Class:

9

Total Questions: 40

Subject: G.K (Bengali)

Time: 30 Min

Name:

Roll No:

No.
Q.1

_________________________
Question
কোন ধরনের ভূমিকে 'অপ্রহাত' বলা হত?

No.
(As

Q.2

_________________________
Question

বেনজিন সহ্য করতে পারে না

(As on 01/21)

on 01/21)

(1) সংযোজন (2) নির্মূল (3) জারণ (4) প্রতিস্থাপন

(1) চাষের বনভূমি ছাড়া (2) সেচ সম্পন্ন ভূমি
(3) ঘন বনভূমি (4) চাষের জমি
Q.3

বিবৃতি I: 19 শতকে ভারতের অর্থনীতি ইংরেজ Q.4
ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অধীনে ধ্বংসের মুখে
পড়েছিল। বিবৃতি II: ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া
কোম্পানির দেওয়ানি অধিকার অধিগ্রহণের ফলে
কৃষকদের এবং ভারতের ঐতিহ্যবাহী হস্তশিল্প
শিল্পের সাথে জড়িতদের দুর্দশা দেখা দেয়। (As

বর্তমান ব্যাপার; আন্তর্জাতিক 2016- Google দ্বারা
অর্থায়নকৃত সমুদ্রের নিচের ইন্টারনেট কেবলের নাম কি
(দৈর্ঘ্য - 9000 কিমি) যা সম্প্রতি লাইভ হয়েছে এবং
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং জাপানকে সংযুক্ত করেছে? (কথিত
আছে 60 টিবিপিএস এর তারের ক্ষমতা একটি তারের মডেমের
চেয়ে 10 মিলিয়ন গুণ দ্রুত।) (As on 01/21)

on 01/21)

(1) দ্রুত (2) পতাকা (3) সুইভেল (4) কেউ না

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

লিঙ্গরাজ মন্দিরটি মধ্যযুগীয় সময়ে নির্মিত

(As

Q.6

on 01/21)

(1) ভুবনেশ্বর (2) খাজুরাহো (3) মাদুরাই (4)
মাউন্ট আবু

নিম্নলিখিত বিবৃতিগুলি বিবেচনা করুন এবং নীচের কোডগুলি
থেকে সঠিক উত্তর নির্বাচন করুন: দাবী [A]: লর্ড
লিনলিথগো 1942 সালের আগস্ট আন্দোলনকে সিপাহী
মিউটিংয়ের পর সবচেয়ে গুরুতর বিদ্রোহ হিসাবে বর্ণনা
করেছিলেন। কারণ [A]: নির্দিষ্ট কিছু এলাকায় কৃষকদের
ব্যাপক উত্থান ঘটেছিল। (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 হল A এর সঠিক
ব্যাখ্যা নয়। (3) A সত্য, কিন্তু R মিথ্যা। (4) A মিথ্যা,
কিন্তু R সত্য।

Q.7

প্রদত্ত বাক্যটির প্রতিস্থাপন করা যেতে পারে Q.8
এমন শব্দটি চয়ন করুন - একটি উত্থাপিত
স্থান যার উপর ঈশ্বরকে অর্ঘ্য করা হয়: (As
on 01/21)

(1) ঢিবি (2) চ্যাপেল (3) বেদি (4)
সংরক্ষণাগার
Q.9

অমৃতসর এবং সিমলা প্রায় একই অক্ষাংশে,
তবে তাদের জলবায়ু পার্থক্যের কারণে: (As on
01/21)

(1) তাদের উচ্চতায় পার্থক্য (2) সমুদ্র থেকে
তাদের দূরত্ব (3) সিমলায় তুষারপাত (4)
অমৃতসরে দূষণ

বর্তমান ব্যাপার; জাতীয় 2015- বোম্বে সমাচারের
পরিচালকের নাম বলুন যিনি মহেন্দ্র মোহন গুপ্তের
স্থলাভিষিক্ত হয়ে সর্বসম্মতিক্রমে প্রেস ট্রাস্ট অফ
ইন্ডিয়ার চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন? (As on 01/21)
(1) হরমুসজি এন কামা (2) জেমস থাপ্পা (3) সাইমন ও
ডনেল (4) কেউ না

Q.10

বৌদ্ধ দর্শনের প্রধান উপাদান (বৈশিষ্ট্য) হল

(As on 01/21)

(1) প্রতিত্য সমুৎপাদ (2) জীবান্দ আজিব (3) স্যাদ্বদা
(4) ত্রিরত্ন
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Q.11

কুলি উপন্যাসটি লিখেছেন

Q.12

(As on 01/21)

(1) আর কে নারায়ণ (2) প্রেম চাঁদ (3)
জৈনেন্দ্র কুমার (4) মুলক রাজ আনন্দ

প্রদত্ত বিকল্পগুলি থেকে শূন্যস্থানগুলি পূরণ করুন: তিনি
আমাদের বলেছিলেন যে আমাদের কখনই _________ অর্থের
বাইরে বেঁচে থাকা উচিত নয়। (As on 01/21)
(1) তার (2) তাদের (3) আমাদের (4) তার

Q.13

1946 সালে দিল্লির লাল কেল্লার বিচারে
Q.14
ভারতীয় জাতীয় সেনাবাহিনীর মামলা লড়ার জন্য
নিম্নলিখিতগুলির মধ্যে কে ছিলেন না? (As on
01/21)

(1) 06/21/2016 (2) 06/15/2016 (3) 06/01/2016 (4)
কেউ না

(1) ভুলভাই দেশাই (2) পন্ডিত জওহর লাল
নেহেরু (3) সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেল (4) ডাঃ
কৈলাশ নাথ কাটজু
Q.15

সেন্ট্রাল ড্রাগ রিসার্চ ইনস্টিটিউট অবস্থিত

বর্তমান ব্যাপার; আন্তর্জাতিক 2016- আন্তর্জাতিক যোগ
দিবস 2016 সারা বিশ্বে পালিত হয়েছিল? (As on 01/21)

Q.16

(As on 01/21)

(1) লখনউ (2) মহীশূর (3) চেন্নাই (4)
কোয়েম্বাটুর

নিম্নলিখিত বিবৃতি বিবেচনা করুন: ভারতীয় জাতীয়তাবাদীরা
প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সমাপনী পর্যায়ে তিক্তভাবে হতাশ হয়েছিল
যে কারণে 1. মাত্র কয়েকজন ভারতীয় রাজকুমারী ইম্পেরিয়াল
সম্মেলন এবং শান্তি সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন। 2.
বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তি ভারতে শান্তি নিয়ে এসেছিল, তলোয়ার
নয়। 3. গান্ধীকে 1919 সালে দিল্লিতে যেতে সরকার বাধা
দিয়েছিল। 4. 1919 সালে রাওলাট আইন পাস হয়েছিল। এই
বিবৃতিগুলির মধ্যে কোনটি সঠিক? (As on 01/21)
(1) 1 এবং 3 (2) 1 এবং 4 (3) 2 এবং 4 (4) 2 এবং 3

Q.17

প্রদত্ত বিকল্পগুলি থেকে শূন্যস্থানগুলি পূরণ
করুন: আমি তার চিন্তাধারার দ্বারা সম্পূর্ণ
_________ ছিলাম এবং কোনো যুক্তি
উপস্থাপন করতে পারিনি। (As on 01/21)

Q.18

'বন্দে মাতরম' প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৪৮ সালে

(As on 01/21)

(1) গীতাঞ্জলি (2) আনন্দ গণিত (3) নন্দিনী (4) বিনয়
পত্রিকা

(1) খণ্ডন (2) nonplussed (3) অধঃপতন
(4) ধ্বংস করা
Q.19

মহাবীর স্বামী শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন

(As on

Q.20

01/21)

(1) রাজগৃহ (2) পওয়াপুরী (3) বৈশালী (4)
চম্পা

নিচের প্রতিটি প্রশ্নে একটি করে পদ অনুপস্থিত সহ একটি
সিরিজ দেওয়া হয়েছে। প্রদত্তগুলি থেকে সঠিক বিকল্পটি চয়ন
করুন যা 5760, 960,?, 48, 16, 8 সিরিজটি সম্পূর্ণ করবে
(As on 01/21)

(1) 240 (2) 192 (3) 160 (4) 120
Q.21

Q.23

কে ভারতের গ্র্যান্ড ওল্ড ম্যান নামে পরিচিত Q.22
ছিলেন? (As on 01/21)

বিশ্বের ছয় বিলিয়নতম বাসিন্দা হিসাবে কোন জায়গায় একটি
শিশু ছেলের জন্ম হয়েছিল? (As on 01/21)

(1) মহাত্মা গান্ধী (2) জওহরলাল নেহরু (3)
বাল গঙ্গাধর তিলক (4) দাদাভাই নওরোজি

(1) কসোভো (2) ভিয়েনা (3) টোকিও (4) ইসলামাবাদ

নিম্নলিখিত বিবৃতি বিবেচনা করুন: 1. গান্ধী- Q.24
আরউইন চুক্তি 1931, ভারতীয় জাতীয়
কংগ্রেসকে ব্রিটিশ ভারত সরকারের সাথে
সমানভাবে স্থাপন করেছিল। 2. আইন অমান্য
আন্দোলনে মুসলমানদের অংশগ্রহণ অসহযোগ
আন্দোলনের তুলনায় কম ছিল। উপরে প্রদত্ত
বিবৃতিগুলির মধ্যে কোনটি সঠিক/সঠিক? (As on

আয়তনের দিক থেকে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম দেশ?

(As on

01/21)

(1) রাশিয়া (2) আমেরিকা (3) চীন (4) কানাডা

01/21)

(1) ১টি মাত্র (2) শুধুমাত্র 2 (3) 1 এবং 2
উভয়ই (4) 1 বা 2 নয়
Q.25

সম্প্রতি বিশ্ব বিজ্ঞান কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয় Q.26

হাইকোর্টের একজন বিচারপতির মাসিক বেতন

(As on 01/21)

(As on 01/21)

(1) বন (2) নিউইয়র্ক (3) বুদাপেস্ট (4)
প্যারিস

(1) রুপি 40,000 (2) রুপি 36,000 (3) রুপি 20,000 (4)
রুপি 26,000
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Q.27

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

Q.28

(1) পরিষদ (2) অনুশীলন করা (3) পরামর্শ
(4) প্রস্তাব
Q.29

নিম্নলিখিত ভারতীয় রাজ্যগুলির মধ্যে
কোনটিতে সর্বনিম্ন মোট বনভূমি রয়েছে?

(1) সঠিক (2) কার্যকর (3) সক্ষম (4) ক্ষমতাশালী
Q.30

(As

on 01/21)

(1) সিকিম (2) গোয়া (3) হরিয়ানা (4)
কেরালা
Q.31

Q.33

কাকোরী ষড়যন্ত্র মামলা হয় ১৯৯৬ সালে

প্রদত্ত বিকল্পগুলি থেকে শূন্যস্থান পূরণ করুন: তিনি এই
কাজের জন্য সেরা ব্যক্তি। এটা বহন করার জন্য তার
মানসিক _______ আছে। (As on 01/21)
(1) কুশলতা (2) স্থায়িত্ব (3) প্ররোচনা (4)
predilection

(As

Q.32

আজাদ হিন্দ ফৌজ 1943 সালে কোন স্থানে প্রতিষ্ঠিত হয়?

on 01/21)

(As on 01/21)

(1) 1920 (2) 1925 (3) 1930 (4) 1935

(1) সিঙ্গাপুর (2) কুয়ালালামপুর (3) জাপান (4) মান্দালে

কথাকলি এর নৃত্য

(As on 01/21)

Q.34

(1) কেরালা (2) তামিলনাড়ু (3) অন্ধ্র প্রদেশ
(4) কর্ণাটক
Q.35

প্রদত্ত বিকল্পগুলি থেকে শূন্যস্থান পূরণ করুন: এই
ওষুধগুলি ঠান্ডা নিরাময়ের জন্য ________। (As on 01/21)

খেত্রির জন্য বিখ্যাত

(As on 01/21)

প্লেয়িং ইট মাই ওয়ে কোন আত্মজীবনী?

(As on 01/21)

(1) সৌরভ গাঙ্গুলী (2) সুনীল গাভাস্কার (3) ব্রায়ান লারা
(4) শচীন টেন্ডুলকার
Q.36

নিচের কোনটি পূর্ব-পশ্চিম দিকে পাহাড়ের সঠিক ক্রম
নির্দেশ করে? (As on 01/21)

(1) দস্তা (2) সিলভার (3) সীসা (4) তামা
(1) নাগা, মিকির, খাসি, গারো (2) গারো, খাসি, মকির,
নাগা (3) খাসি, গারো, নাগা, মিকির (4) মিকির, নাগা,
খাসি, গারো
Q.37

কুইবেকে প্রধানত কথিত ভাষা হল

(As on 01/21)

Q.38

(1) ইংরেজি (2) ফরাসি (3) আরবি (4)
স্পেনীয়

প্রদত্ত বিকল্পগুলি থেকে শূন্যস্থানগুলি পূরণ করুন: তিনি
বলেছিলেন যে তিনি আমাদের কাছে লিখবেন৷ কিন্তু তিনি
_________ লেখেননি। (As on 01/21)
(1) এখন (2) এখনো (3) পর্যন্ত (4) তারপর

Q.39

স্টেথোস্কোপ আবিস্কার করেন

(As on 01/21)

(1) রেনে লেনেক (2) হপকিন্স (3) লুই পাস্তুর
(4) হ্যানসেন

Q.40

মহাবীরের জন্ম

(As on 01/21)

(1) কপিলবস্তু (2) লুম্বিম (3) কুন্দগ্রাম (4) চম্পা
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