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Name:

Roll No:

No.
Q.1

_________________________
Question
ভারতের সংসদে উচ্চকক্ষ কোন নামে পরিচিত?

No.
(As on

Q.2

01/21)

(1) রাজ্য পরিষদ (2) রাজ্যসভা (3) লোকসভা (4)
সংসদ
Q.3

বর্তমান ব্যাপার; আন্তর্জাতিক 2015- 2015 ন্যাশনাল Q.4
জিওগ্রাফিক বি চ্যাম্পিয়নশিপ জিতেছিল কে? (As on 01/21)

নির্দেশনা: নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির প্রতিটিতে, প্রদত্ত Q.6
বিকল্পগুলি থেকে সংশ্লিষ্ট চিঠিটি নির্বাচন করুন। রাইড
: এলএনবিই : : সাহায্য : ? (As on 01/21)

কে ভারতীয় নাগরিকত্ব অর্জনের জন্য শর্তাবলী
নির্ধারণ করতে সক্ষম? (As on 01/21)

প্রদত্ত বিকল্পগুলি থেকে সমার্থক শব্দটি সন্ধান
করুন? : বারটার (As on 01/21)

Q.8

বর্তমান ব্যাপার; আন্তর্জাতিক 2015- দক্ষিণ
আফ্রিকার বিপক্ষে বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনাল
ম্যাচে হেরে ওডিআই থেকে অবসরের ঘোষণাকারী
অভিজ্ঞ শ্রীলঙ্কার ক্রিকেটারদের নাম বলুন? (As on

Q.10

প্রদত্ত বিকল্প থেকে বিপরীতার্থক শব্দ খুঁজুন? :
শোষণ (As on 01/21)

এই আগ্নেয়গিরির কোনটিকে 'ভূমধ্যসাগরের
আলোক ঘর' বলা হয়? (As on 01/21)
(1) ইটনা (2) স্ট্রাম্বোলি (3) ভিসুভিয়াস (4)
এলগন

Q.12

01/21)

(1) মাহেলা জয়াবর্ধনে ও কুমার সাঙ্গাকারা (2) মাহেলা
জয়াবর্ধনে এবং চামিন্দা ভাস (3) চামিন্দা ভাস ও কুমার
সাঙ্গাকারা (4) কেউ না
Q.13

নির্দেশনা: নিচের প্রতিটি প্রশ্নে, প্রদত্ত বিকল্প
থেকে সংশ্লিষ্ট নম্বর নির্বাচন করুন। 24 : 60 : :
210 : ? (As on 01/21)

(1) প্রকাশ করা (2) কাজে লাগান (3) শিকার (4)
প্যাম্পার

(1) ডিল (2) আঘাত করা (3) উন্মাদ (4) বিনিময়
Q.11

নিচের মধ্যে কে তিলককে 'ভারতীয় অশান্তির জনক'
বলে অভিহিত করেছেন? (As on 01/21)

(1) 505 (2) 425 (3) 420 (4) 525

(1) সংসদ (2) রাজ্য আইনসভা (3) রাষ্ট্রপতি (4)
সর্বোচ্চ আদালত
Q.9

প্রদত্ত বিকল্পগুলি থেকে সমার্থক শব্দটি সন্ধান
করুন? : অ্যান্টিথিসিস (As on 01/21)

(1) মহাত্মা গান্ধী (2) জওহরলাল নেহরু (3)
পাওয়েল মূল্য (4) ভ্যালেন্টাইন চিরোল

(1) NINP (2) BAJP (3) জেপিসিএইচ (4) বিজেপি
Q.7

Question

(1) চুক্তি (2) পরীক্ষা (3) উপসংহার (4) বিপরীত

(1) ভারতীয় বংশোদ্ভূত করণ মেনন (2) ভারতীয়
বংশোদ্ভূত কে কে মেনন (3) ভারতীয় বংশোদ্ভূত
বিক্রম সায়গল (4) কেউ না
Q.5

_________________________

বর্তমান ব্যাপার; জাতীয় 2015- কোন
এক্সপ্রেসওয়েতে ভারতীয় বিমান বাহিনী জরুরী
পরিস্থিতিতে জাতীয় মহাসড়ক ব্যবহার করার
সামগ্রিক লক্ষ্যে একটি মিরাজ-2000 ফাইটার জেট
সফলভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছে? (As on 01/21)
(1) মথুরার কাছে যমুনা এক্সপ্রেসওয়ে (2) নয়ডা
এক্সপ্রেসওয়ে (3) মুম্বাই পুনে এক্সপ্রেসওয়ে (4)
কেউ না

ফাইনালে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোরকে হারিয়ে Q.14
কোন দল আইপিএল 2016 (9ম সংস্করণ) জিতেছে? (As

ভারতের প্রথম নির্বাচন কমিশনার ছিলেন?

(As on

01/21)

on 01/21)

(1) সুকুমার সেন (2) ডঃ নগেন্দ্র সিং (3)
কেভিকেসুন্দরম (4) এসপিসেন ভার্মা

(1) দিল্লি ডেয়ারডেভিলস (2) মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স (3)
সানরাইজার্স হায়দ্রাবাদ (4) রাজস্থান রয়্যালস
Q.15

বর্তমান ব্যাপার; আন্তর্জাতিক 2015- 2015
আন্তর্জাতিক নারী দিবসের থিম কি? (As on 01/21)

Q.16

সোডিয়াম রাখা হয়?

(As on 01/21)

(1) কেরোসিন (2) জল (3) পেট্রোল (4) বরফ
(1) এটা করে দেখাও (2) মহিলাদের জন্য নিরাপত্তা
(3) নারী স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন (4) কেউ না
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Q.17

চতুর্থ অ্যাংলো" মহীশূর যুদ্ধ সম্পর্কে নিচের কোন Q.18
বিবৃতিটি সঠিক? 1. মাদ্রাজ কাউন্সিল মহীশূরে কঠোর
এবং তীব্র আক্রমণের নীতির পরামর্শ দেয়। 2. লর্ড
ওয়েলেসলি ত্রিপলীয় জোট পুনরুজ্জীবিত করার চেষ্টা
করেছিলেন। 3. টিপু আরব, ভার্সাইতে দূত পাঠান ,
মরিশাস এবং কাবুল ইংরেজদের বিরুদ্ধে সমর্থন
তালিকাভুক্ত করা। 4. যুদ্ধটি খুব অল্প সময়ের ছিল
যদিও সিদ্ধান্তমূলক ছিল। নীচে দেওয়া কোডগুলি ব্যবহার
করে সঠিক উত্তর নির্বাচন করুন। (As on 01/21)

মহাত্মা গান্ধীজীর সামাজিক আদর্শ প্রথম উত্থাপন
করা হয়েছিল (As on 01/21)
(1) হিন্দ স্বরাজ (2) একটি অটো-জীবনী-সত্যের
সাথে আমার পরীক্ষার গল্প (3) দক্ষিণ আফ্রিকার
সত্যাগ্রহের ইতিহাস (4) গান্ধীর মতে ভগবদ গীতা

(1) 2, 3 এবং 4 (2) 1, 3 এবং 4 (3) 2 এবং 4 (4)
1 এবং 3
Q.19

'সূর্য শক্তির একটি ধ্রুবক উৎস'। সূর্যের বায়ুমণ্ডলে Q.20
কোন নিউক্লিয়াস মিশে যায়? (As on 01/21)
(1) হাইড্রোজেন (2) হিলিয়াম (3) ইউরেনিয়াম (4)
প্লুটোনিয়াম

Q.21

তালিকা -I এর সাথে তালিকা -II এর সাথে মিল করুন
এবং তালিকাগুলির নীচে দেওয়া কোডগুলি ব্যবহার করে
সঠিক উত্তর নির্বাচন করুন: তালিকা-I (সংবাদপত্র)
তালিকা-II (ভাষা) ক. ভারত মিত্র 1. বাংলা খ.
রাষ্ট্রমত 2. গুজরাটি গ. প্রজামিত্র 3. হিন্দি ডি.
নায়ক 4. মারাঠি (As on 01/21)

(1) 250 (2) 500 (3) 750 (4) 1000
Q.22

1600 সালে, 15 বছরের জন্য পূর্ব বাণিজ্যের একচেটিয়া Q.24
অধিকারের জন্য ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে সনদ
দেওয়া হয়েছিল (As on 01/21)
(1) রানী ভিক্টোরিয়া (2) রানী এলিজাবেথ আই (3)
জেমস প্রিন্সেপ (4) অলিভার ক্রাউন ভাল

Q.25

জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক শিশু জরুরী তহবিল (ইউনিসেফ) Q.26
এর সদর দপ্তর কোথায়? (As on 01/21)
(1) জেনেভা (2) ভিয়েনা (3) লন্ডন (4) নিউইয়র্ক

Q.27

প্রদত্ত বিকল্পগুলি থেকে সমার্থক শব্দটি সন্ধান
করুন? : পিলফার (As on 01/21)

অনুপস্থিত সংখ্যা খুঁজুন - 10, 12, 9, 13, 8,?, 7,
15। (As on 01/21)

স্বাধীন আওধ রাজ্য কে প্রতিষ্ঠা করেন?

(As on

01/21)

(1) সুজাউদ্দৌলা (2) আসফুদ্দৌলা (3) সফদরজং
(4) সাদাত খান
প্রদত্ত বিকল্প থেকে বিপরীতার্থক শব্দ খুঁজুন? :
স্যাক্রোস্যাক্ট (As on 01/21)
(1) পবিত্র (2) নারীবাদ (3) অধার্মিক (4) উদার

Q.28

'ইন্ডিয়া আফটার গান্ধী' বইটি কে লিখেছেন?

(As on

01/21)

(1) রাহুল রায় (2) অজিত মিশ্র (3) রামচন্দ্র গুহ
(4) সারনাথ ব্যানার্জি

(1) চতুর (2) রহস্য (3) আত্মসাৎ (4) ছাড়
Q.29

নিম্নলিখিত ঘটনাগুলিকে সঠিক কালানুক্রমিক ক্রমে
সাজান এবং নীচে দেওয়া কোডগুলির ভিত্তিতে
প্রশ্নের উত্তর দিন: 1. ইলবার্ট বিল বিতর্ক 2.
প্রথম দিল্লি দরবার 3. কুইয়ার্স ঘোষণা 4. প্রথম
কারখানা আইন (As on 01/21)
(1) 1, 2, 3, 4 (2) 2, 1, 3, 4 (3) 3, 4, 1,
2 (4) 3, 2, 4, 1

(1) A-1 B-2 C-4 D-3 (2) A-2 B-3 C-1 D-4 (3) A-3
B-4 C-2 D-1 (4) A-4 B-1 C-3 D-2
Q.23

একটি অফিসে, 1000 কর্মচারী আছে। 25% কর্মচারী
চাকরি ছেড়েছেন। অফিসে বাকি কর্মচারীর সংখ্যা
বের করুন? (As on 01/21)

Q.30

রাজা রামমোহন রায়ের ব্রাহ্ম সমাজের বিরোধিতায়
কলকাতায় ধর্মসভা প্রতিষ্ঠিত হয়। এর প্রতিষ্ঠাতা
কে ছিলেন? (As on 01/21)

(1) 11 (2) 7 (3) 14 (4) 12
(1) মধুসূদন দত্ত (2) রাম নারায়ণ তর্করতনা (3)
রাধা কান্ত দেব (4) মনমোহন ঘোষ
Q.31

নিম্নলিখিত বিবৃতি বিবেচনা করুন: 1. 19 শতকের
Q.32
ভারতীয় সমাজ সংস্কারকরা ভারতীয় ভাষার প্রাথমিক বই
তৈরি করেছিলেন। 2. মোডেম এবং সংস্কারবাদী ধারণা
ভারতের জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল, প্রাথমিকভাবে
ইংরেজি সাহিত্যের মাধ্যমে। উপরে প্রদত্ত বিবৃতিগুলির
মধ্যে কোনটি সঠিক/সঠিক? (As on 01/21)

বর্তমান ব্যাপার; জাতীয় 2016- কোন দেশের
বিরুদ্ধে ভারত 11 অক্টোবর ইন্দোরে শেষ টেস্ট
321 রানে জিতে তিন ম্যাচের টেস্ট সিরিজে 3-0 তে
হোয়াইটওয়াশ করেছে? (As on 01/21)
(1) নিউজিল্যান্ড (2) পাকিস্তান (3) অস্ট্রেলিয়া
(4) কেউ না

(1) ১টি মাত্র (2) শুধুমাত্র 2 (3) 1 এবং 2 উভয়ই
(4) 1 বা 2 নয়
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Q.33

কোন গভর্নর জেনারেল ভারতে দাসপ্রথা বিলুপ্ত
করেছিলেন? (As on 01/21)

Q.34

কে 2006 সালে রসায়নে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন?

(As on

Q.36

01/21)

(1) জন সি ম্যাথার (2) ক্রেজ সি. মেলো (3)
অ্যান্ড্রু জেড ফায়ার (4) রজার ডি কর্নবার্গ
Q.37

নিম্নলিখিত জন্য একটি শব্দ দিন. তারাদের একটি বড়
দল - (As on 01/21)

নির্দেশনা: নিচের প্রতিটি প্রশ্নে, প্রদত্ত বিকল্প
থেকে সংশ্লিষ্ট নম্বর নির্বাচন করুন। ৯ : ৭ : :
৮০ : ? (As on 01/21)
(1) 48 (2) 50 (3) 78 (4) 82

Q.38

(1) আকাশ (2) মেঘ (3) নক্ষত্রপুঞ্জ (4) গ্রহ
Q.39

(As on 01/21)

(1) আর-রশ্মি (2) এক্স-রে (3) লেজার রশ্মি (4)
মহাজাগতিক রশ্মি

(1) লর্ড কর্নওয়ালিস (2) লর্ড ওয়েলেসলি (3) লর্ড
উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক (4) লর্ড এলেন বরো
Q.35

মেসন কণা পাওয়া যায়:

নিম্নলিখিত ব্রিটিশ ব্যক্তিদের মধ্যে কে 1857 সালের Q.40
বিদ্রোহকে জাতীয় বিদ্রোহ হিসাবে স্বীকার করেছিলেন?

বিশ্বের দীর্ঘতম সংবিধান হল

(As on 01/21)

(1) যুক্তরাজ্য (2) ভারত (3) ইউএসএসআর (4)
আমেরিকা
প্রদত্ত বিকল্পগুলি থেকে সমার্থক শব্দটি সন্ধান
করুন? : প্রাণবন্ত (As on 01/21)

(As on 01/21)

(1) লর্ড ডালহৌসি (2) লর্ড ক্যানিং (3) লর্ড এলেন
বরো (4) ডিসরায়েলি

(1) আপস (2) ভীতু (3) মানহানি (4) আনন্দিত
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