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No.
Q.1

_________________________
Question
352 ধারার অধীনে দেশে জরুরি অবস্থা ঘোষণার
সময়: (As on 01/21)

No.
Q.2

(1) 250 অনুচ্ছেদের অধীনে সংসদকে রাষ্ট্রীয়
তালিকার যেকোনো বিষয়ে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা
দেওয়া হয়েছে। (2) সংবিধানের অধীনে আইন
প্রণয়নের অধিকারী আইন প্রণয়নের ক্ষমতা রাজ্য
আইনসভার স্থগিত (3) সংসদ কর্তৃক পাসকৃত একটি
আইন রাষ্ট্রপতির পূর্বানুমতি নিয়ে একটি রাজ্য
আইনসভা দ্বারা সংশোধন করা যেতে পারে (4)
সংসদ তার কিছু ক্ষমতা রাজ্য আইনসভাকে অর্পণ
করতে পারে
Q.3

প্রদত্ত 4টি বিকল্প থেকে নিচের বাক্যটির অর্থের
সবচেয়ে কাছের শব্দটি খুঁজুন। একজন ব্যক্তি যিনি
ধর্মীয় ভক্তি হিসাবে একটি পবিত্র স্থানে ভ্রমণ
করেন (As on 01/21)

_________________________
Question

নিচের প্রতিটি প্রশ্নে একটি করে পদ অনুপস্থিত সহ
একটি সিরিজ দেওয়া হয়েছে। প্রদত্তগুলি থেকে সঠিক
বিকল্পটি চয়ন করুন যা Z, X, ?, N, F সিরিজটি
সম্পূর্ণ করবে (As on 01/21)
(1) টি (2) আর (3) প্র (4) ও

Q.4

(1) সন্ন্যাসী (2) সাধু (3) তীর্থযাত্রী (4)
মেন্ডিক্যান্ট

নির্দেশনা: নিম্নলিখিত প্রশ্ন দুটি বিবৃতি নিয়ে গঠিত,
বিবৃতি I এবং বিবৃতি II। আপনি আমাকে এই বিবৃতিগুলি
সাবধানে পরীক্ষা করতে হবে এবং নীচে দেওয়া কোডগুলি
ব্যবহার করে এই প্রশ্নের উত্তরগুলি নির্বাচন করতে
হবে৷ বিবৃতি I: বড়বার পাহাড়ের লোমাশ ঋষি এবং সুদামা
গুহাগুলি, কাঠের স্থাপত্যের নমুনাগুলির উপর ভিত্তি করে
তৈরি করা হল ভারতের প্রাচীনতম গুহা স্থাপত্যের
উদাহরণ৷ বিবৃতি II: বারবার পাহাড়ের গুহাগুলি চন্দ্রগুপ্ত
মৌইয়া আজিবিকা সন্ন্যাসীদের উৎসর্গ করেছিলেন। (As
on 01/21)

(1) উভয় বিবৃতিই সত্য এবং বিবৃতি II হল বিবৃতি I-এর
সঠিক ব্যাখ্যা৷ (2) উভয় বিবৃতি সত্য, কিন্তু বিবৃতি II
বিবৃতি I এর সঠিক ব্যাখ্যা নয় (3) বিবৃতি I সত্য,
কিন্তু বিবৃতি II মিথ্যা (4) বিবৃতি I মিথ্যা, কিন্তু
বিবৃতি II সত্য
Q.5

নিচের প্রতিটি প্রশ্নে একটি করে পদ অনুপস্থিত সহ Q.6
একটি সিরিজ দেওয়া হয়েছে। প্রদত্তগুলি থেকে সঠিক
বিকল্পটি চয়ন করুন যা 9, 27, 31, 155, 161,
1127, সিরিজটি সম্পূর্ণ করবে? (As on 01/21)
(1) 1135 (2) 1288 (3) 316 (4) 2254

বর্তমান ব্যাপার; জাতীয় 2017- ভারতের রাষ্ট্রপতি রাম
নাথ কোবিন্দ যে বিজেপি নেতাকে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল
অফ কালচারাল রিলেশনস (ICCR) এর সভাপতি হিসাবে
নিযুক্ত করেছিলেন তার নাম বলুন? ICCR 1950 সালে
ভারতের প্রথম শিক্ষামন্ত্রী মৌলানা আবুল কালাম
আজাদ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। (As on 01/21)
(1) বিনয় সহস্রবুদ্ধে (2) রশিদ খান (3) বিনয়
কাটিয়ার (4) কেউ না

Q.7

নিচের কোনটি প্রাথমিকভাবে বলির বেদি নির্মাণের
সাথে সম্পর্কিত? (As on 01/21)
(1) ব্রহ্মসূত্র (2) ধর্মসূত্র (3) গৃহসূত্র (4)
সুলভাসূত্র

Q.8

বর্তমান ব্যাপার; আন্তর্জাতিক 2017- আন্তর্জাতিক
মুদ্রা তহবিলের (IMF) বর্তমান ব্যবস্থাপনা পরিচালকের
নাম বলুন যিনি দ্বিতীয় পাঁচ বছরের মেয়াদের জন্য
পুনর্নির্বাচিত হয়েছেন? (As on 01/21)
(1) ক্রিস্টিন লাগার্ড (2) ডমিনিক স্ট্রস-কান (3)
রদ্রিগো ডি রাতো (4) কেউ না
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Q.9

নিচের প্রতিটি প্রশ্নে একটি করে পদ অনুপস্থিত সহ Q.10
একটি সিরিজ দেওয়া হয়েছে। প্রদত্তগুলি থেকে সঠিক
বিকল্পটি চয়ন করুন যা 62, 61, 63, 62, 64, 63,
সিরিজটি সম্পূর্ণ করবে? (As on 01/21)

(1) আস্তিক (2) অজ্ঞেয়বাদী (3) নাস্তিক (4)
নিন্দুক

(1) 66 (2) 62 (3) 64 (4) 65
Q.11

নিম্নলিখিত বিবৃতিগুলি বিবেচনা করুন এবং নীচের
Q.12
কোডগুলি থেকে সঠিক উত্তর নির্বাচন করুন: দাবী
(: যজ্ঞ সাতকামি তার মুদ্রায় থামার মোটিফ
প্রবর্তন করেছিলেন। কারণ (আর): সাতবাহন
রাজ্যের দূরবর্তী দেশগুলির সাথে দ্রুত সমুদ্র বাণিজ্য
ছিল। (As on 01/21)
(1) এবং R উভয়ই সঠিক, R হল A এর সঠিক
ব্যাখ্যা (2) A এবং R উভয়ই সঠিক, কিন্তু R A এর
সঠিক ব্যাখ্যা নয় (3) A সত্য, কিন্তু R মিথ্যা (4)
A মিথ্যা, কিন্তু R সত্য

Q.13

নন্দা দেবী শিখর এর একটি অংশ গঠন করে:

(As on

বর্তমান ব্যাপার; আন্তর্জাতিক 2017- প্রাক্তন জেমস
বন্ড তারকার নাম বল যিনি 89 বছর বয়সে
সুইজারল্যান্ডে মারা যান? তিনি সাতটি জেমস বন্ড
চলচ্চিত্রে অভিনয় করেছেন - লাইভ অ্যান্ড লেট ডাই
(1973), দ্য ম্যান উইথ দ্য গোল্ডেন গান (1974),
দ্য স্পাই হু লাভড মি (1977), মুনরেকার (1979), ফর
ইয়োর আইজ অনলি (1981), অক্টোপসি (1979)
1983) এবং এ ভিউ টু এ কিল (1985)। (As on 01/21)
(1) রজার মুর (2) ড্যানিয়েল ক্রেগ (3) টিমোথি
ডাল্টন (4) কেউ না

Q.14

01/21)

(1) আসাম হিমালয় (2) কুমায়ুন হিমালয় (3) নেপাল
হিমালয় (4) পাঞ্জাব হিমালয়

Q.15

প্রদত্ত 4টি বিকল্প থেকে নিচের বাক্যটির অর্থের
সবচেয়ে কাছের শব্দটি খুঁজুন। একজন ব্যক্তি ঈশ্বরের
অস্তিত্ব সম্পর্কে নিশ্চিত নয় (As on 01/21)

নিচের কোন বিলের সেটটি বাজেটের সাথে সংসদে পেশ
করা হয়? (As on 01/21)
(1) ফাইন্যান্স বিল এবং কন্টিনজেন্সি বিল (2) অর্থ
বিল এবং বরাদ্দ বিল (3) কন্টিনজেন্সি বিল এবং
অ্যাপ্রোপ্রিয়েশন বিল (4) প্রত্যক্ষ কর বিল এবং
পরোক্ষ কর বিল

বর্তমান ব্যাপার; জাতীয় 2016- কোন ভারতীয়
Q.16
ক্রিকেটার সদ্য সমাপ্ত ভারত-ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজে
তার ষষ্ঠ বারের মতো টেস্টে সর্বাধিক ম্যান অফ
দ্য সিরিজ খেতাব জেতার রেকর্ড গড়েছেন? (তিনি
শচীন টেন্ডুলকার এবং বীরেন্দ্র শেবাগের রেকর্ড
ভেঙেছেন যারা উভয়েই পাঁচটি ম্যান অফ দ্য সিরিজ
খেতাব জিতেছিলেন।) (As on 01/21)

হিন্দু-মুসলমানদের একীভূতকরণের প্রতিনিধিত্ব করেন

(As

on 01/21)

(1) খেলাফত আন্দোলন (2) হোম রুল আন্দোলন (3)
অসহযোগ আন্দোলন (4) ডান্ডি মিছিল

(1) রবিচন্দ্রন অশ্বিন (2) বিরাট কোহলি (3)
রোহিত শর্মা (4) কেউ না
Q.17

প্রদত্ত 4টি বিকল্প থেকে নিচের বাক্যটির অর্থের
সবচেয়ে কাছের শব্দটি খুঁজুন। একই বর্ণ দিয়ে
সন্নিহিত শব্দের সূচনা (As on 01/21)

Q.18

(1) অনুপ্রেরণা (2) সমার্থক শব্দ (3) পুনরাবৃত্তি
(4) ছড়া
Q.19

প্রদত্ত 4টি বিকল্প থেকে নিচের বাক্যটির অর্থের
সবচেয়ে কাছের শব্দটি খুঁজুন। একজন লেখক বা এক
বিষয়ের বই এবং লেখার তালিকা (As on 01/21)

(1) 105 (2) 145 (3) 147 (4) 191
Q.20

মৌর্যদের আমলে মুদ্রা তৈরির জন্য নিচের কোন
উপকরণ ব্যবহার করা হতো? (As on 01/21)

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কলোরাডো নিচের কোন
ভূমিরূপের জন্য বিখ্যাত? (As on 01/21)
(1) গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন (2) গ্র্যান্ড ক্রেটরস (3)
গ্রেট ভ্যালি (4) গ্রেট বেসিন

(1) আত্মজীবনী (2) জীবনী (3) স্মৃতিকথা (4)
গ্রন্থপঞ্জি
Q.21

নিচের প্রতিটি প্রশ্নে একটি করে পদ অনুপস্থিত সহ
একটি সিরিজ দেওয়া হয়েছে। প্রদত্তগুলি থেকে সঠিক
বিকল্পটি চয়ন করুন যা 5, 11, 23, 47, 95, সিরিজটি
সম্পূর্ণ করবে? (As on 01/21)

Q.22

(1) স্বর্ণ ও রূপা (2) সিলভার এবং কোপে (3)
তামা এবং ব্রোঞ্জ (4) স্বর্ণ এবং তামা

নিচের প্রতিটি প্রশ্নে একটি করে পদ অনুপস্থিত সহ
একটি সিরিজ দেওয়া হয়েছে। প্রদত্তগুলি থেকে সঠিক
বিকল্পটি চয়ন করুন যা 3, 15, 4, 16, 5, 17, 6,
সিরিজটি সম্পূর্ণ করবে? , 7 (As on 01/21)
(1) 12 (2) 13 (3) 15 (4) 18

Q.23

বর্তমান ব্যাপার; জাতীয় 2016- টিএস ঠাকুরের
Q.24
স্থলাভিষিক্ত ভারতের পরবর্তী প্রধান বিচারপতি কে
হবেন, যিনি 03 জানুয়ারী 2017-এ অবসর নেবেন?
(তিনি ভারতের 44তম প্রধান বিচারপতি হবেন।) (As on
01/21)

(1) জেএস খেহার (2) টি.সুব্রামানিয়াম (3)
এস.উন্নীকৃষ্ণন (4) কেউ না

বর্তমান ব্যাপার; আন্তর্জাতিক 2017- নারীর বিরুদ্ধে
সহিংসতা নির্মূলের জন্য আন্তর্জাতিক দিবস সারা বিশ্বে
পালিত হয়? (As on 01/21)
(1) ২৫শে নভেম্বর (2) 15ই নভেম্বর (3) ৮ই নভেম্বর
(4) কেউ না
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Q.25

সরকারের সংসদীয় ফর্মে, নির্বাহী বিভাগের কাছে
দায়বদ্ধ (As on 01/21)

Q.26

(As on

01/21)

(1) বায়ুমণ্ডল (2) শব্দ (3) আলো (4) গ্রহ

(1) পাবলিক (2) রাষ্ট্রপতি (3) বিচার বিভাগ (4)
আইনসভা
Q.27

অ্যাকোস্টিক হল বিজ্ঞান যা নিয়ে কাজ করে

বর্তমান ব্যাপার; জাতীয় 2016- প্রকাশনা বিভাগ
Q.28
কর্তৃক প্রকাশিত বইটির নাম বল যা ভারতের প্রধান
বিচারপতি বিচারপতি টি এস ঠাকুর সংবিধান দিবস
উপলক্ষে প্রকাশ করেছিলেন? (As on 01/21)

সম্রাট অশোকের একমাত্র খোদাই করা পাথরের
প্রতিকৃতি পাওয়া গেছে (As on 01/21)
(1) সাঁচি (2) অমরাবতী (3) কানাগনহল্লী (4) আয়ন্তা

(1) ভারতের আদালত (2) পাকিস্তানে ট্রেন (3)
পাড়া (4) কেউ না
Q.29

সিন্ধু সভ্যতায়, লিপি ছিল:

Q.30

(As on 01/21)

(1) খরোষ্টি (2) ব্রাহ্মী (3) বুস্ট্রোফেডন (4)
কেউ না
Q.31

মৌর্য রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন?

(As on 01/21)

(1) দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত (2) চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য (3)
বিষ্ণুগুপ্ত (4) অশোক

নিচের কোন অঞ্চল থেকে প্যালিওলিথিক,
Q.32
মেসোলিথিক এবং নিওলিথিক সংস্কৃতির ধ্বংসাবশেষ
একটি ক্রমানুসারে পাওয়া গেছে? (As on 01/21)

এক টাকার নোটে স্বাক্ষর রয়েছে:

(As on 01/21)

(1) ভারতের প্রধানমন্ত্রী (2) ভারতের রাষ্ট্রপতি (3)
ভারতের অর্থমন্ত্রী (4) ভারতের অর্থ সচিব

(1) কাশ্মীর উপত্যকা (2) কৃষ্ণ উপত্যকা (3)
বেলান উপত্যকা (4) গোদাবরী উপত্যকা
Q.33

তালিকা - I এর সাথে তালিকা - II এর সাথে মিল Q.34
করুন এবং নীচের তালিকাগুলি থেকে সঠিক উত্তর
নির্বাচন করুন: তালিকা I (হরপ্পান সাইট) তালিকা
II (অবস্থান) এ. মান্দা 1. রাজস্থান খ. দাইমাবাদ
2. হাইয়ানা সি. কালিবাঙ্গা 3. জামনিউ কাশ্মীর ডি.
রাখিগড়ী 4. মহারাসলিত্র কোড: (As on 01/21)

নিম্নলিখিত প্রধান ভারতীয় শহরগুলির মধ্যে কোনটি
সবচেয়ে পূর্ব দিকে অবস্থিত? (As on 01/21)
(1) হায়দ্রাবাদ (2) ভোপাল (3) লখনউ (4) বেঙ্গলুরু

(1) A-1 B-2 C-3 D-4 (2) A-2 B-3 C-4 D-3 (3)
A-3 B-4 C-1 D-2 (4) A-4 B-1 C-2 D-3
Q.35

নিচের প্রতিটি প্রশ্নে একটি করে পদ অনুপস্থিত সহ Q.36
একটি সিরিজ দেওয়া হয়েছে। প্রদত্তগুলি থেকে সঠিক
বিকল্পটি চয়ন করুন যা A, Z, C, X, E, ? (As on

প্রদত্ত 4টি বিকল্প থেকে নিচের বাক্যটির অর্থের
সবচেয়ে কাছের শব্দটি খুঁজুন। বই পড়তে আগ্রহী একজন
ব্যক্তি আর কিছুই নয় (As on 01/21)

01/21)

(1) বিবলিওফাইল (2) পণ্ডিত (3) বই-রক্ষক (4)
বইয়ের কীট

(1) উ (2) ডব্লিউ (3) ভি (4) Y
Q.37

প্রদত্ত 4টি বিকল্প থেকে নিচের বাক্যটির অর্থের Q.38
সবচেয়ে কাছের শব্দটি খুঁজুন। অবৈধদের জন্য ভালো
জলবায়ুর জায়গা (As on 01/21)

নিচের কোন অশোকের শিলালিপি খরোষ্ঠী লিপিতে
রয়েছে? (As on 01/21)
(1) লুম্বিনী (2) গিমার (3) খাইসি (4) শাহবাজগড়ী

(1) আশ্রয় (2) হাসপাতাল (3) স্যানাটোরিয়াম (4)
কবরস্থান
Q.39

'বালেনো', 'ওয়াগন-আর' এবং 'আল্টো' কী?

(As

on 01/21)

(1) ফোর্ডের তিনটি নতুন মডেল (2) মারুতির তিনটি
নতুন মডেল (3) Daewoo এর তিনটি নতুন মডেল (4)
হুন্ডাইয়ের তিনটি নতুন মডেল

Q.40

নীচে দুটি বিবৃতি দেওয়া হল একটিকে অ্যাসারশন হিসাবে
লেবেল করা হয়েছে এবং অন্যটিকে কারণ (আর) হিসাবে
লেবেল করা হয়েছে। দাবী (: অশোকের সময় থেকে
মৌইয়া সাম্রাজ্যের পতন শুরু হয়েছিল। কারণ (আর):
অশোক ধম্ম বিজয়ার নীতি অনুসরণ করেছিলেন এবং
সেনাবাহিনীকে ভেঙে দিয়েছিলেন। নিচের কোনটি হল (As on
01/21)

(1) A এবং R উভয়ই সত্য এবং R হল A এর সঠিক
ব্যাখ্যা (2) A এবং R উভয়ই সত্য, কিন্তু R A এর
সঠিক ব্যাখ্যা নয় (3) A সত্য, কিন্তু R মিথ্যা (4) A
মিথ্যা, কিন্তু R সত্য
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