Class:

12

Total Questions: 40

Subject: G.K (Bengali)

Time: 30 Min

Name:

Roll No:

No.
Q.1

_________________________
Question

No.

যিনি এর বিরুদ্ধে 'র্যালি ফর দ্য ভ্যালি'র
নেতৃত্ব দেন (As on 01/21)

Q.2

'শিয়াল' শব্দটি কী বোঝায়?

(As on 01/21)

Question
ভারতে পাবলিক সেক্টর সবচেয়ে বেশি প্রভাবশালী?

(As on

01/21)

(1) ইস্পাত উৎপাদন (2) সংগঠিত মেয়াদী ঋণ প্রদানকারী
আর্থিক প্রতিষ্ঠান। (3) পরিবহন (4) বাণিজ্যিক ব্যাংকিং

(1) অরুন্ধতী রায় (2) কেশু ভাই প্যাটেল (3)
দিগ্বিজয় সিং (4) শোভা দে
Q.3

_________________________

Q.4

(1) পৃথিবীর পৃষ্ঠ স্তর (2) পৃথিবীর মূল অংশ
(3) সমুদ্রের তলদেশের শিলা (4) একটি শিলা যা
ক্যালসিয়াম সমৃদ্ধ

তালিকা I-এর নিম্নলিখিত স্থানগুলিকে তালিকা II-তে
শিল্পায়নের সূচনার বছরের সাথে মিলিয়ে নিন। তালিকা I
তালিকা II i. গ্রেট ব্রিটেন এ. 1825 ii. মার্কিন
যুক্তরাষ্ট্র B. 1890 iii. ফ্রান্স C. 1800 iv. জাপান D.
1812 (As on 01/21)
(1) i - C, ii -D, iii - A, iv - B (2) i - A, i B, ii - D, iv - C (3) i - A, ii - C, iii - B, iv
- D (4) i - B, ii - A, iii - C, iv - D

Q.5

নিম্নলিখিত বিবৃতি বিবেচনা করুন: 1. প্রতিফলিত Q.6
আলোর সাথে দেখা হলে একটি বস্তুর অ্যালবেডো
তার চাক্ষুষ উজ্জ্বলতা নির্ধারণ করে। 2. বুধের
অ্যালবেডো পৃথিবীর অ্যালবেডো থেকে অনেক
বেশি। উপরে প্রদত্ত বিবৃতি(গুলি) কোনটি
সঠিক/সঠিক? (As on 01/21)

নিম্নলিখিতদের মধ্যে কে পারমার বংশের রাজা ছিলেন না?
(As on 01/21)

(1) উপেন্দ্র (2) মুঞ্জ (3) গঙ্গেয়দেব (4) উদয়াদিত্য

(1) ১টি মাত্র (2) শুধুমাত্র 2 (3) 1 এবং 2
উভয়ই (4) 1 বা 2 নয়
Q.7

বর্তমান ব্যাপার; জাতীয় 2016- অরুণাচল
প্রদেশের নতুন মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে নবম টুকির
স্থলাভিষিক্ত হওয়া কংগ্রেস নেতার নাম বলুন?
(৩৭ বছর বয়সে তিনি ভারতের সর্বকনিষ্ঠ
মুখ্যমন্ত্রীও হয়েছিলেন।) (As on 01/21)

Q.8

নিম্নলিখিতগুলির মধ্যে কে লোকসভার স্পিকার নির্বাচিত
হয়েছেন? (As on 01/21)
(1) পিএম সাঈদ (2) গিরধর গামাং (3) মনমোহন সিং (4)
কেউ না

(1) পেমা খান্ডু (2) বিসরাখ বিসনোই (3) প্রেম
চাঁদ গুলাটি (4) কেউ না
Q.9

নিচের কোন সমুদ্র বৃত্তাকারে ঘেরা? 1.
Q.10
আন্দামান সাগর 2. আরব সাগর 3. আজভ সাগর
4. বেরিং সাগর নীচে দেওয়া কোডগুলি ব্যবহার
করে সঠিক উত্তর নির্বাচন করুন (As on 01/21)
(1) 1 এবং 2 (2) 3 এবং 4 (3) 2 এবং 3 (4)
1 এবং 4

Q.11

প্রদত্ত 4টি বিকল্প থেকে নিচের বাক্যটির
অর্থের সবচেয়ে কাছের শব্দটি খুঁজুন। একজন
গুরুত্বহীন মানুষ (As on 01/21)
(1) বয়সহীন (2) ননপারিল (3) ননেন্টিটি (4)
অসঙ্গতিবাদী

Q.12

জাপানি সম্প্রসারণবাদ সম্পর্কে কোন বক্তব্য সঠিক?

(As

on 01/21)

(1) 1931 সালে জাপান কাঁচামালের জন্য মাঞ্চুরিয়া
আক্রমণ করে। (2) 1931 সালে, জাপান চীন আক্রমণ
করতে শুরু করে, 1937 সালে সাইন-জাপানি যুদ্ধে পূর্ণ
মাত্রার যুদ্ধ শুরু হয়। (3) 1938 সালে, জাপান এবং
সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয় যা সোভিয়েতজাপানি সীমান্ত যুদ্ধ নামে পরিচিত ছিল। (4) সবার উপরে
নরসিংহন কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী নিচের কোন দুটি
জাতীয়করণকৃত ব্যাঙ্ককে একীভূত করা হয়েছে? (As on 01/21)
(1) নিউ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া এবং ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
(2) সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া এবং কর্পোরেশন
ব্যাঙ্ক (3) পারুর ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া এবং ব্যাঙ্ক অফ
ইন্ডিয়া (4) পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক এবং নিউ ব্যাঙ্ক
অফ ইন্ডিয়াG1807202212112130

Q.13

সমুদ্রে লবণের সবচেয়ে বেশি পরিমাণে উপাদান
কী'? (As on 01/21)

Q.14

সুনামি দ্বারা সৃষ্ট হয় না

(As on 01/21)

Q.16

(1) হারিকোনস (2) ভূমিকম্প (3) সমুদ্রের নিচে
ভূমিধস (4) ভ্যাল অগ্ন্যুৎপাত এসেছিল
Q.17

বর্তমান ব্যাপার; জাতীয় 2017- কোন ব্যাঙ্ক
তার প্রথম ডিজিটাল ব্যাঙ্কিং শাখা "CANDI"
বেঙ্গালুরুতে চালু করেছে? (As on 01/21)

(As on 01/21)

(1) এটি ঘটে যখন পৃথিবী সূর্য ও চাঁদের মধ্যে আসে এবং
তিনটির কেন্দ্রই একই সরলরেখায় থাকে। (2) এটি সেই পথ
যা দিয়ে চাঁদ ঘুরছে। (3) যেকোনো স্থানের জন্য, এটি চাঁদ
থেকে স্থান এবং অনুভূমিক মধ্যরাত্রিতে আঁকা একটি লিং
দ্বারা তৈরি গড় কোণ। (4) যখন চাঁদ সূর্য ও পৃথিবীর
মাঝখানে আসে, তখন চাঁদের ছায়া পৃথিবীতে পড়ে।

(1) ক্যালসিয়াম (2) সোডিয়াম (3) ক্লোরিন
(4) পটাসিয়াম

Q.15

চন্দ্রগ্রহণ বলতে কী বোঝায়?

ঝুলন্ত উপত্যকা সৃষ্টি হয় কোনটির ক্রিয়ায়?

(As on 01/21)

(1) হিমবাহ (2) আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুত্পাত (3) সাগরের
ঢেউ (4) নদী
Q.18

(1) কানারা ব্যাঙ্ক (2) ইন্ডিয়ান ওভারসিজ
ব্যাঙ্ক (3) ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (4) কেউ না

বর্তমান ব্যাপার; জাতীয় 2016- একটি ব্র্যান্ড ফিনান্স
রিপোর্ট অনুসারে কোন কোম্পানি 2015-16 সালে ভারতের
সবচেয়ে মূল্যবান ব্র্যান্ডের শীর্ষে ছিল যার মূল্য $13.7
বিলিয়ন? (এলআইসি, এয়ারটেল এবং এসবিআই যথাক্রমে
২য়, ৩য় এবং ৪র্থ স্থানে ছিল।) (As on 01/21)
(1) টাটা গ্রুপ (2) রিলায়েন্স (3) মারুতি (4) কেউ না

Q.19

নিম্নলিখিতগুলির মধ্যে কোনটি মুঘল ভারতে শস্য Q.20
সম্পর্কিত টিন-ই-কামিল শব্দটির সঠিক অর্থ
চিত্রিত করে? (As on 01/21)

(1) সচ্চিদানন্দ সিনহা (2) ডঃ বি আর আম্বেদকর (3)
রাজেন্দ্র প্রসাদ ড (4) পি উপেন্দ্র

(1) ধান ফসল (2) অর্থকরী ফসল (3) মোটা
ফসল (4) শস্য জন্মায়, শুষ্ক অবস্থায়
Q.21

প্রদত্ত 4টি বিকল্প থেকে নিচের বাক্যটির
Q.22
অর্থের সবচেয়ে কাছের শব্দটি খুঁজুন। যে ঈশ্বরের
অস্তিত্বে বিশ্বাস করে না (As on 01/21)
(1) রহস্যময় (2) নিন্দুক (3) আস্তিক (4)
নাস্তিক

Q.23

ভারতের গণপরিষদের উদ্বোধনী সভায় সভাপতিত্ব করেন
কে? (As on 01/21)

নির্দেশনা: নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলিতে একটি শব্দের পরে
আরও চারটি শব্দ রয়েছে যার মধ্যে একটি শব্দের অক্ষর
ব্যবহার করে গঠন করা যায় না। এই শব্দটি খুঁজুন।
স্বাক্ষর (As on 01/21)
(1) গেস্ট (2) পদত্যাগ (3) কেন্দ্র (4) প্রকৃতি

দিকনির্দেশ: প্রদত্ত বিকল্প শব্দ থেকে,
Q.24
প্রদত্ত শব্দের অক্ষর ব্যবহার করে যে শব্দটি
গঠন করা যেতে পারে তা নির্বাচন করুন (As on

প্রদত্ত 4টি বিকল্প থেকে নিচের বাক্যটির অর্থের সবচেয়ে
কাছের শব্দটি খুঁজুন। ছোট, দ্রুত নড়াচড়া সহ আপনার
শরীরের অংশ মোচড় বা সরানো (As on 01/21)

01/21)

(1) সোয়াগার (2) কুঁচকানো (3) আসক্তি (4) ক্রল

(1) সঠিক (2) বিচক্ষণ (3) অনুতপ্ত (4)
প্রতিক্রিয়া
Q.25

মঙ্গলে প্রাণের উপস্থিতির জন্য নিচের কোন
শর্তটি সবচেয়ে বেশি প্রাসঙ্গিক? (As on 01/21)

Q.26

(1) বায়ুমণ্ডলীয় রচনা (2) তাপীয় অবস্থা (3)
বরফের টুপি এবং হিমায়িত জলের ঘটনা (4)
ওজোন সংঘটন
Q.27

বর্তমান ব্যাপার; জাতীয় 2016- সম্প্রতি কোন শহরে
103তম ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস (ISC) উদ্বোধন করা
হয়েছে? (As on 01/21)
(1) মাইসুরু (2) বেঙ্গালুরু (3) হায়দ্রাবাদ (4) কেউ না

নির্দেশনা: নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলিতে একটি শব্দের Q.28
পরে আরও চারটি শব্দ রয়েছে যার মধ্যে একটি
শব্দের অক্ষর ব্যবহার করে গঠন করা যায় না।
এই শব্দটি খুঁজুন। TEASTALL (As on 01/21)

ইউনিয়নের নির্বাহী কর্তৃত্ব সংবিধান দ্বারা ন্যস্ত করা
হয়েছে: (As on 01/21)
(1) প্রধানমন্ত্রী (2) রাষ্ট্রপতি (3) মন্ত্রিসভা (4)
ইউনিয়ন আইনসভা

(1) স্বাদ (2) স্টল (3) সর্বনিম্ন (4) আসন
Q.29

সংসদীয় গণতন্ত্রে:

(As on 01/21)

(1) কার্যনির্বাহী আইনসভাকে নিয়ন্ত্রণ করে
(2) কার্যনির্বাহী এবং আইনসভা কঠোরভাবে
পৃথক (3) বিচার বিভাগ আইনসভা এবং নির্বাহী
উভয়কেই নিয়ন্ত্রণ করে (4) আইনসভা নির্বাহী
বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করে

Q.30

নির্দেশনা: নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলিতে একটি শব্দের পরে
আরও চারটি শব্দ রয়েছে যার মধ্যে একটি শব্দের অক্ষর
ব্যবহার করে গঠন করা যায় না। এই শব্দটি খুঁজুন।
মেটামোরফোসিস (As on 01/21)
(1) ঘোড়া (2) ঘুরিয়া বেড়ান (3) শোক প্রকাশ করা (4)
উল্কা
G1807202212112130

Q.31

তিরানা এর রাজধানী

(As on 01/21)

Q.32

(1) হাঙ্গেরি (2) আফগানিস্তান (3) আলবেনিয়া
(4) যুগোস্লাভিয়া
Q.33

(1) পৃথিবী (2) মঙ্গল (3) শুক্র (4) বৃহস্পতি

নির্দেশনা: নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলিতে একটি শব্দের Q.34
পরে আরও চারটি শব্দ রয়েছে যার মধ্যে একটি
শব্দের অক্ষর ব্যবহার করে গঠন করা যায় না।
এই শব্দটি খুঁজুন। ভূগোল (As on 01/21)
(1) গ্র্যাব (2) কাটা (3) দড়ি (4) আশা

Q.35

নিচের কোন প্রক্রিয়ায় ভ্যানডিয়াম পেন্টক্সাইড Q.36
অনুঘটক হিসেবে ব্যবহৃত হয়? (As on 01/21)

নির্দেশনা: নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলিতে একটি শব্দের Q.38
পরে আরও চারটি শব্দ রয়েছে যার মধ্যে একটি
শব্দের অক্ষর ব্যবহার করে গঠন করা যায় না।
এই শব্দটি খুঁজুন। বুদ্ধিমত্তা (As on 01/21)

কোন শাস্ত্রীয় নৃত্যের উৎপত্তি অন্ধ্র
প্রদেশে? (As on 01/21)
(1) ভরতনাট্যম (2) কথাকলি (3) কুচিপুড়ি (4)
ওড়িশি

বর্তমান ব্যাপার; জাতীয় 2017- কোন জায়গায় 09 থেকে
10 জানুয়ারী 2017 পর্যন্ত ই-গভর্নেন্সের উপর 20তম
জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল? (As on 01/21)
(1) বিশাখাপত্তনম (2) গোয়া (3) তিরুবনথাপুরম (4) কেউ
না

(1) জিনস (2) বলুন (3) ইঞ্জিন (4) চমৎকার
Q.39

বর্তমান ব্যাপার; জাতীয় 2017- প্রখ্যাত উর্দু কবি ও
গীতিকারের নাম বলুন, যিনি তার কলম নাম নকশ লায়ালপুরী
দ্বারা বিশ্ববাসীকে পরিচিত, যিনি 89 বছর বয়সে মারা
গেছেন? (As on 01/21)
(1) যশবন্ত রাই শর্মা (2) রঘু রায়সিংহ (3) বলবন্ত
কুমার বিষ্ণোই (4) কেউ না

(1) যোগাযোগ প্রক্রিয়া (2) হ্যাবার প্রক্রিয়া
(3) সমাধান প্রক্রিয়া (4) কেউ না
Q.37

রোমান দেবতা জিউসের নামানুসারে কোন গ্রহের নামকরণ
করা হয়েছিল? (As on 01/21)

বর্তমান ব্যাপার; জাতীয় 2016- কোন ভারতীয়
ব্যাটসম্যানের নাম বলুন যিনি টি-টোয়েন্টি, ওডিআই এবং
টেস্ট তিনটি আন্তর্জাতিক ফরম্যাটে 50 প্লাস গড়
একমাত্র ব্যাটসম্যান? (As on 01/21)
(1) বিরাট কোহলি (2) শচীন টেন্ডুলকার (3) রাহুল
দ্রাবিড় (4) কেউ না

Q.40

প্রদত্ত 4টি বিকল্প থেকে নিচের বাক্যটির অর্থের সবচেয়ে
কাছের শব্দটি খুঁজুন। একটি প্রাণী, উদ্ভিদ, বা অন্যান্য
জীবের প্রাকৃতিক বাড়ি বা পরিবেশ (As on 01/21)
(1) পরিবেশ (2) বসতি (3) বাসস্থান (4) গৃহ
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