূরত্ব অতিক্রম করে
(A) 64800 m/day (B) 648000 m/day (C) 648000 cm/day (D) 64800000 cm/day
158. জামিয়া মিল্লিয়া ইসলামিয়ার প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন?

(A) ডঃ জাকির হোসেন (B) মহম্মদ আলি (C) সৌকত আলি (D) আগা খাঁ
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159. যদি তুমি কোনো দৌড় প্রতিযোগিতায় 2য় স্থানের প্রতিযোগীকে অতিক্রম করে আসো, তবে এখন তুমি কোন স্থানে
আছো ?

(A) প্রথম (B) দ্বিতীয় (C) তৃতীয় (D) দেয়া তথ্য থেকে এটি জানা সম্ভব নয়
160. আরোহী ক্রমে পশ্চিমবঙ্গের নিম্নলিখিত চাল উৎপাদনকারী জেলা নির্বাচন করুন:
(A) মেদনীপুর, পূর্ব বর্ধমান, মু র্শিদাবাদ

(B) মু র্শিদাবাদ, মেদিনীপুর, পূর্ব বর্ধমান
(C) বাঁকুড়া, মু র্শিদাবাদ, পূর্ব বর্ধমান
(D) বাঁকুড়া, মু র্শিদাবাদ, মেদিনীপুর

161. 'লবণ সত্যাগ্রহ' কোন সালে হয় ?

(A) 1929 (B) 1930 (C) 1931 (D) 1932

162. ক্যাবিনেট মিশন কোন সালে ভারতে আসে ?
(A) 1946 (B) 1945 (C) 1942 (D) 1940

163. পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার চালিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলির আচার্য ‘Chancellor’ হলেন
(A) রাজ্যের রাজ্যপাল
(B) রাজ্যের মু খ্যমন্ত্রী

(C) রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী

(D) কলকাতা হাইকোর্টে র প্রধান বিচারপতি
164. নীচের বর্ণিত কোনটি 'মিতাক্ষরা' ব্যবস্থার প্রকৃত সংজ্ঞা দান করে ?
(A) জ্যোতির্বিজ্ঞান শাস্ত্র

(B) প্রাচীন হিন্দু উত্তরাধিকার ব্যবস্থার ওপর লিখিত ভাষ্য
(C) কৃষি ব্যবস্থার ওপর লিখিত গ্রন্থ
(D) চিকিৎসাবিজ্ঞান সংক্রান্ত ভাষ্য

165. শোষক কাগজ দ্বারা কালি শোষণের কারণ হল
(A) কালির সান্দ্রতা (B) কৈশিক (capillary) ক্রিয়া (C) কালির আশ্লেষ (diffusion) (D) সাইফন (siphon)
ক্রিয়া

166. আলাউদ্দিন খিলজী-র দাক্ষিণাত্য অভিযানে তাঁর সেনাধ্যক্ষ ছিলেন

(A) আইনুল মূ লক মু লতানি (B) নুসরাত খান (C) মালিক কাফুর (D) উলুঘ খান

167. কবে ভারতে প্রথম স্বাধীনতা দিবস পালিত হয়েছিল ?
(A) 26শে জানুয়ারী, 1930 খ্রিস্টাব্দে
(B) 2রা জানুয়ারী, 1930 খ্রিস্টাব্দে

(C) 31শে অক্টোবর, 1929 খ্রিস্টাব্দে
(D) 8ই ডিসেম্বর, 1930 খ্রিস্টাব্দে
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168. নিম্নলিখিত কোন শহরটি মু লা-মু থা নদীর তীরে অবস্থিত ?
(A) নাগপুর (B) পুনে (C) দেরাদুন (D) ব্যাঙ্গালুরু

169. রাধিকা তার বাড়ির দক্ষিনে 50m যাওয়ার পর বাঁদিকে ঘু রল এবং 20m গেল । তারপর উত্তর দিকে ঘু রে 30m
গেল এবং তারপর বাড়ির দিকে হাঁটতে শুরু করল। এখন সে কোন দিকে হাঁটছে ?
(A) উত্তর (B) দক্ষিণ-পূর্ব (C) উত্তর-পশ্চিম (D) পশ্চিম
170. প্রাকৃতিক তেজস্ক্রিয়তা আবিষ্কার করেন

(A) মেরী কুরি (B) আর্নেস্ট রাদারফোর্ড (C) হেনরি বেকারেল (D) এনরিকো ফার্মি

171. ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের 'জনক' বলে কাকে অভিহিত করা হয় ?

(A) মহাত্মা গান্ধি (B) এ. ও. হিউম (C) লোকমান্য তিলক (D) সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী

172. আকবর 'ইবাদতখানা' নির্মাণ করেন কোন সালে ?
(A) 1575 খ্রিস্টাব্দে (B) 1568 খ্রিস্টাব্দে (C) 1571 খ্রিস্টাব্দে (D) 1562 খ্রিস্টাব্দে
173. ভারতে প্রথম ইংরেজি ভাষায় সংবাদপত্র কে চালু করেন ?
(A) বাল গঙ্গাধর তিলক (B) রাজা রামমোহন রায় (C) জে. এ. হিকি (D) লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক
174. কোনটি একটি সার ?
(A) নাইট্রোজেন (B) অক্সিজেন (C) ফসফরাস (D) সোডিয়াম নাইট্রেট
175. 'Lokpal' এর 'Logo' তে সর্ত কতা চিহ্নিত আছে

(A) তিরঙ্গা (B) অশোক চক্র (C) বিচারকের বেঞ্চ (D) দু' হাত

176. সর্বশেষ Census of Indian Population (জনগণনা) হয়েছিল
(A) 1991 (B) 2001 (C) 2011 (D) 2019

177. পশ্চিমবঙ্গের 'গনগনি' অঞ্চলে কোন ধরনের মাটি রয়েছে ?

(A) পলি মাটি (B) লবণাক্ত মাটি (C) ল্যাটেরাইট মাটি (D) তরাই মাটি

178. ভারতের 'কৃষকের আত্মহত্যা' নীচের কোনটির প্রভাব হিসেবে দেখা হয় ?
(A) কৃষিক্ষেত্রের দুরবস্থা

(B) শিল্পক্ষেত্রের Stagnation বা অধোগতি
(C) জলবায়ু পরিবর্ত ন ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ
(D) সবু জ বিপ্লব

179. কোন অঞ্চলকে দক্ষিণ ভারতের শস্যভান্ডার বলে ?

(A) মাদ্রাজ (B) থাঞ্জাভুর (C) কন্যাকুমারী (D) করমন্ডল উপকূল

180. কাঁকরাপাড়া পারমাণবিক কেন্দ্র ভারতের কোন শহরের কাছে অবস্থিত ?
(A) কোটা (B) কালপক্কম (C) সুরাট (D) মু ম্বাই
181. ভূমিস্বত্ব প্রতিষ্ঠায় কবু লিয়ত ও পাট্টা-র প্রচলন করেন
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(A) শের শাহ (B) গিয়াসুদ্দিন মাহমু দ শাহ (C) বাহলুল খান লোদী (D) হুমায়ু ন
182. হাইড্রোজেন বোমা কোন বিক্রিয়ার ভিত্তিতে তৈরি হয়?
(A) পারমাণবিক বিচ্ছেদ বিক্রিয়া

(B) পারমাণবিক সংযোজন বিক্রিয়া
(C) প্রাকৃতিক তেজস্ক্রিয়তা

(D) কৃত্রিম তেজস্ক্রিয়তা বিক্রিয়া
183. বিরজীস কাদের কে ছিলেন ?

(A) হায়দ্রাবাদের নিজাম (B) অযোধ্যার নবাব (C) মু ঘল সম্রাট (D) বাংলার নবাব

184. প্রথম ভারতীয় যিনি অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন
(A) অধ্যাপক অভিজিৎ বিনায়ক ব্যানার্জী
(B) অধ্যাপক অমর্ত ্য কুমার সেন

(C) অধ্যাপক ভি. কে. আর. ভি. রাও
(D) অধ্যাপক টি. এন. শ্রীনিবাসন
185. পোর্ট ব্লেয়ার কোন দ্বীপে অবস্থিত ?
(A) ছোট আন্দামান-এ (B) বৃ হৎ নিকোবর-এ (C) দক্ষিণ আন্দামান-এ (D) উত্তর আন্দামান-এ
186. Head Count Ratio (HCR) ভারতের বহুলভাবে ব্যবহৃত হয় নীচের কোনটির পরিমাপ হিসাবে ?
(A) দারিদ্র (B) অসাম্য (C) আয় (D) জনসংখ্যা

187. তিলপাড়া ব্যারেজ যে নদীর ওপর অবস্থিত তা হল

(A) দামোদর (B) কংসাবতী (C) শিলাবতী (D) ময়ূ রাক্ষী

188. সংখ্যার পিরামিডে প্রতিটি বৃ ত্তের মধ্যে লিখিত সংখ্যা ঠিক তার নীচের বৃ ত্তের মধ্যেকার সংখ্যা দুটির যোগফলের
সমান । পিরামিডে কয়কটি সংখ্যা দেওয়া আছে। “?” চিহ্নিত স্থানের সংখ্যাটি কত হবে ?

(A) 4 (B) 5 (C) 6 (D) 7
189. পানীয় জলে ফ্লুরাইডের আধিক্যের ফলে হয়

(A) ফুসফুসের রোগ (B) অন্ত্রের সংক্রমণ (C) ফ্লুরোসিস (D) রিকেট

190. একটি ষড়ভুজাকৃতি টেবিলের সবদিকে ছয়জন লোক বসে আছে। অনুপ, বেলালের বিপরীতে এবং বেলাল, চিরাগ
ও ডেরেকের মাঝে বসে আছে । অনুপ, ইলা ও ফারুকের মাঝে বসে আছে। আবার ইলা ডেরেকের বামদিকে বসে
আছে। তাহলে, নীচের মধ্যে কোন জোড়াটি মু খোমু খি বসে আছে ?
(A) ইলা ও ফারুক (B) ডেরেক ও ইলা (C) চিরাগ ও ইলা (D) চিরাগ ও ডেরেক
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191. 'EXTRAORDINARY' শব্দটির অক্ষরগুলিকে alphabetic order -এ সাজালে বাম দিক থেকে পঞ্চম স্থানে
কোন অক্ষরটি হবে?

(A) N (B) O (C) I (D) A

192. বৈদ্যুতিক বাল্বে যে গ্যাস ভরা থাকে —
(A) নাইট্রোজেন (B) হাইড্রোজেন (C) কার্বন ডাই-অক্সাইড (D) অক্সিজেন
193. 'খেরওয়ারী হুল' বলতে কী বোঝাতো ?

(A) চু য়াড় বিদ্রোহ (B) পাইক বিদ্রোহ (C) সাঁওতাল বিদ্রোহ (D) নীল বিদ্রোহ

194. একটি ষড়ভুজের সবকটি অভ্যন্তরীণ কোণের যোগফল হল
(A) 720° (B) 360° (C) 180° (D) 600°

195. ভারতের বেকারত্ব ঘনীভূত হয়ে আছে
(A) সংগঠিত ক্ষেত্রে

(B) অসংগঠিত ক্ষেত্রে

(C) সংগঠিত ও অসংগঠিত ক্ষেত্রে
(D) বৈদেশিক বাণিজ্য ক্ষেত্রে
196. 1, 3, 7, 15, 31, 63, — এই ক্রমে ফাঁকা জায়গায় কোন সংখ্যা হবে ?
(A) 127 (B) 125 (C) 121 (D) 129

197. 6, 18, 72, 360, 2160, — এই ক্রমে ফাঁকা জায়গায় কোন সংখ্যা হবে ?
(A) 12120 (B) 13120 (C) 14120 (D) 15120

198. টি.ভি. রিমোট কন্ট্রোল যে ফ্রিকোয়েন্সি ব্যবহার করে, তা হল

(A) ইনফ্রারেড ফ্রিকোয়েন্সি (B) রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি (C) ভিসিবল ফ্রিকোয়েন্সি (D) অতিবেগুনি ফ্রিকোয়েন্সি

199. জাতীয় উৎপাদন বাজার দরে এবং জাতীয় উৎপাদন মূ ল্যের হিসেবের তফাৎ হল
(A) প্রত্যক্ষ কর (B) অপ্রত্যক্ষ কর (C) ট্রান্সফার (Transfer) পেমেন্ট (D) ভর্তু কি ব্যয়
200. L.P.G. -এর সংমিশ্রণে থাকে
(A) মিথেন এবং বিউটেন (B) প্রোপেন এবং বিউটেন (C) ইথেন এবং প্রোপেন (D) ইথেন এবং বিউটেন
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