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No.
Q.1

_________________________
Question

No.

বর্তমান ব্যাপার; জাতীয় 2015- ভারতের কোন
টেলিকম কোম্পানি ভারত জুড়ে 296টি শহরে প্যানইন্ডিয়া 4G নেটওয়ার্ক চালু করার প্রথম কোম্পানি
হয়ে উঠেছে যা একটি ওপেন পার্টনার ইকোসিস্টেম
মডেলের উপর নির্মিত? (As on 01/21)

Q.2

(1) ভারতী এয়ারটেল (2) ভোডাফোন (3) ধারণা (4)
কেউ না

_________________________
Question

নির্দেশনা: নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং নিচের প্রশ্নের
উত্তর দাও। আমরা প্রতিদিন সকালে আমাদের বন্ধুদের
সাথে স্কুলে যাই। সেখানে আমরা একজন লোককে
দেখতে পাই যিনি প্রতিদিন স্কুল এবং শ্রেণীকক্ষ
পরিষ্কার করেন এবং একজন ব্যক্তি যিনি আমাদের
বাগান পরিষ্কার রাখেন এবং বাগানে গাছপালা এবং ফুল
জন্মান। স্কুলে আমাদের শিক্ষক আমাদের ভালো
অভ্যাস শেখান। আমরা স্কুলে অনেক কিছু ঝুঁকে পড়ি
সেইসাথে আমরা স্কুলের খেলার মাঠে আমাদের বন্ধুদের
সাথে গেম খেলি। যেমন ক্রিকেট, ভলি বল, বাস্কেটবল।
আমরা প্রতিদিন সকালে _____ যাই। (As on 01/21)
(1) বিদ্যালয় (2) খেলার মাঠ (3) গির্জা (4) কেউ না

Q.3

বর্তমান ব্যাপার; জাতীয় 2015- নেপালে ভারতীয়
সেনাবাহিনীর দ্বারা 25 এপ্রিল 2015-এ বিশাল
ভূমিকম্পের শিকার হওয়া উদ্ধার ও ত্রাণ অভিযানের
নাম কী? (As on 01/21)

Q.4

(1) অপারেশন মৈত্রী (2) অপারেশন উড়ান (3)
অপারেশন শক্তি (4) কেউ না

নির্দেশনা: নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং নিচের প্রশ্নের
উত্তর দাও। আমরা প্রতিদিন সকালে আমাদের বন্ধুদের
সাথে স্কুলে যাই। সেখানে আমরা একজন লোককে
দেখতে পাই যিনি প্রতিদিন স্কুল এবং শ্রেণীকক্ষ
পরিষ্কার করেন এবং একজন ব্যক্তি যিনি আমাদের
বাগান পরিষ্কার রাখেন এবং বাগানে গাছপালা এবং ফুল
জন্মান। স্কুলে আমাদের শিক্ষক আমাদের ভালো
অভ্যাস শেখান। আমরা স্কুলে অনেক কিছু ঝুঁকে পড়ি
সেইসাথে আমরা স্কুলের খেলার মাঠে আমাদের বন্ধুদের
সাথে গেম খেলি। যেমন ক্রিকেট, ভলি বল, বাস্কেটবল।
স্কুলের বাগানে কে ফুল ফোটে? (As on 01/21)
(1) শিক্ষক (2) মালী (3) ঝাড়ুদার (4) বন্ধুরা

Q.5

আমরা যে ধরনের পোশাক পরিধান করি তা নির্ভর
করে ______ এর উপর। (As on 01/21)

Q.6

(1) মৌসম (2) স্থানের জলবায়ু (3) উপলক্ষ (4)
এই সবগুলু
Q.7

আমরা _______ থেকে রাবার পাই।

(As on 01/21)

বর্তমান ব্যাপার; জাতীয় 2015- "মেকিং ইন্ডিয়া
অসাধারন" নন-ফিকশন বইটির লেখক কে? (As on 01/21)
(1) চেতন ভগত (2) শোভা দে (3) মলয় দে (4) কেউ
না

Q.8

আমরা যে কোনো পরিমাণে অ-নবায়নযোগ্য সম্পদ
ব্যবহার করতে পারি। (As on 01/21)

(1) বায়ু (2) জল (3) গাছপালা (4) গ্লাস
(1) সঠিক (2) ত্রুটিপূর্ণ (3) আংশিক সত্য (4) কেউ
না
Q.9

আমাদের দেশে পাঞ্জাবের পুরুষরা তাদের মাথায় ____ Q.10
পরেন। (As on 01/21)
(1) পাগড়ি (2) শহুরে (3) দুপাট্টা (4) শাল

Q.11

ভূমি আয়তনের দিক থেকে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে কোন Q.12
দেশ? (As on 01/21)
(1) দুবাই (2) কানাডা (3) জাপান (4) আমেরিকা

মাখন, পনির, দই হল ______।

(As on 01/21)

(1) উদ্ভিদ পণ্য (2) পশুজাত দ্রব্য (3) A এবং B
উভয়) (4) উপরের কেউই না
পাখির নিচের কোন অংশটি পাখিকে বাতাসে উড়তে
সাহায্য করার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ? (As on 01/21)
(1) নিচের পালক (2) ফ্লাইটের পালক (3) চঞ্চু এবং
পা (4) পাখির রঙ
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Q.13

বিজোড়টি খুঁজে বের করুন

Q.14

(As on 01/21)

বর্তমান ব্যাপার; জাতীয় 2015- কোন দেশের সাথে
ভারত 36টি রাফালে যুদ্ধবিমান কেনার চুক্তি করেছে?
(As on 01/21)

(1) বিড়াল (2) বাঘ (3) কুকুর (4) টিয়া পাখি

(1) ফ্রান্স (2) আমেরিকা (3) ইজরায়েল (4) কেউ না
Q.15

পৃথিবী একটি ঘূর্ণন সম্পন্ন করে:

(As on 01/21)

Q.16

(1) এক দিন (2) এক বছর (3) এক সপ্তাহ (4)
এক ঘন্টা

বিবৃতিগুলি সত্য বা মিথ্যা হিসাবে চেষ্টা করুন (A)
একটি ভাটা হল এক ধরণের চুলা যেখানে পাত্রগুলি
সেঁকানোর জন্য রাখা হয় (B) পাথরের পাত্র এবং
চীনামাটির বাসনের মতো উঁচু সিরামিকগুলি প্রথমে
জাপানি সংস্কৃতি দ্বারা উত্পাদিত হয়েছিল (C) সিল্ক
থেকে প্রাপ্ত হয় রেশম কীটের কোকুন (D) আজ
আমাদের কাছে কেরোসিনের চুলা, ম্যাচের কাঠি,
কাঠ/কয়লা, পেট্রোল, এলপিজি, ইত্যাদি রয়েছে, জল
উত্পাদন করতে (As on 01/21)
(1) টিটিএফএফ (2) টিএফটিএফ (3) FTFT (4)
এফএফটিটি

Q.17

Q.19

পাখিরা _____ ব্যবহার করে বাসা তৈরি করে

(As on

Q.18

(As on 01/21)

(1) শাখা, পাতা (2) উল (3) সিমেন্ট (4) কাপড়

(1) 02/14/2012 (2) 09/18/2012 (3) 01/13/2012
(4) 08/14/2012

চন্দ্রগ্রহণ হয়

(As on 01/21)

Q.20

(1) একটি অমাবস্যা দিন (2) একটি পূর্ণিমার দিন
(3) অর্ধচন্দ্র দিন (4) 1 এবং 2 উভয়ই
Q.21

ICC বিশ্বকাপ 2012 ক্রিকেট টুর্নামেন্ট কবে শুরু হয়?

01/21)

সিল্ক এবং পশমী কাপড় প্রায়ই _______ দ্বারা
ক্ষতিগ্রস্ত হয়। (As on 01/21)

রীনা ও শিনা আমার মামার সন্তান। তারা দুজনেই আমার
______। (As on 01/21)
(1) ভাই (2) বোন (3) কাজিন (4) খালা

Q.22

একটি ষড়ভুজের কয়টি বাহু আছে?

(As on 01/21)

(1) 4 (2) 5 (3) 6 (4) 7
(1) মাছি (2) পোকামাকড় (3) ব্যাকটেরিয়া (4)
প্রাণী
Q.23

গরমের দিনে রাহুল তার বন্ধুদের সাথে মাঠে খেলছিল। Q.24
কিছুক্ষণ পর তিনি খুব ক্লান্ত বোধ করেন এবং খুব
খারাপভাবে ঘামছিলেন। তাকে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করার
জন্য আপনার কী করা উচিত? (As on 01/21)
(1) তাকে একটু জল দাও (2) তাকে বসতে এবং
আরাম করার জন্য একটি চেয়ার দিন (3) সম্ভব হলে
তার জন্য একটি ফ্যানের ব্যবস্থা করুন (4) এই
সবগুলু

Q.25

বর্তমান ব্যাপার; জাতীয় 2015- গিনেস বুক অফ
Q.26
ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস দ্বারা বৃহত্তম নগদ স্থানান্তর
প্রোগ্রাম (পরিবার) হিসাবে স্বীকৃত প্রকল্পটির নাম
বলুন? (ভারত সরকার 15.11.2014-এ দেশের 54টি
জেলায় এবং 1লা জানুয়ারী, 2015-এ দেশের অবশিষ্ট
জেলাগুলিতে এই স্কিমটি চালু করেছে৷ 13.8.2015
তারিখ পর্যন্ত, 13.9 কোটি এলপিজি গ্রাহক এই
প্রকল্পে যোগদান করেছেন৷ এলপিজি গ্রাহকরা যারা
এতে যোগদান করেছেন প্রকল্পটি বাজার মূল্যে
এলপিজি সিলিন্ডার পাবে এবং সরাসরি তাদের ব্যাঙ্ক
অ্যাকাউন্টে এলপিজি ভর্তুকি (তাদের এনটাইটেলমেন্ট
অনুযায়ী) পাবে।) (As on 01/21)

একটি টেলিফোন লাইন ব্যবহার করে একটি নথির
একটি অনুলিপি পাঠানোর জন্য একটি সিস্টেম (As on
01/21)

(1) ফ্যাক্স মেশিন (2) মোবাইল ফোন (3) গিজার
(4) ভ্যাকুয়াম ক্লিনার

কোন তিনটি বৈশিষ্ট্য স্ক্যাভেঞ্জার পাখিকে অন্য
ধরণের পাখিদের থেকে আলাদা করে তোলে। (As on 01/21)
(1) পালক, ডানা, হাড় (2) বায়ু থলি, উচ্চতা, লেজ
(3) হুকযুক্ত চঞ্চু, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, ধারালো ট্যালন
(4) প্রিন গ্রন্থি, জিহ্বা, উষ্ণ রক্তযুক্ত

(1) পাহাল (2) ওয়াহাল (3) দাহল (4) কেউ না
Q.27

মুসলমানরা কোথায় ইবাদত করে?

(As on 01/21)

Q.28

মহাত্মা গান্ধী তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু করেন

(As on

01/21)

(1) মন্দির (2) মসজিদ (3) গুরুদ্বার (4) চার্চ

(1) নাটাল (2) ট্রান্সভাল (3) জোহানেসবার্গ (4)
চম্পারণ
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Q.29

সঠিক বিকল্প চিহ্নিত করুন 1. মেরু ভালুকের শরীরে Q.30
শীতলতা প্রদানের জন্য তাদের ত্বক এবং পশমের
ভিতরে চর্বির ঘন স্তর থাকে। 2. জেলিফিশ ঘুরতে
ঘুরতে তাঁবু ব্যবহার করে। তারা নিজেদেরকে সামনের
দিকে ঠেলে দিতে তাদের তাঁবু নমনীয় করে। 3. একটি
হাতির কাণ্ড একটি হাতের মতো, এটি মুখের মধ্যে
খাবার আনা, পানি পান করা, লম্বা গাছ থেকে পাতা
সংগ্রহ ইত্যাদির জন্য ব্যবহৃত হয়। হুক করা beaks
মাংস ছিঁড়ে জন্য উপযুক্ত. (As on 01/21)

____________ ভারতের জাতীয় খেলা।

(As on 01/21)

(1) ক্রিকেট (2) হকি (3) কাবাডি (4) টেনিস

(1) সত্য, মিথ্যা, সত্য মিথ্যা (2) মিথ্যা, সত্য,
সত্য, মিথ্যা (3) মিথ্যা, সত্য, মিথ্যা, সত্য (4)
সত্য, সত্য, মিথ্যা, মিথ্যা
Q.31

যদি আমি, একমাত্র ছেলে, আমার বাবা এবং মায়ের
সাথে নয়াদিল্লিতে বসবাস করি, তাহলে আমার
পরিবারের সদস্য সংখ্যা কত? (As on 01/21)

Q.32

(1) কুমায়ুন পাহাড় (2) শিলং (3) শিলং (4) নীলগিরি
পাহাড়

(1) দুই (2) তিন (3) চার (4) পাঁচ
Q.33

কোন দেশ আইসিসি বিশ্বকাপ 2012 ক্রিকেট
টুর্নামেন্ট আয়োজন করছে? (As on 01/21)

Q.34

যে উৎসবে আমরা আগুনের পূজা করি তার নাম বল।

(As

on 01/21)

(1) লোহরি (2) ঈদ (3) গণেশ চতুর্থী (4) রাখি

(1) আফ্রিকা (2) শ্রীলংকা (3) ভারত (4)
পাকিস্তান
Q.35

এই চারটি হিল স্টেশনের মধ্যে যা হিমাচল প্রদেশে
অবস্থিত (As on 01/21)

বর্তমান ব্যাপার; জাতীয় 2015- মহারাষ্ট্রের
Q.36
উৎসবের নাম বল যেটিকে একটি 'দুঃসাহসিক খেলার'
মর্যাদা দেওয়া হয়েছিল, এটিকে একটি নিরাপদ
কার্যকলাপে পরিণত করার এবং এর সাথে জড়িত
আঘাতের সংখ্যা কমানোর প্রয়াসে? (স্থিতিটি নিশ্চিত
করবে যে নিয়মগুলি এখন এই খেলার সাথে যুক্ত হবে
এবং জড়িত ব্যক্তিদের নিয়ম মেনে চলতে হবে।) (As on

বিজোড়টি বেছে নিন

(As on 01/21)

(1) গাছপালা (2) প্রাণী (3) মাটি (4) পেট্রোল

01/21)

(1) দই হান্ডি (2) গণেশ চতুর্থী (3) তিজ হান্ডি
(4) কেউ না
Q.37

আগুন দেয় _______।

(As on 01/21)

Q.38

(1) তাপ শক্তি (2) ( আলোক শক্তি (3) a এবং B
উভয়) (4) শব্দ শক্তি

বর্তমান ব্যাপার; জাতীয় 2015- ISSF রাইফেল/পিস্টন
বিশ্বকাপে 10 মিটার এয়ার রাইফেল মহিলা ইভেন্টে কে
ব্রোঞ্জ পদক জিতেছে? (As on 01/21)
(1) অপূর্বী চান্দেলা (2) মনু ভাকের (3) হৃদয়
হাজারিকা (4) কেউ না

Q.39

"ব্ল্যাক প্যাগোডা" আছে

(As on 01/21)

(1) মিশর (2) শ্রীলংকা (3) মাদুরাই (4) কোনার্ক

Q.40

ভাস্কো-দা-গামা ভারতে অবতরণ করেন

(As on 01/21)

(1) বোম্বে (2) কোচিন (3) মাদ্রাজ (4) কালিকট
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