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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. �গাদাবর� ও কৃ�ার ব-�ীেপর মেধ� অবি�ত �েদর নাম ক�?

(A) কে�� �দ (B) প� িলকট �দ (C) িচিলক� �দ (D) �লাকতাক �দ

27. িবে� বৃহ�ম দ�ধ উৎপাদক হল

(A) ভারত (B) আেমিরক� যু�রা� (C) িচন (D) অে�িলয়�

28. 'NATGRID' �� হেব

(A) 31�শ িডেস�র 2020-এর মেধ�

(B) 31�শ িডেস�র 2019 -এর মেধ�

(C) 31�শ মাচ�  2020-এর মেধ�

(D) 15ই আগ� 2020-এর মেধ�

29. ভারেতর সংিবধান গৃহীত হেয়িছল
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(A) ভারতীয় ন�াশনাল কংে�স (B) ইি�য়ান িলগ (C) ভারতীয় সাংিবধািনক সভ� (D) �কােনা�ই নয়

30.ইংেরজর� ভারেত �কাথায় তােদর �থম হ�াট�ক ফ�া�ির (কু�) িনম�াণ কেরন?

(A) �বাে� (B) স�রাট (C) স�তান�� (D) মা�াজ

31.A হল C -এর �ছেল । C এবং Q দ�ই �বান্ । Z হল Q -এর ম� । P হল Z -এর �ছেল । A এবং P -এর মেধ� স�ক�
ক�?

(A) ভাই (B) মাম� (C) কাক� (D) দাদ�

32.অ�া� III, 1872 ক� িছল ?

(A) সমাজ সং�ার আইন (B) জুর� আইন (C) রাজ� আইন (D) শাসনসং�া� আইন

33.নীেচর �কান� অন�েদর �থেক আলাদ�?

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

34. �ক অ�াংেল�-�ভিদক কেলজ �িত�� কেরিছেলন ?

(A) দয়ান� সর�ত� (B) লাল� হংসরাজ (C) আ�ারাম পা�ুর� (D) মহােদব �গািব� রানােড

35.ভারেতর �থম 'G.I Taf' �া� পদাথ� হল

(A) এলাচ (B) দা�জিলং চ� (C) বাসমিত চাল (D) �গািব�েভাগ চাল

36.এক� িন�দ� িনয়ম �মেন নীেচর �টিবেল সংখ�া�িল বসােন� হেয়েছ । '?' িচি�ত �ােনর সিঠক সংখ�া� কত হেব?

(A) 35 (B) 37 (C) 39 (D) 41

37.Census 2011 -এ পি�মবে�র literacy rate হল

(A) 97% (B) 70% (C) 80% (D) 77%

38. �কান উপজািত ভাষােক পি�মবে� সরকাির ময�াদ� �দওয়� হেয়েছ এবং UNESCO-র �ার� িবপ� িহসােব িবেবিচত

হেয়েছ ?

(A) Santali ভাষ� (B) Kurukh ভাষ� (C) Kurmali ভাষ� (D) Sadri ভাষ�

39.ভারতীয় টাক� যখন আেমিরকার ডলােরর তুলনায় depreciate কের তখন

(A) আমােদর র�ািন স�াতর ও আমদািনর দাম বােড়

(B) আমদািন স�াতর ও র�ািনর দাম বােড়

(C) আমদািন ও র�ািন দ�ইেয়রই দাম বােড়

(D) আমদািন ও র�ািনর উপর �কােন� �ভাব পেড় ন�

40.স�ার িস. িভ. রমন Nobel প�র�ার �পেয়িছেলন িবিকরেণর �কান ঘটনার জন�?

(A) িবে�পণ (B) িব�ুরণ (C) ব�িতচার (D) সমবত� ন
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41.দীনব�ু িম� রিচত 'নীল দপ�ণ' �ে� �কান ��িণর ওপর িনপীড়েনর বণ�ন� আেছ ?

(A) বাংলার কািরগর (B) নীল চািষ (C) ভূিমহীন মজুর (D) উপেরা� �িত� ��ণীরই

42.L, M, N, O, P, Q, R, S এবং T অ�র�িল পরপর আেছ । এই অ�র�িলর পিরবেত�  1 �থেক 9 সংখ�া�িল ধর�

হল। িক� এই�িল পরপর নয়। এে�ে� P হল 4। P ও T -এর পাথ�ক� হল 5 । N ও T -এর পাথ�ক� হল 3 । তাহেল

N -এর জন� �কান সংখ�া� ধর� হেয়েছ ?

(A) 7 (B) 5 (C) 4 (D) 6

43. �ক সব�ভারতীয় িখলাফত সে�লেনর (23 �শ নেভ�র, 1919 ি�ঃ) সভাপিত িনব�ািচত হেয়িছেলন ?

(A) মহা�� গা�� (B) স�ভাষচ� বস�  (C) িচ�র�ন দাস (D) মিতলাল �নেহ�

44.এক� �ঁেয়ােপাক� মা� �থেক 75 inches উঁচু এক� খঁু� �বেয় উঠে� । িদেনর �বলায় �স 5 inches উপের ওেঠ

আবার রােতর �বলায় 4 inches কের �নেম যায়। তাহেল �স খঁু�র উপের �থম কখন �পৗছােব?

(A) 70 তম িদেন (B) 71 তম িদেন (C) 72 তম িদেন (D) 75 তম িদেন

45. �ক '��িরট অফ ইসলাম' িলেখিছেলন ?

(A) আ�ুল ওয়াহাব (B) িথেয়ােডার �বক (C) �সয়দ আমীর আল� (D) মহিসন উল-মুলক

46. International Day of the Tropics �িত বছর পালন কর� হয়

(A) 23�শ মাচ�  (B) 4ঠ� জুলাই (C) 22�শ �সে��র (D) 29�শ জুন

47. �কান আইেন ভারতীয়েদর িশ�ািব�ােরর জন� বা�ষক একল� টাক� বরা� কর� হয় ?

(A) 1813 ি��াে�র সনদ প�নন�বীকরণ আইন

(B) 1773 ি��াে�র �র�েল�ং আইন

(C) 1784 ি��াে�র িপেটর ভারত আইন

(D) 1833 ি��াে�র সনদ প�নন�বীকরণ আইন

48. �সামািসল� বঁাধ ভারেতর �কান রােজ� অবি�ত ?

(A) মধ��েদশ (B) কণ�াটক (C) অ��েদশ (D) মহারা�

49. �খাদ�-ই-িখদমৎগার দেলর �িত�াত� �ক িছেলন ?

(A) আ�াস তােয়বজ� (B) খান আ�ুল গ�ফর খান (C) �মৗলান� আজাদ (D) ডঃ আনসাির

50.ভারেতর ক� রােজ�র সীমান� পি�মব�েক �শ� কেরেছ ?

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

51.আধুিনক িহি� সািহেত�র ��� �ক িছেলন ?

(A) লা�ুজ� লাল (B) প�াকর ভ� (C) ��মচঁাদ (D) হিরশচ�

52.কখন মা�াজ রাজ�� আন��ািনকভােব তািমলনাড়�  িহসােব নামকরণ কর� হয় ?

(A) 14 জান�য়াির, 1969 (B) 4 িডেস�র, 1969 (C) 27 জান�য়াির, 1969 (D) 16 আগ�, 1969

53. �ু�তম সংিম�ণ সংখ�া� হল
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(A) 1 (B) 2 (C) 4 (D) 3

54. �কান সােল পি�মবে�র পি�ম িদনাজপ�র �জলা� উ�র িদনাজপ�র ও দ��ণ িদনাজপ�র নােম দ�� �জলায় িবভ�

হেয়েছ ?

(A) 1991 (B) 1990 (C) 1992 (D) 1994

55.নীেচর এক� নদীর স�েক�  িন�দ� িববৃিত �দওয়� হল:

1. এ�র ঝাড়খে�র রঁািচ মালভূিমেত উৎস

2.এ� �বতল� জাতীয় উদ�ােনর উ�েরর অংশ িদেয় �বািহত হয়

3. এ� এক� �শান নদীর শাখ� নদ�

উপেরর তথ�িভি�েত নদী� িচি�ত ক�ন:

(A) উ�র �কােয়ল নদ� (B) �মািচ নদ� (C) মহান�� নদ� (D) মহাদায়� নদ�

56. �বাঘাজেকাই ���প�ণ� কারণ,

(A) এই জায়গা� মধ� এিশয়� ও িত�েতর মেধ� ���প�ণ� বািণিজ�ক ঘঁা� িছল

(B) আিদ-�বিদক সািহত� এখােনই রিচত হয়

(C) এখােন �া� �লখমাল�-য় �বিদক �দব-�দবীেদর নাম উি�িখত আেছ

(D) উপেরর �কান�ই নয়

57. িনে�া�েদর মেধ� 'আলাই দরওয়াজ�'-র িনম�াত� �ক ?

(A) আলাউ��ন িখলজ� (B) আকবর (C) মহ�দ িবন তুঘলক (D) জাহা�ীর

58.D, C ও E- এর �চেয় ল��। A, E.-এর মত ল�� নয়। C, A.-এর �চেয় ল��। D, B.-এর মত ল�� নয়। তাহেল, ি�তীয়

উ�তম ব�ি�� �ক ?

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

59.উ�র �গালােধ�র জন� সিঠক �জাড়�িল শনা� ক�ন:

1. মকর সং�াি� — িডেস�র 22nd

2. জলিবষুব — �সে��র 23rd

3. কক� ট সং�াি� — জুন 21st

4. মহািবষুব — মাচ�  21st

�দ� �কাড �থেক সিঠক উ�র� চয়ন ক�ন:

(A) 1 এবং 2 (B) 2 এবং 3 (C) 3 এবং 4 (D) সবক� সিঠকভােব �মেল

60. �মাট জনসংখ�ার িনিরেখ ভারেত 2011 census -এ পি�মবে�র �ান হল

(A) দশম (B) চতুথ� (C) ি�তীয় (D) প�ম

61. �কান ভারতীয় গণআে�ালন মহা�� গাি�র িবখ�াত 'ডাি� পদযা��' িদেয় �� হয় ?

(A) িখলাফত আে�ালন

(B) অসহেযাগ আে�ালন

(C) আইন অমান� আে�ালন
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(D) ভারত ছােড়� আে�ালন

62.ধ�ন Let x1, x2, _______, x100 —100 � সংখ�� যােত সকল i -এর জন� xi + xi+1 = 100 হয় । যিদ x10

= 1 হয়, তেব x1 কত হেব ?

(A) 100 (B) 99 (C) 101 (D) 1

63. িবকােনর খাল �কান নদ� �থেক �� হেয়েছ ?

(A) বনস (B) চ�ল (C) শত� (D) যমুন�

64.2019 এ পি�মবে� �য তী� ঘুণ�াবত�  হেয়েছ তার নাম হল

(A) Fani (B) Bulbul (C) Phinge (D) Sumi

65. �কােন� বছেরর এক� িন�দ� মােস িতন� �সামবােরর তািরখ �জাড় সংখ��। ঐ মােসর 15 তািরখ ক� বাের পড়েব ?

(A) �সামবার (B) বুধবার (C) ��বার (D) রিববার

66. 'িশ�ক িদবস' ভারেত �িত বছর পািলত হয়

(A) 5ই  �সে��র (B) 2র� অে�াবর (C) 6ই নেভ�র (D) 25�শ িডেস�র

67.“Constituent Assembly”ভারতীয় সংিবধান' �হণ কেরেছ

(A) 15ই আগ�, 1947 (B) 26�শ জান�য়াির, 1950 (C) 26 �শ নেভ�র, 1949 (D) 2র� অে�াবর, 1950

68. িন�িলিখত পণ��িলর মেধ� �কান� সব�বৃহৎ আমদািনকৃত সাম�� িহসােব িবজয়নগর সা�ােজ� গণ� হত?

(A) মুে�� (B) মূল�বান পাথর (C) অ� (D) �রশন

69. ‘FACT Check Module’ -এর ল�� হল

(A) িবেরাধ� রাজৈনিতক দল�িলর �ার� িবশৃ�ল� সৃ� িনয়�ণ করেত

(B) অথ�নীিতেক িনয়�ণ কর�

(C) সমােজর িবিবধ সং�ৃিতর মেধ� সংহিত উৎসািহত করেত

(D) ভারত সরকারেক িমথ�� খবর �থেক আড়াল করেত

70.“রাজতরি�ন�” -র রচিয়ত� �ক ?

(A) �মগাি�িনস (B) কলহন (C) আল-িব�িন (D) �হেরােডাটাস

71.ভারেত 'অথ�ৈনিতক সং�ার' নীিতগিল �থমবার আন��ািনকভােব (formally) উপ�ািপত হয়

(A) জুলাই, 1991 (B) আগ�, 1947 (C) জান�য়াির, 1980 (D) মাচ� , 1990

72.কলকাতার কােছ ঘুস� িরেত ভারেতর �থম কাপ�াস ব�বয়ন িশ�� �কান বছর �ািপত হয় ?

(A) 1818 (B) 1821 (C) 1819 (D) 1823

73. 'চ��াম অ�াগার ল��েনর' িপছেন িন�িলিখত িব�বীেদর মেধ� কর মি�� সি�য় িছল ?

(A) গেণশ �ঘাষ (B) চ�েশখর আজাদ (C) স�য� �সন (D) লাল� হরদয়াল

74.500 ও 1000 টাকার �নাট বািতল �ঘািষত হেয়িছল

(A) 8ই নেভ�র, 2016 (B) 1ল� জান�য়ার�, 2017 (C) 15ই আগ�, 2016 (D) 31�শ মাচ� , 2017
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75. �কে� �থম অ-কংে�স� সরকােরর �নতৃ� �দন

(A) জয়�কাশ নারায়ণ (B) �মারারিজ �দশাই (C) �চৗধুর� চরণ িসং (D) অটল িবহার� বাজেপয়�

76.বত� মােন ভারেতর অথ�ম�� হেলন

(A) অ�ণ �জটিল (B) িনম�ল� িসতারামন (C) িপ. িচদা�রম (D) �ণব মুখাজ�

77. িন�িলিখত রািশ�িলর মেধ� �ভ�র রািশ� হল:--

(A) তাপ (B) �কৗিণক ভরেবগ (C) সময় (D) কাজ

78. িন�িলিখত �ান�িলর মেধ� �কাথায় ভারতীয় উপমহােদেশ �াচীনতম কৃিষকােয�র �মাণ �মেল ?

(A) �তাপগড় (B) �মেহরগড় (C) �কােয়ট� (D) কালাট

79.মহামান� স��ীম �কােট� র আেদশবেল 'RTI' �েয়াগ কর� যােব

(A) Office of the CBI �তও

(B) Office of the NIA �তও

(C) Office of the CJI �তও

(D) Office of the PMO �তও

80.স�য� �থেক আেল� আমােদর কােছ �প�ছঁেত সময় লােগ

(A) 2 িমিনট (B) 8 িমিনট (C) 4 িমিনট (D) 16 িমিনট

81. 'Fit India Movement' August 2019 -এ �� কের

(A) কিপলেদব (B) �সৗরভ গা�ুল� (C) নের� �মাদ� (�ধানম��) (D) িবরাট �কাহিল

82.জন, অ�ািরস ও �যােসফ িবিভ� বয়েসর িতন ভাই । �দওয়� আেছ:

(i) অ�ািরস সবার বড়

(ii) �যােসফ সবার বড় নয়

(iii) জন সবার �ছাট নয়তেব

�ক সবার �ছাট?

(A) অ�ািরস (B) জন (C) �যােসফ (D) �দওয়� তথ� �থেক এ� বল� স�ব নয়.

83. 'গিরিব হটাও' ��াগান� �থম িদেয়িছেলন

(A) ইি�র� গা�� (B) রাজীব গা�� (C) �সািনয়� গা�� (D) রা�ল গা��

84. িক� জলিবদ� �ৎ �ক�� �কাথায় অবি�ত?

(A) �তেল�ান� (B) �করল (C) জ�ু ও কা�ীর (D) অ��েদশ

85.14 বািণিজ�ক ব�াংক জাতীয়করণ কর� হয়

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

86.ভারেতর পারমাণিবক শি� কিমশন (AEC) 1948 সােল �ক �িত�� কেরন ?

(A) P. K. Iyengar (B) M. R. Srinivasan (C) Vikram Sarabhai (D) Homi Bhabha
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87.নীেচর ছেক সিঠক শ��িল বিসেয় ছক� প�রণ ক�ন । �কান শ�� উপযু� নয় ?

(A) FATE (B) FLAT (C) ROLE (D) TILL

88.পারমাণিবক আকার �য ইউিনেট �কাশ কর� হয় —

(A) ফা�ম (B) অ�াং�ম (C) িনউটন (D) �টসল�

89.National Institute of Disaster Management ব� NIDM প�েব� নামাি�ত িছল:

(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.কংে�েসর �কান অিধেবশেন 'প�ণ� �রােজর' দািব �ঘািষত হয়?

(A) লােহার কংে�স (B) স�রাট কংে�স (C) কলকাত� কংে�স (D) নাগপ�র কংে�স

91. িন�িলিখত �কান ঐিতহািসক 'The wonder that was India’ ���র রচিয়ত�?

(A) এ. এল. ব�াসম (B) অ�ািলসন ব�াশেফাড�  (C) রেমশ চ� মজুমদার (D) সতীশ চ�

92.এক� ঘনকাকৃিত ছ�ার ঘঁু�র দ�� অব�ান �দখােন� হেয়েছ । ঐ ঘঁু�র �য তেল 3 � dot আেছ িঠক তার িবপরীত

তেল কয়� dot থাকেব?

(A) 1 (B) 2 (C) 4 (D) 5

93.�াফাইট, কাব�ন এবং হীর� হল

(A) আইেসােটাপ (B) আইেসামার (C) আইেসােটান (D) অ�ােলাে�াপ

94. �কন রবী�নাথ ঠাকুর 'নাইট' উপািধ �ত�াখ�ান কেরিছেলন ?

(A) ব�িবভাজেনর িব�ে�

(B) জািলয়ানওয়ালাবােগর হত�াকাে�র �িতবােদ

(C) অসহেযাগ আে�ালন �� হবার িব�ে�

(D) আিলপ�র ষড়য� মামলার �িতবােদ

95.ভারেতর 70তম সংিবধান িদবস পািলত হয় / হেব

(A) 2020 (B) 2018 (C) 2017 (D) 2019
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96.ভারেতর 'সংিবধান িদবস' পািলত হয়

(A) 3র� িডেস�র (B) 25�শ অে�াবর (C) 5ই জান�য়ার� (D) 26�শ নেভ�র

97. 'অন�ৎপাদক স�দ' (NPA) হল ভারতীয় বািণিজ�ক ব�াংেকর

(A) বািড় ও জিম(B) �য ঋণ িন�দ� সমেয়ও �ফরত �দওয়� হয় িন(C) সরকাির িসিকউির�(D) নগদ অথ�

98.পি�মবে�র গভন�র হেলন

(A) ন��ল হাসান (B) রাজনারায়ণ িসং (C) �কশরীনাথ ি�পা� (D) জগদীপ ধনখড়

99.আিদ ঋক �বিদক যুেগ �কান দ�� �িতিনিধমূলক সমােবেশর নাম পাওয়� যায় ?

(A) সিমিত (B) সভ� (C) সিমিত ও স�ম (D) উভয়ই (A) ও (B)

100. ‘Lokpal’ এর আ�িরক অথ�
(A) Caretaker of the people

(B) Execution of public services

(C) Looking after the Weaker section of society

(D) Motivate civilians

101. �জরােটর �কান শহর� জাহাজ ভাঙার কারখানার জন� িবখ�াত?

(A) ওখ� (B) আলাঙ (C) কা�াল� (D) �বড়াভাল

102. 'দ� ইি�য়ান ওয়ার অব ইনিডেপনেড�' -এর রচিয়ত� �ক ?

(A) দাদাভাই �নৗরজ� (B) রেমশচ� দ� (C) িবনায়ক দােমাদর সাভারকর (D) হিরশচ� মুেখাপাধ�ায়

103. 'গদর' শে�র অথ� ক� ?

(A) িব�ব (B) �াধীনত� (C) �রাজ (D) মুি�

104. ভূিমকে�র তী�ত� মাপার জন� �য ��ল ব�ব�ত হয়

(A) �ম�ক ��ল (B) �কায়াক ��ল (C) িরখটার ��ল (D) এিপেস�ার ��ল

105. 'ইলবাট�  িবল' িবতেক� র সে� িনে�া� �কান ইংেরজ ভাইসরেয়র নাম জিড়েয়ছল ?

(A) লড�  কাজ� ন (B) লড�  িলটন (C) লড�  িরপন (D) লড�  হা�ড�

106. মানব উ�য়ন স�চক (HDI) �কািশত হয়

(A) িব� ব�া� -এর সহায়তায়

(B) UNDP -এর সহায়তায়

(C) (IMF) আ�জ� ািতক অথ�ভা�ার -এর সহায়তায়

(D) নীিত আেয়াগ (NITI Aayog) -এর সহায়তায়

107. 2162/3÷(p2/9)−3/2=2x3ypz । x, y, z -এর মান িনণ�য় কের�

(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 �েম ফঁাক� জায়গায় �কান সংখ�� হেব ?

(A) 78  (B) 81  (C) 82 (D) 86

109. �কান সংবাদপে� 'বয়কট' সব��থম �ঘািষত হয় ?

(A) স�ীবন� (B) িহতবাদ� (C) যুগা�র (D) অমৃত বাজার

110. চুি� উপত�াক� �কান সীমাে� রেয়েছ ?

(A) িসিকম - ভুটান (B) �নপাল - িসিকম (C) িবহার - �নপাল (D) অসম - বাংলােদশ

111. NIDM গিঠত হেয়িছল 2006 -এ। নীেচর �কান� সিঠক ?

(A) ভুল (B) িঠক (C) মানব স�দ ম�ক �ার� (D) িবেদশ ম�ক �ার�

112. 10 �থেক 100 10 িলখেত �গেল 7 সংখ�া� কতবার ব�ব�ত হেব ?

(A) 20 (B) 19 (C) 10 (D) 11

113. �কান সােল তরাইেনর �থম যু� সংঘ�ত হয় ?

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

114. পটািশয়াম পারম�া�ােনট জল িব�� কের, কারণ এ�

(A) জীবাণ� মু�কার� (B) জারক (C) িবজারক (D) িলিচং

115. ভারত কতৃ� ক 'typhoid vaccine' য� 'WHO' অন�েমািদত, �থম �য �দশ স�চন� কেরিছল

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

116. �ব� পিরেষব� কর (GST) ভারেত �বত� ন কেরন অথ�ম��

(A) অ�ণ �জটিল (B) মনেমাহন িসং (C) �ণব মুখাজ� (D) নের� �মাদ�

117. ভারেত 100 টাকার �নােট সই থােক

(A) গভন�র, িরজাভ�  ব�া� অফ ইি�য়�

(B) �সে�টাির, অথ�ম�ক

(C) ভারেতর অথ�ম��

(D) ভারেতর �ধানম��

118. �ক ত�েবািধন� সভার �িত�াত� িছেলন ?

(A) �দেব�নাথ ঠাকুর

(B) রামেমাহন রায়

(C) �কশবচ� �সন

(D) ঈ�রচ� িবদ�াসাগর

119. ভারেত সব�ািধক তামাক উৎপাদনকার� রাজ� হল

(A) িবহার (B) অ��েদশ (C) উ�র�েদশ (D) তািমলনাড়�
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120. এক� নক-আউট �িতেযািগতায় অথ�াৎ �য �িতেযািগতায় �কবলমা� িবজয়� পেরর রাউে� চেল যােব এবং

পরািজত �িতেযািগত� �থেক িছটেক যােব— 22 জন �িতেযাগ� আেছ । তাহেল ঐ �িতেযািগতায় �মাট কত�িল ম�াচ

�খল� হেব?

(A) 20 (B) 21 (C) 22 (D) �খলার িনঘ�� কীভােব �তির হেয়েছ তার উপর িনভ� র করেব

121. ভারতীয় সংিবধােনর রচিয়ত� হেলন

(A) �মাহনদাস করমচঁাদ গা��

(B) জওহরলাল �নেহ�

(C) ডঃ িব আর আে�দকর

(D) সদ� ার ব�ভ ভাই প�ােটল

122. গাছপাল� �যখান �থেক প�� সং�হ কের, ত� হল

(A) বায়ুম�ল (B) ��ােরািফল (C) মা� (D) আেল�

123. অিত পিরবাহ� পদাথ� যার�

(A) কম তাপমা�ায় িবদ� �ৎ পিরচালন� কের

(B) িবদ� �ৎ �বােহ উ� �িতেরাধ �তির কের

(C) িবদ� �ৎ �বােহ �কােন� �িতেরাধ �তির কের ন�

(D) উ� তাপমা�ায় িবদ� �ৎ পিরচালন� কের

124. শে�র গিতেবগ সব�ািধক �কাথায় ?

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

125. নীেচর �েণর সংখ�া�েত “∙” িচি�ত �ানদ��েত �কান �কান সংখ�� বসেব?—3∙—37—9∙×—495—5

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

126. অমৃতবাজার পি�কার �থম স�াদক �ক িছেলন?

(A) শ�ুচ� মুেখাপাধ�ায় (B) িশিশর কুমার �ঘাষ (C) িগিরশ চ� �ঘাষ (D) রবাট�  নাইট

127. কেব িহ�ু কেলজ �িত��ত হয় ?

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

128. এক� ��িনেত (row) 'A' বামিদক �থেক 11 তম অব�ােন এবং 'B' ডানিদক �থেক 10 তম অব�ােন আেছ। যিদ

'A' ও 'B' িনেজেদর মেধ� �ান পিরবত� ন কের তেব 'A' বামিদক �থেক 18 তম অব�ােন চেল আেস। 'A' ও 'B' ছাড়� ঐ

��িণেত (row) কভজন ব�ি� আেছ ?

(A) 27 (B) 26 (C) 25 (D) 24

129. 'FACT Check Module’ -এর চার নীিত 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 সরকােরর 'Arundhati Swarna Yojana' য� 1st January 2020 �ত �� হেব যার উে�শ� হল

(A) পা�েদর উৎসািহত কর� অসমীয় �মেয়েদর িবেয় করেত

(B) পা�ীেদর উৎসািহত কর� তােদর িবেয়েক নিথভু� করেত

(C) �াথ�েদর �সান� িকনেত উৎসািহত করেত

(D) পিরবারেক উৎসািহত করেত বািড়র কন�ােক ১৮ বছেরর পের িবেয় িদেত

131. রাজ�সভার সভাপিত হেলন

(A) ভারেতর রা�পিত

(B) ভারেতর উপ-রা�পিত

(C) ভারেতর �ধানম��

(D) ভারেতর �রা�ম��

132. বরেদৗিল আে�ালেনর �নত� �ক িছেলন?

(A) ব�ভভাই প�ােটল (B) মহা�� গা�� (C) চমনলাল (D) রাজােগাপালাচার�

133. 'IFFA' র 'Golden Jubilee' িশেরাপ�, 2019 যােক �দান কর� হেয়েছ

(A) জয়� ভাদ�ড়� (B) অিমতাভ ব�ন (C) রজনীকা� (D) িজেত�

134. নীেচর ছেক সিঠক সংখ�া�িল বিসেয় ছক� প�রণ ক�ন । �কান সংখ�া� ছেক উপযু� নয় ?

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

135. �কান গভন�র �জনােরেলর শাসনকােল ভারেত �রলপেথর স�চন� হয় ?

(A) লড�  ওেয়েলসল� (B) লড�  কন�ওয়ািলশ (C) লড�  ক�ািনং (D) লড�  ডালেহৗস�

136. জাতীয় জলিবদ� �ৎ �কে�র reference সহ িন�িলিখত িববৃিত�িল িবেবচন� ক�ন:

1. এ� িব�ব�াে�র সহায়তায় 2016 সােল চাল�  হেয়িছল

2. এ� জাতীয় জলাতথ�েক� �াপেনর ব�ব�� কের

3. উে�শ�� হল জনস�দ তেথ�র ব�া��, �ণগত মান এবং অিভগম�ত� উ�িত কের কর�

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

(A) �কবলমা� 1 এবং 2 (B) �কবলম� 2 এবং 3 (C) 1, 2 এবং 3 (D) উপেরর �কােনা�ই নয়

137. ভারতীয় সংিবধান অন�সাের, রােজ�র িবধানসভা�িল িনব�ািচত কের

(A) �লাকসভার সদস�েদর

(B) রাজ�সভার সদস�েদর

(C) রােজ�র হাইেকােট� র �ধান িবচারপিত-�ক
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(D) অ�াট�ন �জনােরল অফ ইি�য়�-�ক

138. নীেচর �কান �সকত� নীল-পতাক� শংসাপ� পাওয়ার জন� এিশয়ােত �থম হেয়েছ?

(A) আরামেবাল �সকত, �গায়�

(B) চ�ভাগ� �সকত, ওিড়শ�

(C) িচওল� �সকত, মহারা�

(D) উপেরর �কােনা�ই নয়

139. ভারেতর মু�া�ীিতর হার হল

(A) ি�মাি�ক (Double-digit) > 0 (B) একমাি�ক (Single-digit > 0 (C) ঋণা�ক (D) শূন�

140. �তজি�য় �ড�ং �কৗশল �কান পদােথ�র বয়স অন�মান করেত ব�বহার কর� হয় ?

(A) িশল� (B) িমনার (C) মা� (D) জীবা�

141. জীবা� দাহ করেল �কান greenhouse গ�াস িনগ�ত হয় ?

(A) কাব�ন ডাইঅ�াইড (B) িমেথন (C) ওেজান (D) নাই�াস অ�াইড

142. �কান িশ�� �িতেবদেনর মাধ�েম কিলকাত� িব�িবদ�ালয় �িত��ত হয়?

(A) �মকেল িমিনট (B) হা�ার কিমশন (C) চাট� ার অ�া� (D) উডস �ডসপ�াচ

143. 'ISRO' স�িত Cartosat-3 �ক উৎে�পণ কেরেছ

(A) �ীহিরেকাট� �থেক (B) বােল�র �থেক (C) আেমদাবাদ �থেক (D) �ে� �থেক

144. ফরওয়াড�  �েকর �িত�াত� �ক িছেলন ?

(A) স�ভাষচ� বস�  (B) রাসিবহার� বস�  (C) যদ�েগাপাল মুেখাপাধ�ায় (D) �হমচ� �ঘাষ

145. িন�িলিখত ভাষ��িলর মেধ� িস�ু সভ�ত� স�েক�  সিঠক �কান� ?

(A) হর�� ও মেহে�াদাের� উভই �ক�ই রািভ (ইরাবত�) নদীর ধাের অবি�ত

(B) চান�দাের� ও কািলব�ান উভয়ই বত� মান রাজ� রাজ�ােনর সীমানার মেধ� অবি�ত

(C) স�রেকাতাদ� ও �ধালািবর� উভয়ই �জরােট ক� এলাকায় অবি�ত

(D) �লাথাল �ক�� নম�দ� নদীর ধাের অবি�ত

146. সতীদাহ �থ� িনিষ�করেণর সময় �ক গভন�র �জনােরল িছেলন?

(A) লড�  �ব�� (B) লড�  �হ��ংস (C) লড�  ডালেহৗস� (D) লড�  ক�ািনং

147. �ীর�প�েম '�াধীনত� বৃ�' �াপন কেরিছেলন

(A) হায়দার আিল (B) �প�  স�লতান (C) িচন িকিলচ খান (D) মু�শদকুিল খান

148. 'মহারানীর �ঘাষণাপে�র' তািরখ ক� িছল ?

(A) 1ল� নেভ�র, 1858  (B) 10ই �ম, 1857 (C) 29�শ মাচ� , 1857 (D) 11ই �ফ�য়ার�, 1860

149. ভারতীয় জাতীয় উৎপাদেন পিরেষব� (Service) ��ে�র অবদান হল

(A) 62 শতাংশ (B) 50 শতাংশ (C) 42 শতাংশ (D) 23 শতাংশ
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150. মুঘল যুেগর রাজ� সং�হ ব�ব�ায় 'জাবিত' বলেত �বাঝায়

(A) পিরমাপ

(B) �িত ���ীয় একেক উৎপাদেনর পিরমাণ

(C) শস� উৎপাদেনর �মাট পিরমাণ

(D) �মাট উৎপাদেনর এক-তৃতীয়াংশ

151. 'Queen Pineapple’ স��কত িন�িলিখত িববৃিত িবেবচন� ক�ন:

1. এ� নাগাল�াে�র রাজ� ফল

2. এ� 2015 সােল �ভৗেগািলক ইি�ত (GI) ট�াগ �পেয়িছলউপেরা� িববৃিত �িলর মেধ� �কান� /�কান�িল সিঠক ?

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

152. �ক ইি�য়ান ওেমনস ইউিনভা�স� �িত�� কেরিছেলন ?

(A) স�ার �সয়দ আহেমদ খান

(B) ধে�� �কশব কােভ�
(C) স�ার উইিলয়াম হা�ার

(D) স�ার আ�েতাষ মুেখাপাধ�ায়

153. 'DEFCOM' যু�ভােব পিরচালন� কের

(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. নীেচর �কান� অন�েদর �থেক আলাদ� ?

(A) 27 (B) 64 (C) 81(D) 125

155. �ক অ��েজন অণ�েক আব� করেত পাের ?

(A) লাল র�কিণক� (B) সাদ� র�কিণক� (C) িভটািমন B12 (D) িভটািমন E

156. PCMA (2006) শ�াংশ হল প�ণ�ভােব

(A) Prohibition of Child Marriage Act

(B) Parent-Child Maintenance Act

(C) Pollution Control and Monitoring Act

(D) Parental Care and Maintenance Act

157. এক� িপপীিলকার গিত হল 75 cm/sec। িপপীিলকা� একিদেন �য দ�র� অিত�ম কের

(A) 64800 m/day (B) 648000 m/day (C) 648000 cm/day (D) 64800000 cm/day

158. জািময়� িমি�য়� ইসলািময়ার �িত�াত� �ক িছেলন?

(A) ডঃ জািকর �হােসন (B) মহ�দ আিল (C) �সৗকত আিল (D) আগ� খঁ�
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159. যিদ তুিম �কােন� �দৗড় �িতেযািগতায় 2য় �ােনর �িতেযাগীেক অিত�ম কের আেস�, তেব এখন তুিম �কান �ােন

আেছ� ?

(A) �থম (B) ি�তীয় (C) তৃতীয় (D) �দয়� তথ� �থেক এ� জান� স�ব নয়

160. আেরাহ� �েম পি�মবে�র িন�িলিখত চাল উৎপাদনকার� �জল� িনব�াচন ক�ন:

(A) �মদনীপ�র, প�ব� বধ�মান, মু�শদাবাদ

(B) মু�শদাবাদ, �মিদনীপ�র, প�ব� বধ�মান

(C) বঁাকুড়�, মু�শদাবাদ, প�ব� বধ�মান

(D) বঁাকুড়�, মু�শদাবাদ, �মিদনীপ�র

161. 'লবণ সত�া�হ' �কান সােল হয় ?

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

162. ক�ািবেনট িমশন �কান সােল ভারেত আেস ?

(A) 1946 (B) 1945 (C) 1942 (D) 1940

163. পি�মব� রাজ� সরকার চািলত িব�িবদ�ালয়�িলর আচায� ‘Chancellor’ হেলন

(A) রােজ�র রাজ�পাল

(B) রােজ�র মুখ�ম��

(C) রােজ�র িশ�াম��

(D) কলকাত� হাইেকােট� র �ধান িবচারপিত

164. নীেচর ব�ণত �কান� 'িমতা�র�' ব�ব�ার �কৃত সং�� দান কের ?

(A) �জ�ািত�ব�ান শা�

(B) �াচীন িহ�ু উ�রািধকার ব�ব�ার ওপর িলিখত ভাষ�

(C) কৃিষ ব�ব�ার ওপর িলিখত ��

(D) িচিকৎসািব�ান সং�া� ভাষ�

165. �শাষক কাগজ �ার� কািল �শাষেণর কারণ হল

(A) কািলর সা�ত� (B) �কিশক (capillary) ি�য়� (C) কািলর আে�ষ (diffusion) (D) সাইফন (siphon)

ি�য়�

166. আলাউ��ন িখলজ�-র দা��ণাত� অিভযােন তঁার �সনাধ�� িছেলন

(A) আইন�ল মূলক মুলতািন (B) ন�সরাত খান (C) মািলক কাফুর (D) উল�ঘ খান

167. কেব ভারেত �থম �াধীনত� িদবস পািলত হেয়িছল ?

(A) 26�শ জান�য়ার�, 1930 ি��াে�

(B) 2র� জান�য়ার�, 1930 ি��াে�

(C) 31�শ অে�াবর, 1929 ি��াে�

(D) 8ই িডেস�র, 1930 ি��াে�
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168. িন�িলিখত �কান শহর� মুল�-মুথ� নদীর তীের অবি�ত ?
(A) নাগপ�র (B) প�েন (C) �দরাদ�ন (D) ব�া�াল��

169. রািধক� তার বািড়র দ��েন 50m যাওয়ার পর বঁািদেক ঘুরল এবং 20m �গল । তারপর উ�র িদেক ঘুের 30m

�গল এবং তারপর বািড়র িদেক হঁাটেত �� করল। এখন �স �কান িদেক হঁাটেছ ?

(A) উ�র (B) দ��ণ-প�ব� (C) উ�র-পি�ম (D) পি�ম

170. �াকৃিতক �তজি�য়ত� আিব�ার কেরন

(A) �মর� কুির (B) আেন�� রাদারেফাড�  (C) �হনির �বকােরল (D) এনিরেক� ফা�ম

171. ভারেতর জাতীয় কংে�েসর 'জনক' বেল কােক অিভিহত কর� হয় ?

(A) মহা�� গাি� (B) এ. ও. িহউম (C) �লাকমান� িতলক (D) স�ের�নাথ ব�ানাজ�

172. আকবর 'ইবাদতখান�' িনম�াণ কেরন �কান সােল ?

(A) 1575 ি��াে� (B) 1568 ি��াে� (C) 1571 ি��াে� (D) 1562 ি��াে�

173. ভারেত �থম ইংেরিজ ভাষায় সংবাদপ� �ক চাল�  কেরন ?

(A) বাল গ�াধর িতলক (B) রাজ� রামেমাহন রায় (C) �জ. এ. িহিক (D) লড�  উইিলয়াম �ব��

174. �কান� এক� সার ?

(A) নাইে�ােজন (B) অ��েজন (C) ফসফরাস (D) �সািডয়াম নাইে�ট

175. 'Lokpal' এর 'Logo' �ত সত� কত� িচি�ত আেছ

(A) িতর�� (B) অেশাক চ� (C) িবচারেকর �ব� (D) দ� ' হাত

176. সব�েশষ Census of Indian Population (জনগণন�) হেয়িছল

(A) 1991 (B) 2001 (C) 2011 (D) 2019

177. পি�মবে�র 'গনগিন' অ�েল �কান ধরেনর মা� রেয়েছ ?

(A) পিল মা� (B) লবণা� মা� (C) ল�ােটরাইট মা� (D) তরাই মা�

178. ভারেতর 'কৃষেকর আ�হত��' নীেচর �কান�র �ভাব িহেসেব �দখ� হয় ?

(A) কৃিষে�ে�র দ�রব��

(B) িশ�ে�ে�র Stagnation ব� অেধাগিত

(C) জলবায়ু পিরবত� ন ও �াকৃিতক দ�েয�াগ

(D) সবুজ িব�ব

179. �কান অ�লেক দ��ণ ভারেতর শস�ভা�ার বেল ?

(A) মা�াজ (B) থা�াভুর (C) কন�াকুমার� (D) করম�ল উপকূল

180. কঁাকরাপাড়� পারমাণিবক �ক� ভারেতর �কান শহেরর কােছ অবি�ত ?

(A) �কাট� (B) কালপ�ম (C) স�রাট (D) মু�াই

181. ভূিম�� �িত�ায় কবুিলয়ত ও পা��-র �চলন কেরন
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(A) �শর শাহ (B) িগয়াস� ��ন মাহমুদ শাহ (C) বাহল�ল খান �লাদ� (D) �মায়ুন

182. হাইে�ােজন �বাম� �কান িবি�য়ার িভি�েত �তির হয়?

(A) পারমাণিবক িবে�দ িবি�য়�

(B) পারমাণিবক সংেযাজন িবি�য়�

(C) �াকৃিতক �তজি�য়ত�

(D) কৃি�ম �তজি�য়ত� িবি�য়�

183. িবরজীস কােদর �ক িছেলন ?

(A) হায়�াবােদর িনজাম (B) অেযাধ�ার নবাব (C) মুঘল স�াট (D) বাংলার নবাব

184. �থম ভারতীয় িযিন অথ�নীিতেত �নােবল প�র�ার �পেয়েছন

(A) অধ�াপক অিভিজৎ িবনায়ক ব�ানাজ�

(B) অধ�াপক অমত� � কুমার �সন

(C) অধ�াপক িভ. �ক. আর. িভ. রাও

(D) অধ�াপক �. এন. �ীিনবাসন

185. �পাট�  ��য়ার �কান �ীেপ অবি�ত ?

(A) �ছাট আ�ামান-এ (B) বৃহৎ িনেকাবর-এ (C) দ��ণ আ�ামান-এ (D) উ�র আ�ামান-এ

186. Head Count Ratio (HCR) ভারেতর ব�লভােব ব�ব�ত হয় নীেচর �কান�র পিরমাপ িহসােব ?

(A) দাির� (B) অসাম� (C) আয় (D) জনসংখ��

187. িতলপাড়� ব�ােরজ �য নদীর ওপর অবি�ত ত� হল

(A) দােমাদর (B) কংসাবত� (C) িশলাবত� (D) ময়ূরা��

188. সংখ�ার িপরািমেড �িত� বৃে�র মেধ� িলিখত সংখ�� িঠক তার নীেচর বৃে�র মেধ�কার সংখ�� দ��র �যাগফেলর

সমান । িপরািমেড কয়ক� সংখ�� �দওয়� আেছ। “?” িচি�ত �ােনর সংখ�া� কত হেব ?

(A) 4 (B) 5 (C) 6 (D) 7

189. পানীয় জেল �ুরাইেডর আিধেক�র ফেল হয়

(A) ফুসফুেসর �রাগ (B) অে�র সং�মণ (C) �ুেরািসস (D) িরেকট

190. এক� ষড়ভুজাকৃিত �টিবেলর সবিদেক ছয়জন �লাক বেস আেছ। অন�প, �বলােলর িবপরীেত এবং �বলাল, িচরাগ

ও �ডেরেকর মােঝ বেস আেছ । অন�প, ইল� ও ফা�েকর মােঝ বেস আেছ। আবার ইল� �ডেরেকর বামিদেক বেস

আেছ। তাহেল, নীেচর মেধ� �কান �জাড়া� মুেখামুিখ বেস আেছ ?

(A) ইল� ও ফা�ক (B) �ডেরক ও ইল� (C) িচরাগ ও ইল� (D) িচরাগ ও �ডেরক
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191. 'EXTRAORDINARY' শ��র অ�র�িলেক alphabetic order -এ সাজােল বাম িদক �থেক প�ম �ােন

�কান অ�র� হেব?
(A) N (B) O (C) I (D) A

192. �বদ� �িতক বাে� �য গ�াস ভর� থােক —

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

193. '�খরওয়ার� �ল' বলেত ক� �বাঝােত� ?

(A) চুয়াড় িবে�াহ (B) পাইক িবে�াহ (C) সঁাওতাল িবে�াহ (D) নীল িবে�াহ

194. এক� ষড়ভুেজর সবক� অভ��রীণ �কােণর �যাগফল হল

(A) 720° (B) 360° (C) 180° (D) 600°

195. ভারেতর �বকার� ঘনীভূত হেয় আেছ

(A) সংগিঠত ��ে�

(B) অসংগিঠত ��ে�

(C) সংগিঠত ও অসংগিঠত ��ে�

(D) �বেদিশক বািণজ� ��ে�

196. 1, 3, 7, 15, 31, 63, — এই �েম ফঁাক� জায়গায় �কান সংখ�� হেব ?

(A) 127 (B) 125 (C) 121 (D) 129

197. 6, 18, 72, 360, 2160, — এই �েম ফঁাক� জায়গায় �কান সংখ�� হেব ?

(A) 12120 (B) 13120 (C) 14120 (D) 15120

198. �.িভ. িরেমাট কে�াল �য ি�েকােয়�� ব�বহার কের, ত� হল

(A) ইন�ােরড ি�েকােয়�� (B) �রিডও ি�েকােয়�� (C) িভিসবল ি�েকােয়�� (D) অিতেব�িন ি�েকােয়��

199. জাতীয় উৎপাদন বাজার দের এবং জাতীয় উৎপাদন মূেল�র িহেসেবর তফাৎ হল

(A) �ত�� কর (B) অ�ত�� কর (C) �া�ফার (Transfer) �পেম� (D) ভতু� িক ব�য়

200. L.P.G. -এর সংিম�েণ থােক

(A) িমেথন এবং িবউেটন (B) ��ােপন এবং িবউেটন (C) ইেথন এবং ��ােপন (D) ইেথন এবং িবউেটন
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