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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 tranquillity and sanctity of the place soothed us. Replace the underlined word with a suitable word. 

     (A) Security        (B) Holines       (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. 
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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 

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. He preferred classical music —— popular numbers. Choose the correct preposition. 

      (A) from        (B) of        (C) over        (D) to 

26. পূর্ব কলকাতা জলাভূমিকক ঘ াষণা করা হক়েকে 

      (A) জজর্বর্মিত্র্যযুক্ত স্থান মহকেকর্      (B) পযবটন ঘেত্র্ মহকেকর্      (C) মর্শ্ব ঘহমরকটজ স্থান মহকেকর্       (D) রামসার স্থান হিসসসে 

27. ভারকতর উচ্চ গাকে়ে েিভূমির ভূর হল একপ্রকার 

      (A) োয়ুপ্রোি দ্বারা সহিত োহির তরঙ্গাহযত ভূহম      (B) পুরাতন পমল      (C) নতুন পমল       (D) কর্ব িাক্ত অঞ্চল 

28. পমিির্ে ভূমিেংস্কার আইন র্লর্ৎ হ়ে 

      (A) 1956 োকল োকল       (B) 1958 োকল      (C) 1955 সাসি      (D) 1959 োকল 

29. ভারকতর Central Inland Water Transport Corporation -এর ের্র র্প্তরটি অর্মস্থত 

      (A) এলাহার্াকর্       (B) কিকাতায         (C) ঘকামিকন        (D) িুম্বাই-এ 

30. ঘকালকাতা়ে ঘিকরাকরল িালু হ়ে 

      (A) 1984 হরিঃ       (B) 1986 মরিঃ       (C) 1988 মরিঃ       (D) 1989 মরিঃ 

31. ভারকতর ক়েলা েঞ্চক়ের প্রা়ে 80% অর্স্থান করকে 

      (A) দাসমাদর উপতযকায       (B) ঘ ান উপতযকা়ে       (C) িহানর্ী উপতযকা়ে       (D) ঘগার্ার্রী উপতযকা়ে 

32. ঘতকলোনা একটি পূণবরাজয মহোকর্ আত্মপ্রকা  ককর 

      (A) 1লা  জুন, 2013      (B) 1িা  জ়ু ন, 2014      (C) 1লা  জুন, 2015      (D) 1লা  জুন, 2016 

 

 



33. ধকনখামল কী জনয মর্খযাত ? 

      (A) তাাঁ ত হিসের জনয       (B) কাগজ ম কের জনয         (C) পাট ম কের জনয        (D) িিব ম কের জনয 

34. মতস্তা নর্ীর পমিি ভাগ ঘয নাকি পমরমিত — 

      (A) তরাই        (B) ড়ু যাসস         (C) তাল      (D) মর়্োরা 

35. েুন্দরর্নকক মনম্নমলমখত জর্ম কযযর জনয 'World Heritage Site' নাকি নমিভূক্ত করা হক়েকে 

      (A) র্া  েংরেকণর জনয     (B) েুন্দরী গাকের জনয      (C) মযানসরাভ েনভূহমর জনয      (D) জীর্বর্মিকত্র্যর জনয 

36. জলপাইগুম়ি  হর ঘকান নর্ীর তীকর অর্মস্থত ? 

      (A) হতস্তা ও করিা নদীর       (B) মতস্তা ও জলঢাকা নর্ী       (C) জলঢাকা ও রা়েঢাক নর্ী      (D) মতস্তা ও রা়েঢাক নর্ী 

37. রাম্মাি জলমর্দ্যযৎ প্রকেটি ঘকািা়ে অর্মস্থত ? 

      (A) পুরুমল়ো      (B) র্াাঁ কু়িা       (C) জলপাইগুম়ি      (D) দাহজস হিিং 

38. মনম্নমলমখত ঘকান ঘজা়িাটি েঠিক ন়ে ? 

      (A) মভতর কমণকা : অমলভ মরডকল কচ্ছপ 

      (B) র্লিা পাহা়ি : র্নয হামত 

      (C) কামজরাো : এক ৃে গন্ডার 

      (D) দহিগাম : এিীয হসিংি 

39. পমিির্কের ঘকািা ঘিকক ঘকািা়ে প্রিি ঘরলপি িালু হ়ে ? 

      (A) িাওডা থেসক হুগহি       (B) হাও়িা ঘিকক রামনগঞ্জ       (C) হাও়িা ঘিকক র্ধবিান       (D) ম ়োলর্হ ঘিকক জনহাটি 

40. মনম্নমলমখত ঘকান রাকজযর িধয মর্ক়ে ককব টক্রামি ঘরখা অমতক্রি ককরমন ? 

      (A) মিকজারাি       (B) মত্র্পুরা      (C) ওহডিা       (D) িধযপ্রকর্  

41. ঘ ালা অরণয ঘর্খা যা়ে 

      (A) মহিাল়ে পর্বকত        (B) পহিমঘাট পেসসত        (C) মর্ন্ধ্য পর্বকত       (D) পূর্ব াট পর্বকত 

42. ঘকাকলরু হ্রর্ ঘকািা়ে অর্মস্থত ? 

      (A) ঘগার্ার্রী ও কাকর্রীর       (B) থগাদােরী ও কৃষ্ণার মসযয      (C) কৃষ্ণা ও কাকর্রীর িকধয      (D) িহানর্ী ও ঘগার্ার্রীর িকধয  

43. জনেংখযার লভযাং  র্লকত কী ঘর্াঝা়ে ? 

      (A) 0-5 র্ের র়্েকের িানুকষর েংখযা রৃ্মি 

      (B) 6-15 র্ের র়্েকের িানুকষর েংখযা রৃ্মি 

      (C) 16-64 েছর েযসসর মান়ু সের সিংখ্যা েৃহি 

      (D) 65 র্েকরর অমধক র়্েকের িানুকষর েংখযা রৃ্মি 

44. স্বাধীনতা লাকভর েি়ে পমিির্কে নীকির ঘকান ঘজলাটি মেল না ? 

      (A) থকািহেিার        (B) হাও়িা       (C) র্ামজব মলং       (D) িুম বর্ার্ার্ 



 

45. পমিির্কে ম োর হার  

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

46. মনম্নমলমখত রাজযগুমলর িকধয পমিির্কের েকে ের্বামধক জর্ক বযর েীিাি আকে 

      (A) ঝাডখ্সের        (B) মর্হাকরর       (C) ওম়ি ার        (D) আোকির 

47. লাো দ্বীপপুঞ্জ হল  

      (A) প্রোি দ্বীপপ়ুঞ্জ      (B) আকে়ে দ্বীপপুঞ্জ       (C) ঘটকটমনক দ্বীপপুঞ্জ       (D) পমলগঠিত দ্বীপপুঞ্জ 

48. মনম্নমলমখত ঘকান ধরকনর র্নভূমি ভারকত ের্বামধক ঘর্খা যা়ে ? 

      (A) ক্রািী়ে আদ্র মিরহমরৎ র্নভূমি 

      (B) ক্রান্তীয আদ্র পর্সসমািী েনভূহম 

      (C) পার্বতয অঞ্চকল আদ্র নামত ীকতাষ্ণ র্নভূমি 

      (D) ক্রািী়ে শুষ্ক পণবকিািী র্নভূমি 

49. িানে েকরার্র অর্মস্থত 

      (A) কারাককারাি পর্বতকেমণকত       (B) মপরপাঞ্জাল পর্বতকেমণকত       (C) ককিাস পেসতসেহর্সত       (D) িহাভারত পর্বতকেমণকত 

50. ম লং  হর অর্মস্থত 

      (A) নাগা পর্বকত       (B) গাকরা পর্বকত       (C) খ্াহস পেসসত      (D) মিমকর পর্বকত 

51. ' ম়ির কাাঁ টা যখন িধযরাত ঘোাঁ কর্, যখন ঘগাটা পৃমির্ী  ুিি, ভারতর্ষব ঘেই েিক়ে জীর্ন ও স্বাধীনতার স্পক ব ঘজকগ উঠকর্,'— এই িির্য ককরন 

      (A) লডব  িাউন্টর্যাকটন      (B) ডিঃ রাকজন্দ্র প্রোর্      (C) জিরিাি থনসিরু      (D) উপকরর ঘকউ নন 

52. ভারতী়ে জাতী়ে কংকেে ভারতী়েকর্র এক আণুর্ীেমণক েংখযালম ষ্ঠ অংক র প্রমতমনমধত্ব ককর । এই র্ক্তর্য ঘক ঘপাষণ করকতন ? 

      (A) লডব  কাজব ন       (B) লডব  এলমগন       (C) লডব  লযান্সডাউন      (D) িডস  ডাফহরন 

53. 'পামকস্তান' প্রস্তার্টির জনক ঘক ? 

      (A) আেফ আমল      (B) িহম্মর্ আমল মজন্না     (C) এইি. এে. েুহরাও়োমর্ব      (D) থিৌয়ু রী রিমত আহি 

54. মক্রপে মি ন প্রস্তার্ একটি 'ঘফল করা র্যাংককর ওপর আগািীমর্কনর ঘিক-এর িকতা'— এই উমক্ত কার ? 

      (A) ের্ব ার র্ল্লভভাই পযাকটল      (B) মিাত্মা গান্ধী       (C) েুভাষ িন্দ্র র্েু      (D) জহরলাল ঘনকহরু 

55. জামল়োনও়োলার্াগ হতযাকাণ্ড হ়ে 

      (A) অমৃতসর-এ       (B) মর্মল্ল-ঘত        (C) জলন্ধ্র-এ       (D) লাকহার-এ 

56. মনকম্ন উমল্লমখত ঘকান প্র ােক র্েভে রর্ ককরন ? 

      (A) িডস  িাহডস ঞ্জ       (B) লডব  মিকন্টা        (C) লডব  কাজব ন        (D) লডব  ঘিিেকফাডব  

 

 



 

57. কণবাটককর যুি হক়েমেল 

      (A) ফরাসী ইস্ট ইহিযা থকািং ও ইিংসরজ ইস্ট ইহিযা থকািং -এর মসযয 

      (B) ফরােী ইস্ট ইমন্ড়ো ঘকাং ও ডাি ইস্ট ইমন্ড়ো ঘকাং -এর িকধয 

      (C) ডাি ইস্ট ইমন্ড়ো ঘকাং ও পতুব গীজ-ঘর্র িকধয 

      (D) ইংমল  ইস্ট ইমন্ড়ো ঘকাং ও ডাি (ওলন্দাজ) -ঘর্র িকধয 

58. িহাত্মা গান্ধ্ীর ঘনতৃকত্ব প্রিি গণআকন্দালনটি মেল 

      (A) অসিস াগ আসদািন      (B) ভারত-ো়ি আকন্দালন      (C) নীল মর্কদ্রাহ      (D) লর্ণ আকন্দালন 

59. ভারকতর স্বাধীনতা আকন্দালকনর ঘকান  টনার েকে েূযবকেন জম়িত মেকলন ? 

      (A) িট্টরাম অস্ত্রাগার ি়ুণ্ঠন 

      (B) কাককারী ষ়িযন্ত্র িািলা 

      (C) আইন অিানয আকন্দালন 

      (D) ঘহািরুল আকন্দালন 

 

60. 1857 -র িহামর্কদ্রাহ কানপুকর মেপাহীকর্র ঘনতৃত্ব ঘর্ন 

      (A) তাাঁ মত়ো ঘটামপ       (B) রানী লক্ষ্মীর্াঈ       (C) নানাসাসিে       (D) কুনও়োর মেং  

61. 'এম ়োটিক ঘোোইটি অফ ঘর্েল' প্রমতষ্ঠা ককরন 

      (A) মে এফ এনু্ড্রজ      (B) রাজা রািকিাহন রা়ে      (C) সযার উইহিযাম থজান্স      (D) উইমল়োি িা বাল 

62. ভারত ও পামকস্তান রাকের েীিাি মিমিত করার র্াম়েত্ব ঘনন 

      (A) লডব  িাউন্টর্যাকটন       (B) সযার হসহরি রাডহিফ      (C) েযার স্টযাকফাডব  মক্রপে      (D) েযার ঘপমিক লকরন্স 

63. স্বরাজ পাটিব র প্রধান ঘনতারা মেকলন 

      (A) মর্ঠলভাই ঘজ পযাকটল ও ডিঃ আনোমর 

      (B) এি. এন. রা়ে ও িুজফফর আহকির্ 

      (C) মহতিাি থনিরু ও হস. আর. দাি 

      (D) মর্ আর আকম্বর্কর ও মপ মে ঘযা ী 

64. মনকম্ন মলমখত ঘকান িমহলা ভারতী়ে জাতী়ে কংকেকের প্রিি িমহলা েভাপমত হন ? 

      (A) অযাহন থেসান্ত       (B) মিরা ঘর্ন       (C) েকরামজনী নাইডু       (D) েরলা ঘর্র্ী ঘিৌধুরানী 

65. ভারতী়ে জাতী়ে কংকেকের প্রমতষ্ঠাতা মেকলন 

      (A) এ. ও. হিউম       (B) র্াল গোধর মতলক       (C) িমতলাল ঘনহরু       (D) েুকরন্দ্র নাি র্যানাজী 

 

66. র্ক্সাকরর যুি  কট 



      (A) 1762 মরস্টাকে      (B) 1764 হরস্টাসে       (C) 1768 মরস্টাকে     (D) 1772 মরস্টাকে 

67. কার অনুিমতক্রকি ইংকরজ ইস্ট ইমন্ড়ো ঘকাম্পানী েুরাকট প্রিি কারখানা স্থাপন ককরন ? 

      (A) আকর্র       (B) জািাঙ্গীর       (C)  াহজাহান       (D) ঔরংকজর্ 

68. ভাকস্কা-র্া-গািা ককর্ ভারকত পর্াপবণ ককরন ? 

      (A) 1498 হরস্টাসে       (B) 1409 মরস্টাকে       (C) 1496 মরস্টাকে       (D) 1492 মরস্টাকে 

69. ফকতপুর মেক্রীকত ইর্ার্তখানা-র মনিবাতা মেকলন 

      (A)  াহজাহান      (B) ওরংকজর্       (C) আকের      (D) জাহােীর 

70. িামলক কাফুর কার ঘেনাপমত মেকলন ? 

      (A) মফকরাজ াহ তু লক      (B) িন্দ্রগুপ্ত ঘিৌযব       (C) মর্মম্বোর       (D) আিাউহিন হখ্িজী 

71. ঘগৌতি রু্ি ঘকািা়ে মনর্বাণলাভ ককরমেকলন ? 

      (A) লুমম্বনী       (B) োরনাি       (C) কু ীনগর       (D) থোযগযা 

72. 'িৃচ্ছকটিকি' নাটকটির রিম়েতা মেকলন ? 

      (A) মর্ াখর্ত্ত       (B) িূদ্রক       (C) র্ানভট্ট        (D) ভাে 

73. গুপ্ত র্ংক র উত্তরামধকারী মহকেকর্ েিুদ্রগুকপ্তর পরর্তী  ােক হন 

      (A) হদ্বতীয িন্দ্রগুপ্ত      (B) মর্ষু্ণগুপ্ত      (C) প্রিি িন্দ্রগুপ্ত       (D) স্কন্দগুপ্ত 

74. অক াককর মলমপ ও ব্রাহ্মী মলমপর পাকঠািার ককরন 

      (A) আকলকজান্ডার কামনংহাি      (B) থজমস হপ্রসন্সপ       (C) িযাক্স িুযলার       (D) িটিির হুইলার 

75. মনকম্ন উমল্লমখত ঘকান স্থানটিকত ভারতী়ে উপিহাকর্ক র প্রািীনতি কৃমষকাকযবর োেয ঘিকল ? 

      (A) প্রতাপগ়ি      (B) থমসিরগড      (C) ঘকাক়েটা     (D) কালাত 

76. অেরমর্ম য ঘজা়িা মনর্বািন ককরা যার েকে ঘিাটা হরকফ ঘলখা ঘিৌমলক ঘজা়িাটির মকেু েম্পকব  আকে । 

      Poverty : Prosperity 

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

77. একটি মনমর্ব য েংককত পিমতকত BREAKTHROUGH ঘক ঘলখা হ়ে EAOUHRBRGHKT, ঘেই েংককত পিমত ঘিকন DISTRIBUTION -ঘক কী ঘলখা হকর্ ? 

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

78. মনম্নমলমখত েকক মর্নু্দর েংখযা (1 ঘিকক 6 মর্নু্দ ) মনরীেণ ককরা । ঘয উপমরভাকগ 4 টি মর্নু্দ আকে তার মর্পরীত মর্কক ক়েটি মর্নু্দ আকে ? 

                

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

 

 



 

79. মনকম্নর মিকত্র্ কতগুমল র্গব হক়েকে মনণব়ে ককরা । 

                      

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

80. মনম্নমলমখত মিকত্র্ কতগুমল মত্র্ভুজ জতমর হক়েকে ? 

                  

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

ঘেষ্ঠ মর্কেটি মনর্বািন ককরা উত্তর মহোকর্ (প্রশ্ন নং 81 এর্ং 82 ) । 

81. একটি camera -র ের্বর্া িাকক 

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

82. একটি নর্ীর ের্বর্া িাকক 

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

83.  

     

            (A) 5       (B) 6       (C) 8       (D) 9 

84. এক র্যমক্তর কাকে মকেু ঘোকটা র্াক্স আকে ঘযগুমল ঘিা়িকজাতকরণ করকত হকর্ । মতমন যমর্ 3, 4, 5, র্া 6 ককর ঘিা়িক ককরন তাহকল তার কাকে 1 টি র্ামক িাকক ; যমর্ মতমন 7 

টি ককর ঘিা়িক ককরন, তাহকল মকেু অর্ম য িাকক না । র্াকক্সর েংখযা কতকগুমল যা ঘিা়িক করকত হকর্ ? 

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

85. মনম্নমলমখত মর্ষ়েগুমলকক োধারণ ঘিকক মর্ক ষ পযবাক়ে োজাও : 

      (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. মনম্নমলমখত  েগুমলকক একটি অিবযুক্ত পযবা়েক্রকি োজাও : 

      (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. মনম্নমলমখত ঘকান েংখযাগুমল পরস্পর স্থান মর্মনি়ে হকল ঘর়্ে েিীকরণটি েঠিক হকর্ ? 

      8 x 20 ÷ 3 + 9 - 5 = 38 

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

88. যমর্ A > B, B > C and C > D হ়ে, তাহকল ঘকান মেিািটি মনমিতভাকর্ ভুল ? 

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

89. যমর্ '<' মিি িাকন 'মর্ক়োগ' হ়ে, '>' মিি িাকন 'ঘযাগ' হ়ে, '=' মিি িাকন 'গুমণতক' হ়ে, এর্ং '$￼' িাকন মর্ভাজয হ়ে, তাহকল 27 > 81 $￼ 9 < 6 এর িান কত ? 

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

90. মনম্নমলমখত পযবা়েক্রকি কতগুমল 3 আকে ঘযগুমলর পূকর্ব 6 অর্মস্থত ন়ে, এিনমক ঠিক পরর্তী স্থান 9 দ্বারা অনুেরণকৃত ন়ে ? 

      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. মনম্নমলমখত অনুক্রকি কতগুমল মর্ষি েংখযা আকে ঘযগুমল 3 র্া 5 দ্বারা মর্ভাজয এর্ং তারপর মর্ষি েংখযা দ্বারা অনুেরণকৃত এর্ং তারপর ঘজা়িেংখযা দ্বারা অনুেরণকৃত ? 

      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.   

এই মর্নযাকে কতগুমল অের আকে ঘযগুমল প্রকতযকটির ঠিক পূকর্ব একটি মিি আকে অির্া একটি েংখযা দ্বারা অনুেরণকৃত মকন্তু উভ়েই প্রকযাজয ন়ে  ?  

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

93. MEAN  েটির ঘকর্লিাত্র্ consonant গুমলর পমরর্তব ন ককর কতগুমল অিবযুক্ত  ে ঘলখা যাকর্ এই  কতব  ঘয consonant গুমলর প্রকতযকটি স্থান পমরর্তব ন করা হকর্ 

English র্ণবিালার ঠিক পূর্বর্তী অের দ্বারা এর্ং প্রমতটি অের প্রমতটি  কে ঘকর্লিাত্র্ একর্ারই র্যর্হৃত হকর্ ? 

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

94. NESSARY  কের মনম্নমলমখত অেরগুমল যমর্ মনকজকর্র িকধয স্থান পমরর্তব ন ককর ঘলখা হ়ে ঘযিন - প্রিি ও তৃতী়ে অের একক অপকরর স্থাকন, িতুিব এর্ং ষষ্ঠ অেরদ্ব়ে একক 

অপকরর স্থাকন, েপ্তি এর্ং নর্ি অেরদ্ব়ে একক অপকরর স্থাকন, তাহকল র্াি মর্ক ঘিকক েপ্তি স্থাকন ঘকান অেরটি িাককর্ ? 

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

 

 

 

95. মনম্নমলমখত  েগুমল অমভধাকনর মন়েি অনুোকর োজাও: 

      (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 র্যমক্তর Hindi(H), English(E) এর্ং Sanskrit(S) এর উপর জ্ঞাকনর একটি োকভব র ফল মনম্নরূপ : 

               

     েকল 3টি মর্ষ়ে জানা আকে এিন র্যমক্তর েংখযা এর্ং Sanskrit জানা ঘনই এিন র্যমক্তর েংখযার অনুপাত কত ? 

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

97.  A এর্ং B -এর আক়ের ঘযাগফল C এর্ং D -এর ঘযৌি আক়ের ঘিকক ঘর্ম  । A এর্ং C -এর আক়ের ঘযাগফল B এর্ং D -এর আক়ের ঘযাগফকলর েিান । অমধকন্তু A -এর আ়ে B 

এর্ং D -এর আক়ের ঘযাগফকলর অকধবক । কার আ়ে ের্বামধক ? 

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

98. যমর্ ROME ঘলখা হ়ে MORE, তাহকল DARE ঘলখা হকর্ 

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

99. মর্ষি ঘকানটি ? 

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

100. Igloos : Canada : : Rondavels : কী ? 

        (A) Africa         (B) Rangoon        (C) Russia        (D) Indonesia 

101. ভারতর্কষবর ঘভাটামধকার ও মনর্বামিত হও়োর অমধকার একটি 

        (A) ঘিৌমলক অমধকার       (B) স্বাভামর্ক অমধকার       (C) োংমর্ধামনক অমধকার        (D) কেয ো আইহন অহযকার 

102. ভারতী়ে েংমর্ধাকন আিজব ামতক  ামি ও মনরাপত্তার উৎোহর্ান অিভুব ক্ত আকে — 

        (A) Preamble to the Constitution -এ . 

        (B) Directive Principles of State Policy -এ 

        (C) Fundamental Duties -এ . 

        (D) Ninth Schedule -এ . 

103. যমর্ একটি Monetary Bill রাজযেভা়ে ের্লভাকর্ েংক াধন করা হ়ে, তকর্ পরর্তী ধাপ কী হকর্ ? 

        (A) থিাকসভা, রাজযসভার স়ুপাহরি রির্ কসর ো না কসর প়ুনরায অরসর িসে । 

        (B) ঘলাকেভা পুনরা়ে মর্কর্িনার জনয ঐ মর্ল েহণ করকত পাকর না । 

        (C) ঘলাকেভা ঐ মর্ল পুনরা়ে রাজযেভা়ে ঘফরত পাঠাকত পাকর পূনমর্বকর্িনার জনয । 

        (D) রােপমত একটি ঘযৌি আকলািনা়ে র্োর জনয র্লকত পাকরন মর্লটি পা  করার জনয । 

104. 'Welfare State' -এর মিিা ভারতী়ে েংমর্ধাকন েযকে রো করা হ়ে ঘকািা়ে ? 

        (A) প্রস্তার্না়ে       (B) রাজনীহতর প্রতযক্ষ নীহতসমূসি     (C) ঘিৌমলক অমধকাকর     (D েপ্তি তামলকা়ে  



105. 'Panchayati Raj' র্যর্স্থার ঘিৌমলক উকে য হল মনম্নমলমখত ঘকানটি মনমিত করা ? 

        (A) উন্নমতকত জনগকণর অং েহণ 

        (B) রাজবনমতক র্া়ের্িতা 

        (C) গর্তাহিক হেসকন্দ্রীকরর্   

        (D) আমিবক ঘযাজন 

106. ভারতী়ে েুমপ্রি ঘকাকটব  মর্িারককর েংখযা রৃ্মির েিতা ঘকর্লিাত্র্ মনমহত আকে — 

        (A) ভারকতর রােপমত       (B) থিাকসভা      (C) ভারকতর প্রধান মর্িারপমত      (D) আইন কমি ন  

107. Hausla 2018 েম্পকী়ে মনম্নমলমখত মর্রৃ্মতগুমল মর্িার ককরা — 

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

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

        এই মর্রৃ্মতগুমলর িকধয ঘকানটি/ঘকানগুমল েঠিক ? 

        (A) ঘকর্লিাত্র্ 1       (B) থকেিমাত্র 2      (C) 1 এর্ং 2 উভ়েই       (D) 1 র্া 2 ঘকাকনাটিই ন়ে 

108. অমত েম্প্রমত মর্শ্ব র্যাঙ্ক প্রকাম ত 'Ease of Doing Business Report 2019' অনুযা়েী ভারকতর স্থান 

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

109. PCA  েেংকেপটি কী িূল  ে ঘর্াঝা়ে ? 

        (A) Public Current Account 

        (B) Principles of Corporate Accounting 

        (C) Prompt Corrective Action 

        (D) Public Channel Agency 

110. Regional Comprehensive Economic Programme (RCEP) েম্পমকব ত মর্রৃ্মতগুমল মর্িার ককরা ।  

        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. 

        মনম্নমলমখত code র্যর্হার ককর েঠিক উত্তর মনকর্ব   ককরা । 

        (A) থকেিমাত্র 1 এেিং 2       (B) ঘকর্লিাত্র্ 1 এর্ং 3       (C) ঘকর্লিাত্র্ 2 এর্ং 3        (D) উপকরর ের্গুমল 

111. েঠিক তামরখ এর্ং র্ের মিমিত করুন, যখন ঘিকক ভারতী়ে েংমর্ধান আকরামপত র্া কাযবকর হক়েমেল : 

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

112. ভারকতর েংমর্ধান অনুযা়েী রােপমতর কতব র্য হল পালবাকিকন্টর ঘডকস্ক (ঘলাকেভার ঘটমর্কল) উপস্থাপন করা মনম্নমলমখতগুমল — 

        1. Recommendations of Union Finance Commission ( ঘকন্দ্রী়ে মফনযান্স কমি কনর েুপামর গুমল ) 

        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) ঘকর্লিাত্র্ 1      (B) 2 এর্ং 4      (C) 1, 3 এেিং 4      (D) 1, 2, 3 এর্ং 4  

113. মনম্নমলমখত েংস্থা র্া  েংগঠনগুমলর িকধয ঘকানটি প্রকাম ত —'Agricultural Marketing and Farm Friendly Reforms Index' ? 

        (A) NITI Aayog 

        (B) Ministry of Agriculture 

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

        (D) ঘকাকনাটিই ন়ে 

114.  'United Sovereign Bengal' -এর advocate-ঘর্র িকধয একজন মেকলন ? 

        (A) H.S. Surhawardi     (B) Shyamaprasad Mukherjee     (C) Maulana Abdul Kalam Azad     (D) উপকরর ঘকউই নন 

115. েকল নাগমরককর কিা র্লা ও িত প্রকাক র স্বাধীনতা ভারতী়ে েংমর্ধাকনর ঘকান Article -এ মনমিত করা হক়েকে ? 

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

116. ECF কী ? 

        (A) Economic Capital Framework    (B) Equity Cash Flow    (C) Entity Concept Fund    (D) উপকরর ঘকাকনাটিই ন়ে 

117. ভারতী়ে েংমর্ধাকনর ঘকান তামলকা়ে ঘকন্দ্র এর্ং রাকজযর িকধয েিতা র্ন্টন ককরকে ? 

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

118. ভারতী়ে েংমর্ধাকনর 86 নং েংক াধকন Directive Principle -এ পমরর্তব ন করা হক়েকে ঘকানটির জনয ? 

        (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. ঘকান রাকজয District Judge যুক্ত হন 

        (A) Governor দ্বারা 

        (B) High court -এর প্রধান মর্িারক দ্বারা 

        (C) রাকজযর কাউমন্সল অর্ মিমনস্টারে দ্বারা 

        (D) রাকজযর Advocate General দ্বারা 

120. ভারকতর রােপমতর ঘেকত্র্ অমভকযাগ আনা যা়ে 

        (A) পািস াসমসের উভয কসক্ষর থ সকানটিসত । 

        (B) পালবাকিকন্টর উভ়ে ককের ঘযৌি অমধকর্ কন । 

        (C) ঘলাকেভা়ে এককভাকর্ । 

        (D) রাজযেভা়ে একক ভাকর্ । 



121. মনম্নমলমখত মর্রৃ্মতগুমল মর্িার কর : 

        Public Accounts -এর উপর Parliamentary Committee 

        1. ঘলাকেভার 25 জন ের্েয -এর অমধক দ্বারা গঠিত হ়ে না । 

        2. ঘকর্লিাত্র্ আইমন ও জর্ধতার মনমরকখ public expenditure পরীো ককর না ঘকান রকি technical অমন়েি আকে মকনা জানার জনয, উপরন্তু অিববনমতক, স্বচ্ছতা, জ্ঞান 

এর্ং যিািবতা ঘর্খার জনযও পরীমেত হ়ে । 

        3. ভারকতর Comptroller এর্ং Auditor General এর মরকপাটব  পরীোর জনয । 

        উপমরউমল্লমখত ঘকান উত্তর র্া উত্তরগুমল েঠিক ? 

        (A) ঘকর্লিাত্র্ 1     (B) 2 এেিং 3      (C) ঘকর্লিাত্র্ 3      (D) 1, 2 এর্ং 3 

122. মনম্নমলমখত ঘকান েংমর্ধামনক আমধকামরককর েিা করার েিতা আকে ? 

        (A) রােপমতর 

        (B) রাষ্ট্রপহতর এেিং থকান রাসজযর রাজযপাসির 

        (C) রাজযপাকলর 

        (D) ভারতী়ে েুমপ্রি ঘকাকটব র িুখয র্া প্রধান মর্িারককর 

123. ভারতী়ে েংমর্ধাকন আটিব ককল 280 -ঘত মনম্নমলমখত ঘকানটি স্থাপকনর র্যর্স্থা করা হক়েকে ? 

        (A) পমরকেনা কমি ন       (B) আিিঃরাজয কাউমন্সল       (C) নর্ীর জলেংক্রাি রাইরু্যনাল      (D) অেস কহমিন 

124. ভারকতর পঞ্চাক়েমত রাজ র্যর্স্থার প্রকার  

        (A) একস্তর        (B) মদ্বস্তর       (C) হতনস্তর       (D) িারস্তর 

125. ভারতী়ে েংমর্ধাকনর েংক াধনগুমলর িকধয ঘকান েংক াধন ঘলাকেভা এর্ং রাজয মর্ধানেভা়ে SC এর্ং ST -র জনয েংরেণ েম্পমকব ত এর্ং অযাংকলা ভারতী়েকর্র প্রমতমনমধ 

ঘলাকেভা়ে এর্ং রাজয মর্ধানেভা়ে িাকার র্যাপাকর েম্পমকব ত ? 

        (A) 54তি েংক াধন        (B) 63তি েংক াধন       (C) 111তি েংক াধন      (D) 79তম সিংসিাযন 

126. 121 cm জর্ক বযর একটি রৃ্ত্তিাপ, রৃ্কত্তর ঘককন্দ্র 77° ঘকাণ উৎপন্ন ককর । রৃ্কত্তর র্যাোধব হল 

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

127.  9, 12, 15, 18, 20 ও 22 -এর গ়ি 1 রৃ্মি পাকর্ যমর্ 15 -এর র্র্কল ঘনও়ো হ়ে 

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

128. িানুকষর  রীকর েুষুম্না স্না়েরু েংখযা হল 

        (A) 12 ঘজা়িা      (B) 31 থজাডা       (C) 31      (D) 12 

 

 

129. ঘকান িলি মর্িান ঘিকক একটি স্থাকন ঘর্ািা ঘফলা হল । মর্িান িালক ঘর্খকর্ ঘয 

        (A) ঘর্ািটি র্ক্রপকি িকল ঐ স্থাকনর মপেকন পক়ি । 

        (B) থোমটি েক্রপসে িসি ঐ স্থাসনর সামসন পসড । . 



        (C) ঘর্ািটি উলম্বভাকর্ নীকি পক়ি । 

        (D) ঘর্ািাটি মকেু েি়ে র্া়েুকত মস্থর িাকক । 

130. 'মর্উটি পালবাকর' িুল মর্নযস্ত করার জনয র্যর্হার করা হ়ে 

        (A) ঘলামরন       (B) সািফার       (C) ফেফরাে      (D) মেমলকন  

131. নীকির ঘকান োকর নাইকরাকজকনর পমরিাণ ঘর্ম  িাকক ? 

        (A) ইউহরযা       (B) অযাকিামন়োি নাইকরট      (C) পটাম ়োি নাইকরট       (D) অযাকিামন়োি ফেকফট 

132. উত্তি তাপ ঘ াষকরা হল 

        (A) দ্যর্বল মর্মকরক      (B) অ-মর্মকরক        (C) উত্তম হেহকরক       (D) উচ্চ পামল যুক্ত 

133.  করর উপকরর মর্কক ঘভমন্টকলটর িাকক 

        (A) শ্বােমক্র়োর অমক্সকজন আোর জনয । 

        (B) যাকত েূকযবর আকলা  কর আেকত পাকর । 

        (C) োতাসসর পহরিিনসরাত েজায থরসখ্ োতাসসক তাজা রাখ্ার জনয । 

        (D) কার্বন ডাই অক্সাইকডর একটি মনগবিন পি রাখার জনয । 

134. ঘতািার র্নু্ধ্র কণ্ঠস্বর ঘিনা যা়ে তার 

        (A) মপি (তীক্ষ্ণতা) দ্বারা 

        (B) থকাযাহিটি (গুর্ ো জাহত) দ্বারা 

        (C) প্রার্লয (তীব্রতা) দ্বারা 

        (D) ঘর্গ দ্বারা 

135. 'আকলাকর্ষব' হল 

        (A) এক র্েকর েূযব ঘয আকলা মর্মকরণ ককর । 

        (B) েূযব ঘিকক পৃমির্ীকত আকলা আেকত ঘয েি়ে লাকগ । 

        (C) িূনযস্থাসন আসিা এক েছসর থ  দূরত্ব অহতক্রম কসর । 

        (D) েূকযবর িারমর্কক এক র্ার  ুরকত পৃমির্ীর ঘয েি়ে লাকগ । 

136. তারাকর্র মঝমকমিমক করার কারণ হল 

        (A) একর্র মর্ াল দূরত্ব ও র্া়েুর ঝ়ি 

        (B) পৃমির্ীর  ূণবন 

        (C) তারাকর্র মর্ াল আকার 

        (D) এসদর হেিাি দূরত্ব ও োয়ুর ঘনসত্বর হ্রাসেৃহি 

137. ঘযটির pH < 7 ঘেটি হল 

        (A) থিে়ুর রস      (B) িুন জল       (C) িানুকষর রক্ত       (D) অম্লা ক (এন্টামেড) 



138. র্াাঁ কতর ে়েকরাকধর জনয আিাকর্র মন়েমিত র্াাঁ ত িাজার উপকর্  ঘর়্ো হ়ে । ঘয িাজন র্যর্হার করা হ়ে তার ঘিৌমলক প্রকৃমত হল 

        (A) আমম্লক       (B) মনরকপে (মনউরাল)        (C) ক্ষারীয        (D) ে়েকারক (ককরামেভ) 

139. নীকির ঘকানটি মেকিকন্টর িূল উপার্ান ? 

        (A) মজপোি       (B) ি়ু নাপাের        (C) িাটি       (D) োই 

140. মপতল ঘকানটির মিেণ ? 

        (A) তামা ও দস্তা      (B) তািা ও টিন      (C) তািা, মনককল ও র্স্তা      (D) তািা, অযালুমিমন়োি ও িযাগকনমে়োি 

141. ঘকান  নককর প্রমতটি ধার মদ্বগুণ করকল, ঘেত্র্ফল রৃ্মির  তকরা হার হল 

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

142. 43￼, 89￼ এর্ং 35￼ -এর ল.ো.গু. 

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

143. যমর্ 12+22+32+⋯⋯+n2=n(n+1)(2n+1)6￼ হ়ে, তকর্ 52+62+72+⋯⋯+102￼ -এর িান হকর্ 

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

144. দ্যটি গাম়ি, উচ্চগমতকত একক অপরকক অমতক্রি করকে । তাকর্র পা াপাম  িলার মর্পর্ -এর কারণ 

        (A) তাকর্র িাকঝর অংক র র্া়েুর িাপ ঘর্ক়ি যাও়ো । 

        (B) তাকর্র িাকঝ অর্মস্থত র্া়েুকণার ঘর্গ ককি যাও়ো । 

        (C) তাসদর মাসঝর অিংসির োয়ুর িাপ কসম  াওযা । 

        (D) তাকর্র িাকঝ অর্মস্থত র্া়েুকণার ঘর্গ ঘর্ক়ি যাও়ো । 

145. প্রমত একর ভকর ঘর্ম  কযালমর ঘযাগান ঘর়্ে ঘয খার্য তা হল 

        (A) ঘপ্রাটিন      (B) কাকর্বাহাইকেট       (C) ফযাট      (D) জল 

146. ECG মলমপর্ি ককর 

        (A) িাটস েীট (হৃদস্পদন) এর িার       (B) মর্ভর্ পািবকয      (C) ঘভমন্টকুলার  নত্ব      (D) পাম্প করা রকক্তর আ়েতন 

147. 'র্াক়োগযাকের' উপার্ানগুমল 

       (A) কার্বন িকনাক্সাইড, মিকিন ও হাইকোকজন 

       (B) কােসন ডাই অক্সাইড, হমসেন ও িাইসরাসজন 

       (C) কার্বন িকনাক্সাইড, ইকিন ও হাইকোকজন 

       (D) কার্বন ডাই অক্সাইড, ইকিন ও হাইকোকজন 

 

148.  েদূষণ হ়ে,  কের (ঘগালিাল) িাত্র্া যমর্ ঘর্ম  হ়ে 

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

149. ঘকান র্যমক্তর অযালককাহকল আেমক্তর জনয মলভার েমতেস্ত হ়ে কারণ এমক 



        (A) অযালককাহকলর উপার্ান অপোমরত ককর । 

        (B) র্া়িমত গ্লাইকন েঞ্চ়ে ককর । 

        (C) ঘর্ম  উেীমপত ককর যকৃৎ ঘিকক ঘর্ম  পািক রে মনগবত ককর । 

        (D) থেহি ফযাট সিয কসর । 

150. ঘিৌম্বক ঘিরুকত মর্নমত ঘকাণ— 

        (A) 45°       (B) 30°       (C)  ূনয       (D) 90° 

151. 123 তি েংমর্ধান েংক াধকন কী মর্ষ়ে মনক়ে আকলািনা করা হক়েকে ? 

       (A) নযািনাি কহমিন অন েযাকওযাডস  িাসসস -এর ক্ষমতাযন 

       (B) নযা নাল কাউমন্সল ফর র্যাকও়োডব  লাকেে -এর েিতা়েন 

       (C) নযা নাল কাউমন্সল ফর ম মডউল কাস্টে -এর েিতা়েন 

       (D) নযা নাল কমি ন ফর ম মডউল কাস্টে -এর েিতা়েন 

152. ভারতী়ে র্ণ্ডমর্মধর ঘকান ধারা়ে র্যমভিার েংক্রাি আইকনর উকল্লখ রক়েকে ? 

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

153. 2018 -়ে প্রধান িমরকত্র্ অমভনক়ের জনয ঘকান অমভকনতা একাকডিী পুরস্কার পান ? 

        (A) সযম রকওসযি      (B) লী স্মীি      (C) আকলকজান্ডার ঘর্স্প্ল্যাত      (D) মরিাডব  মকং 

154. 2018 োকল োমহকতয পুমলৎজার পুরস্কার ঘপকলন ঘকান োমহমতযক ? 

        (A) অযাসেউ হসন হরযার      (B) ঝুম্পা লামহ়িী       (C) অরমর্ন্দ এমডগা       (D) হারনান মড়োজ   

155. আগািী মজ 20 োমিট ঘকািা়ে অনুমষ্ঠত হকর্ ? 

        (A) ওসাকা       (B) ওকলাকহািা       (C) ওরমলক়েন্স       (D) ওেকলা 

156. েংমর্ধাকনর ঘকান ধারা়ে রাজযপালকক রাকজযর  ােনমর্ভাগীর েিতা ঘর়্ো হক়েকে ? 

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

157, 'ফ্লাড অফ ফা়োর' র্ইটি কার ঘলখা ? 

        (A) অমিত মিত্র্      (B) অমিত ঘিৌধুরী         (C) অহমতাভ থঘাে        (D) অতুল ঘক ঠাকুর 

158. UNICEF -এর নর্মনযুক্ত Goodwill Ambassador ঘক ? 

        (A) হমহি েহে ব্রাউন       (B) ডমিমনক লামপক়ের       (C) র্ীমপকা পা়ুিককান        (D) োলিা হাক়েক 

 

 

159. মিকন র্তব িাকন ভারকতর রােদূত ঘক ? 

        (A) মর্জ়ে ঘগাখকল       (B) হেক্রম হমরী      (C) মর্জ়ে অকরারা        (D) রাকিন্দ্র মেং 

160. আই এি এফ -এর অধযে ঘক ? 



        (A) হরস্ট ঘকাহলার       (B) রডমরকগা র্যাকটা        (C) ডমিমনক স্ট্রাউে       (D) হরহস্টন িাগাসদস  

161. িালদ্বীকপর রােপমতর নাি কী ? 

        (A) ইব্রািীম থমািাসেদ সহিি       (B) ইব্রাহীি নাকের      (C) ঘিাহাকম্মর্ নােীর্       (D) আোল্লা ই়োকিন 

162. মিউমনখ গণহতযার েিক়ে ইেরাক়েকলর প্রধানিন্ত্রী ঘক মেকলন ? 

        (A) থগাল্ডা থমসযর        (B) ঘডমভড ঘর্ন-গুমর়েন        (C) ঘলমভ এ কল       (D) ম িন ঘপকরে 

163. র্তব িাকন িামকব ন যুক্তরাকের স্বরাে েমির্ ঘক ? 

        (A) মাইক পসেও       (B) ঘরক্স টিলারেন       (C) মহলামর ঘরাঢাি মলন্টন       (D) ও়োকরন মক্রস্টফার 

164. ঘক  2019 -এর এমপ্রল পযবি জাপাকনর েম্রাট িাককর্ন ? 

        (A) িুতেুমহকতা        (B) আহকহিসতা      (C) মহকরামহকতা        (D) মিমিককা 

165. র্মেণ ঘকামর়োর রােপমতর নাি কী ? 

        (A) ম়ুন থজ ইন       (B) মল ঘজ মিউং       (C) র্ান মক িুন        (D) আহন ঘিওল েু 

166. মেমককির ঘ ষ স্বাধীন  ােক ঘক ? 

        (A) ফুন্টেগ নািকগ়োল       (B) ঘতনেুং নািকগ়োল        (C) তাম  নািকগ়োল       (D) পািসদন নামসগযাি 

167. ঘপ্রমেকডন্ট রাম্প ককর্ 'এম ়ো মর়োেুকরন্স ইমনম ক়েটিভ অযাক্ট' -ঘক স্বাের ককর আইকন পমরণত ককরন ? 

        (A) 31থি হডসসম্বর 2018      (B) 31ঘ  অকক্টার্র 2018      (C) 31ঘ  জুলাই 2018       (D) 31ঘ  আগস্ট 2018  

168. র্াাঁ স্র্া জাতী়ে উর্যান ঘকািা়ে অর্মস্থত ? 

        (A) উত্তরপ্রকর্         (B) গুজরাট       (C) রাজস্থান      (D) িধযপ্রকর্  

169. ইরাকনর িুদ্রা কী ? 

        (A) ইরাহন হরযাি       (B) ইরামন রুকর্ল        (C) ইরামন মর্নার       (D) ইরামন ডলার 

170. World Day for War Orphans ককর্ পামলত হ়ে ? 

        (A) 3রা জানু়োমর        (B) 4ঠা জানু়োমর      (C) 5ই জানু়োমর       (D) 6ই জান়ুযাহর 

171. েুমপ্রি ঘকাকটব র  র্মরিালা রাক়ে ঘকান মর্িারপমত মভন্নিত ঘপাষণ ককরকেন ? 

        (A) মর্িারপমত ইমন্দরা র্যানাজী     (B) মর্িারপমত নামরিান      (C) মর্িারপমত খানুইল্কার      (D) হেিারপহত ইদ়ু  মািসিাত্রা 

172. এাঁকর্র িকধয ঘক এ.আই.এি.আই.এি -এর ঘনতা ? 

        (A) জুমিকর আমল      (B) আসাদুিীন ওসযহস       (C) ওক়েেুেীন মেেীমক        (D) মর্নকার রাই 

173. ভারকতর ঘকান রাকজয েমূ্পণব জজর্ পিমতকত িাষ হ়ে ? 

       (A) মিকজারাি       (B) মত্র্পুরা       (C) অরুণািলপ্রকর্        (D) হসহকম 

174. এাঁকর্র িকধয ঘক কখকনা িামকব ন যুক্তরাকের রােপমত হন মন ? 

        (A) হারর্াটব  হুভার        (B) হজরাহল্ডন থফাডস       (C) ঘকলমভন কুমলজ      (D) ঘজিে রু্িানান   

175. 54তি জ্ঞানপীঠ পুরস্কার ঘপকলন ঘকান োমহমতযক ? 



        (A) মর্ক্রি ঘ ঠ        (B) অমনতা ঘর্ াই       (C) মকরণ ঘর্ াই       (D) অহমতাভ থঘাে  

176. 1932 োকল 'অল ইমন্ড়ো হমরজন েিাজ' প্রমতষ্ঠা ককরমেকলন ঘক ? 

        (A) মে. আর. র্া        (B) েুভাষিন্দ্র র্েু        (C) জহরলাল ঘনহরু       (D) এম. থক. গাহন্ধ 

177. গর্র পাটিব  প্রমতষ্ঠা ককরমেকলন ঘক ? 

         (A) লালা লাজপত রাই      (B) িািা িরদযাি       (C) ভগৎ মেং       (D) কুনও়োর মেং  

178. অস্থা়েী আজার্ মহন্দ েরকার ঘকািা়ে গঠিত হক়েমেল ? 

        (A) হসঙ্গাপ়ুর -এ       (B) ঘটামকও -ঘত       (C) র্ামলবন -এ       (D) ঘরাি -এ 

179. আই. এন. এ. -র মর্খযাত মর্িার-িািলা মর্ল্লীর লালককল্লা়ে কত োকল অনুমষ্ঠত হক়েমেল ? 

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

180. কংকেে ও়োমকব ং কমিটি ঘকান স্থাকন 'ভারত ো়ি' আকন্দালকনর প্রস্তার্ প্রিি েহণ ককর ? 

        (A) ওযাযসা       (B) র্ারানেী        (C) কলকাতা        (D) মর্ল্লী 

181. 1920 োকল অেহকযাগ আকন্দালন শুরু করার মর্কন ঘকান ঘনতার িৃতুয হ়ে ? 

        (A) োি গঙ্গাযর হতিক     (B) লালা লাজপৎ রাই      (C) মপ. েীতারািাই়ো       (D) মে. রাজাকগাপালািামর 

182. ভারকতর জাতী়ে কংকেকের ঘকান অমধকর্ কন প্রিির্ার 'র্কন্দ িাতরি' গানটি গাও়ো হ়ে ? 

        (A) 1920 অমধকর্ ন      (B) 1906 অমধকর্ ন       (C) 1896 অহযসেিন        (D) 1922 অমধকর্ ন 

183. অেহকযাগ আকন্দালন ঘকান োকল োিম়েকভাকর্ িূলতুর্ী রাখা হক়েমেল ? 

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

184. ভারকতর জাতী়ে কংকেকের প্রিি অমধকর্ কন েভাপমত মেকলন ঘক ? 

        (A) েুকরন্দ্রনাি র্কন্দযাপাধযা়ে 

        (B) উসমি িন্দ্র েযানাহজস  

        (C) অরমর্ন্দ ঘ াষ 

        (D) মর্মপন িন্দ্র পাল 

185. 'ইমন্ড়োন ইমন্ডকপকন্ডন্স লীগ' — ঘক প্রমতষ্ঠা ককরন ? 

        (A) রাসহেিারী েস়ু       (B) েুভাষ িন্দ্র র্েু       (C) িহাত্মা গান্ধ্ী       (D) জহরলাল ঘনকহরু 

186. মহনু্দ এর্ং িুেলিানকর্র পৃিক মনর্বািকিণ্ডলীরূকপ মনধবারণ করার েংস্থান ঘকান র্যর্স্থার িাধযকি করা হক়েমেল 

        (A) গভনবকিন্ট অফ ইমন্ড়ো অযাক্ট, 1935 

       (B) িকন্টগু ঘিিেকফাডব  মরফিবে 

       (C) হমসো-মরসি হরফমসস 

       (D) িাউন্টর্যাকটন পমরকেনা 

187. ভারতী়ে জাতী়ে কংকেে ঘকান অমধকর্ কন 'পূণব স্বাধীনতা' অজব নকক লেয রূকপ ঘ াষণা ককরমেল  ? 



        (A) িাসিার, 1929       (B) লকক্ষ্ণৌ, 1916       (C) মত্র্পুরী, 1939       (D) ঘর্াকম্ব, 1940 

188. জামল়োনও়োলার্াগ হতযাকাকণ্ডর অর্যর্মহত পূকর্ব ঘকান মর্ক ষ  টনা  কটমেল ? 

        (A) কিুযনাল আও়োডব  

        (B) োইিন কমি কনর আগিন 

        (C) অেহকযাগ আকন্দালন 

        (D) Rowlatt আইন প্রর্যন 

189. মর্খযাত পামকস্তান প্রস্তার্ ঘকািা়ে পা  হ়ে ? 

        (A) িাসিার       (B) মর্ল্লী      (C) ঘর্াকম্ব      (D) লকক্ষ্ণৌ 

190. ঘকান আইন ঘক 'Black-Bill' র্লা হত ? 

        (A) Rowlatt অযাক্ট -থক      (B) Pitt ইমন্ড়ো অযাক্ট -ঘক      (C) র্া ঘরগুকলটিং অযাক্ট-ঘক      (D) ইমন্ড়োন কাউমন্সল অযাক্ট-ঘক 

191. ' ঘনকহরু একজন ঘর্ কপ্রমিক, মজন্না একজন রাজনীমতমর্র্ ।' —এই িির্যটি ঘক ককরমেকলন ? 

        (A) ঘিৌলানা আজার্      (B) িহাত্মা গামন্ধ্      (C) সযার মিেদ ইকোি       (D) আেুল গফফর খান 

192. কার র্া কাকর্র ঘনতৃকত্ব মখলাফত আকন্দালন শুরু হ়ে ? 

       (A) িহম্মর্ আমল মজন্না     (B) ড. জামকর হুকেন      (C) ফকরুমেন আমল আহকির্       (D) আহি ভাইসযরা 

193. "োইিন কমি কনর প্রমতকর্র্ন আর্জব নার স্তুকপ মনকেপ করা উমিত ।" — এই কিা ঘক র্কলমেকলন ? 

        (A) এি.ঘক. গান্ধ্ী       (B) হিেস্বামী আযার        (C) িহম্মর্ আমল মজন্না      (D) জহরলাল ঘনহরু 

194. ঘকান মর্নকক িুেমলি লীগ 'প্রতযে েংোি মর্র্ে' র্কল ঘ াষণা ককরমেল ? 

        (A) 3 ঘেকেম্বর, 1946      (B) 16 আগস্ট, 1946      (C) 16 ঘি, 1946       (D) 4 মডকেম্বর, 1946 

195. 1930 োকলর 6ই এমপ্রল ভারকতর ইমতহাকে মর্ক ষ উকল্লখকযাগয কারণ এই মর্নটি েম্পমকব ত — 

        (A) মিাত্মার 'ডাহি অহভ ান' -এর সসঙ্গ 

        (B) 'ভারত-ো়ি' আকন্দালকনর েকে 

        (C) 'র্ে-মর্ভাগ' -এর েকে 

        (D) 'ভারত মর্ভাগ' -এর েকে 

196. ঘকান যুকির িধয মর্ক়ে ভারকত মব্রটি   ােকনর ের্বি়ে কতৃব ত্ব শুরু হ়ে ? 

        (A) পলা ীর যুি, 1757 

        (B) েক্সাসরর  ়ুি, 1764 

        (C) তৃতী়ে িহীশুর যুি, 1790-92 

        (D) িতুিব িহীশুর যুি, 1799 

197. কুকা আকন্দালন ঘকান রাকজযর েকে েম্পমকব ত ? 

        (A) আোি        (B) র্াংলা       (C) পাঞ্জাে       (D) িহারাে 



 

198. পামকস্তান -এর ধারণা প্রিি ঘক ভাকর্ন ? 

        (A) মিেদ ইকোি      (B) এি. এ. মজন্না       (C) ঘেৌকর আমল      (D) আগা খান   

199. Rowlatt আইন কত োকল প্রণীত হ়ে ? 

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

200. মনম্নমলমখত আকন্দালনগুমলর িকধয ঘকান আকন্দালন র্েমর্ভাকগর অর্যর্মহত পকর েং ঠিত হক়েমেল ? 

        (A) অেহকযাগ আকন্দালন 

        (B) স্বসদিী আসদািন 

       (C) আইন অিানয আকন্দালন    

       (D) গর্র আকন্দালন 

 

 




