
WBCS 2006 Preliminary Examination Question Paper 
 
Direction for Question Nos.1 to 4 

Select the right word to complete the following sentences: 

1.  To make use of marks like commas or full stops is to 

    (a) Deviate       (b) Vary      (c) Regulate        (d) Punctuate 

2.  When the author gives a name which is not his real one the book is said to be written under a 

    (a) Fiction      (b) Falsehood      (c) Pseudonym      (d) Mistake 

3.  To conduct talks with a party with the aim of setting an issue is to 

     (a) Negotiate      (b) Confer       (c) Consult      (d) Advise 

4.  A child who has lost both his parents is known as. 

    (a) Unlucky       (b) A foundling     (c) An orphan      (d) A street-child 

Direction for Question Nos. 5 and 6 

Tick the exact opposite of each word given below: 

5.  Humility  

    (a) Rudeness     (b) Vanily     (c) Pride     (d) Arrogance 

6.  Extravagance 

   (a) Rudness    (b)Vanity    (c) Pride       (d) Arrogance 

Direction for Question Nos.7 to 9 

From the list which follow choose the correct meanings of the underlined part of the sentences given 
below : 

7.  Please put on record my objections to this step. 

    (a) Put in writing     (b) Do not forget      (c) Play on a record-player      (d) Send them to the 
proper authorities 

8.  The truant boy promised to turn over a new leaf. 

    (a) Turn to nature      (b) Start a new and better life      (c) Move away from the place     (d) 
Change for the worse 

9.  The man was willing to undertake the work for a consideration. 

     (a) Out of sympathy     (b) Against payment      (c) Only for a brief period    (d) On certain terms 

Direction for Question Nos.10 to 11 

From the accompanying list choose a single word describing each of the following as closely as 
possible: 

10.  A dwelling in which soldiers live. 

    (a) Camp     (b) Barracks      (c) Tents      (d) Cottage 

11.  A seller of cakes 



    (a) Baker    (b) Salesman    (c) Cake-seller    (d) Confectioner 

Direction for Question Nos.12 to 13 

Choose the word closest in meaning to that which is underlined: 

12.  The boy was reprimanded by his father. 

    (a) Abused      (b) Beaten      (c) Admired      (d) Rebuked 

13.  With great cunning the clerk forged the important document. 

    (a) Wickedness    (b) Intellingence     (c) Craftiness    (d) Skill. 

Direction for Question Nos. 14 and 15 

Choose the right word from the accompanying list to fill in the blanks: 

14. To regret is to be ---------- . 

     (a) Sad     (b) Sorrowful     (c) Tragic     (d) Sorry 

15. To bungle is to ----------- . 

     (a) Confuse     (b) Blunder       (c) Mistake       (d)Erase 

Direction for Question Nos. 16 and 17 

Choose the right word From the option given : 

16.  An author who writes the story of another person's life is kown as 

     (a) Historian       (b) Chronicler       (c) Biographer      (d) Diarist 

17.  A collection of assorted poems or other writings is known 

      (a) A case book    (b) An Anthology     (c) A Journal     (d) Reviews 

Direction for Question Nos. 18 and 19 

Complete the following sentences with the most appropriate works chosen from the options given : 

18.  A piece of writing done by hand is called a ----------- . 

     a) Script      (b)Copy      (c) Manuscript      (d) Essay 

19. When an animal sleeps through the winter it is--------- . 

     (a) Ruminating      (b) Hibernating     (c) Gravitating     (d) Radiating 

Direction for Questions Nos. 20 and 21 

From  the option given, choose a single word in place of the underlined portions: 

20.  Part of the examination should be conducted by word of mouth. 

     (a) Orally     (b) Intelligently     (c) Confidentially    (d) Literally 

21.  My friend was apt to act suddenly without thinking. 

     (a) Courageously    (b) Excitedly     (c)Thoughtlessly     (d) Impulsively 

Direction for Question Nos. 22 and 23 

Replace the underlined portions of each sentence by a single word chosen from the options given: 



22.  The people of the country rebelled against the oppressive and cruel ruler. 

      (a) Director    (b) Tyrant     (c) Demagogue     (d) Emperor 

23. The man who passed himself off as another was finaly caught by the alert young detective. 

     (a) Wrong-doer      (b) Cheat     (c) Impostor    (d) Traitor 

Direction for Question Nos. 24 and 25 

Complete the following sentence with words chosen from the option given: 

24.  The waves that tumble on to the beach are called. 

    (a) Tumblers      (b) Breakers      (c) Currents     (d) Roarers 

25.  The opposite of help is 

     (a) Halt     (b) Helpless     (c) Hindrance    (d) Stop 

26.  নং এবং 27  নং প্রশ্নের জনয ননশ্নদেশ 

ননম্ননিনিত প্রনতটি গুশ্নে নবসদৃশ শব্দটি ননর্ েয় করুনঃ 

26.   (a) কিা        (b) আশ্নেি        (c) মূল ো        (d) পেয়ারা 

27.   (a) বাধা দান        (b) ননয়ন্ত্রর্        (c) মুক্ত করো        (d) ননশ্নেধ করা 

28.  নং এবং 29.  নং প্রশ্নের জনয ননশ্নদেশ 

ননম্ননিনিত প্রে দুটির মশ্নধয পে পজাড়ার শব্দ দুটির সম্পকে অনয পজাড়ার তুিনায় নবসসৃশ তা ননর্ েয় করুন 

28.   (a) উৎপোদন : সমৃদ্ধি       (b) জীবার্ু : পরাগ     (c) িরা : দুনভেক্ষ     (d) ভূনমকম্প : নবধ্বংসতা 

29.   (a) েনরচািনা : বযবসা     (b) পনৌ-চািনা : জিোন     (c) সম্পাদনা : সংবাদেত্র     (d) উৎপোদন : পণ্য 

30.   নীশ্নচর নতনটি শব্দ সম্পশ্নকে প্রদত্ত নবকল্প বর্ েনাগুনির মশ্নধয পকান ্টি সব োশ্নেক্ষা েথােথ ?   

             শানিননশ্নকতন  :   োদবেরু   :  কিযানী 

    (a) এগুল  পদ্ধিমবলের লবশ্বলবদযো য় শহর 

    (b) এগুনিশ্নত পিাশ্নক পবড়াশ্নত োয় 

    (c) এ শহরগুনিশ্নত কিকাতা পথশ্নক সহশ্নজ পেৌৌঁছান োয় 

    (d) এ শহরগুনিশ্নত বড় পহাশ্নিি পনই 

31.  পেমন নসংহ আর হনরর্ পতমনন হি সাে আর 

     (a) ইদুুঁর      (b) কুনমর     (c) িরশ্নগাস     (d) বাঘ 

32. 412×212412×212  নমিার মাশ্নের একিন্ড বস্ত্র পথশ্নক েনদ 1×11×1 নমিার মাশ্নের িুকশ্নরা পকশ্নি পনওয়া 

োয় তশ্নব এমন মাশ্নের কতগুনি িুকশ্নরা োওয়া োশ্নব ? 

     (a) 7      (b)  8       (c) 9      (d) 10 

33. নতন বযক্তির বয়শ্নসর পোগফি 73 বছর; 10 বছর ের তাশ্নদর বয়শ্নসর পোগফি কত হশ্নব ? 

    (a) 103 বছর      (b) 83 বছর      (c) 98 বছর      (d) 88 বছর 



34. একটি ননব োচশ্নন পমাি 5  িক্ষ পভাশ্নির মশ্নধয 8000  বানতি হি । বানক ববধ পভাশ্নির 60%  একটি দশ্নির 

েশ্নক্ষ পগি ।তাহশ্নি ঐ দশ্নির প্রাপ্ত পভাি সংিযা কত ? 

    (a) 4920 িক্ষ       (b) 4650 িক্ষ     (c) 3680 িক্ষ      (d) 2952  ক্ষ 

35. একটি এিাকায় 25% েনরবাশ্নরর পফান আশ্নছ এবং 40% েনরবাশ্নরর  টি .নভ . পসি আশ্নছ; 15% েনরবাশ্নরর 

পফান ও টি.নভ. পসি দুই আশ্নছ । েনদ জানা থাশ্নক পে পফান ও টি.নভ. পসশ্নির পকানিাই পনই এমন েনরবাশ্নরর 

সংিযা 1200 তশ্নব ঐ এিাকার পমাি েনরবাশ্নরর সংিযা কত ? 

    (a) 1,500      (b) 1,800     (c) 2,400     (d) 3,000 

36. একটি সু্কশ্নি শুধু েষ্ঠ পের্ী পথশ্নক দশম পের্ী েে েি ছাত্র ভনতে করা হয় । েনদ েষ্ঠ পের্ী পথশ্নক অষ্টম পের্ী 

েে েি পের্ীশ্নত বদননক ছয়টি নেনরয়ড কশ্নর ক্লাস পনওয়া হয়, আর নবম ও দশম পের্ীশ্নত পনওয়া হয় বদননক 

সাতটি কশ্নর এবং পকান নশক্ষকশ্নকই বদননক োাঁচটির পবশী নেনরয়ড পদওয়া সম্ভব না হয় তশ্নব ঐ সু্কশ্নির জনয 

নুনযতম কতজন নশক্ষক প্রশ্নয়াজন ?   

   (a) 5 জন      (b) 6 জন     (c) 7 জন     (d) 8 জন 

37. a, a, b, b, অক্ষরগুনিশ্নক একটি সানরশ্নত সাজাশ্নত পগশ্নি পমাি কটি নভন্ন ধরশ্ননর নবনযাস োওয়া োয় ?   

   (a) 24      (b) 12      (c) 6     (d) 3 

38. আমার কাশ্নছ দুটি 5 েয়সার, নতনটি 10 েয়সার ও োাঁচটি 25 েয়সার ডাক টিনকি আশ্নছ ; 1 িাকা 45 

েয়সা মাশুি নদশ্নত পগশ্নি ননুযতম কটি ডাকটিনকি িাগশ্নব ? 

    (a) ছয়      (b) সোত     (c) আি     (d) নয় 

39.  আমার জশ্নের সময় নেতার বয়স নছি 33 বছর । আনম 28 বছর বয়শ্নস নবশ্নয় কনর । তারের 28 বছর 

পেনরশ্নয় পগশ্নছ । এিন আমার নেতার বয়স কত ?  

   (a) 48 বছর     (b) 61 বছর    (c) 69 বছর     (d) 76 বছর 

40. একজন কশ্নিজ নশক্ষশ্নকর শননবার বাশ্নদ সপ্তাশ্নহ পকান এক নদশ্নন পকান ক্লাস থাশ্নক না । শননবার তাাঁশ্নক 

অিত চার ঘন্টা কশ্নিশ্নজ থাকশ্নত হয় এবং অনয চার নদশ্ননর প্রনতনদশ্নন অিত সাত ঘন্টা কশ্নিশ্নজ থাকশ্নত হয় । 

নকন্তু ঐ চার নদশ্ননর মশ্নধয দুনদন নতনন অধযশ্নক্ষর অনমুনত ননশ্নয় কশ্নিশ্নজর বাইশ্নর নতন ঘন্টা কািাশ্নত োশ্নরন । 

তাহশ্নি সাধারর্ সপ্তাশ্নহ অিত কত ঘন্টা তাাঁশ্নক কশ্নিশ্নজ কািাশ্নত হয় ? 

   (a) 22 ঘন্টা      (b) 26 ঘন্টা     (c) 28 ঘন্টা      (d) 32 ঘন্টো 

41. 'নহন্দ ুপমিার' আশ্নয়াজন কশ্নরন    

    (a) নব গ োপো  লমত্র       (b) স্বামী নবশ্নবকানন্দ     (c) স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী      (d) পকশব চন্দ্র পসন 

42. "We shall make the settled fact unsettled." ---- পক বশ্নিনছশ্নিন ? 

    (a) িডে কাজেন     (b) সুলরন্দ্রনোথ বযোনোদ্ধজি     (c) মহাত্মা গান্ধী      (d) বাি গঙ্গাধর নতিক 

43. ভারশ্নতর জাতীয় কংশ্নেশ্নসর নিতীয় বানে েক অনধশ্নবশশ্নন পক সভােনত নছশ্নিন ? 

    (a) দোদোভোই গনৌলরোদ্ধজ       (b) বদরুক্তিন তাশ্নয়বক্তজ      (c) উশ্নমশ চন্দ্র বশ্নন্দযাোধযায়     (d) নফশ্নরাজ শাহ 

পমহতা 

44. বঙ্গভঙ্গ কশ্নব রদ হয় ? 

   (a) 1905        (b) 1906     (c) 1911     (d) 1909 



45. গদর োটিে পকাথায় অনুটষ্ঠত হয় ? 

   (a) সোনফ্রোদ্ধিসলকো     (b) িাশ্নহার      (c) অমৃতসর      (d) ওয়ানশংিন 

46. 'িাইফ নডভাইন' পক রচনা কশ্নরন ? 

   (a) শ্রীঅরলবন্দ গঘোষ      (b) ভানগনী নশ্নবনদতা      (c) স্বামী নবশ্নবকানন্দ     (d) পকশব চন্দ্র পসব  

47. এক িুকশ্নরা িনড় ও ব্ল্যাক পবাডে পেভাশ্নব সম্পনকেত পতমন ভাশ্নব সম্পনকেত একিা কিম ও 

  (a) বই    (b) েন্থাগার    (c) পের্ীকক্ষ    (d) এক টুকলরো কো জ  

48. পকান এক সমাশ্নজ রাস্তা, বাজার, নসশ্ননমা হি, সু্কি ও েন্থাগার পবাঝাশ্নত েথাক্রশ্নম নদী, সমুদ্র, পেনডয়াম, 

উদযান ও বন শব্দগুনি বযবহার করা হয় । এমন সমাশ্নজ নফল্ম পদিশ্নত হশ্নি আনম পকাথায় োব ?  

   (a) বন    (b) উদযান    (c) গেলিয়োম     (d) নদী 

49. কাজ ও কমী পেমনভাশ্নব সম্পনকেত পতমনভাশ্নব সম্পনকেত নবদযা ও 

      (a) ছোত্র      (b) নচনকৎসক      (c) প্রেুক্তিনবদ      (d) বসননক 

50. নীশ্নচর শব্দগুনির মশ্নধয পকানটি নবসদৃশ ? 

     (a) দনক্ষর্ আনিকা     (b) ইরার্     (c) ক কোতো    (d) নভশ্নয়তনাম 

51.  কাকাসাশ্নহব নাশ্নম পক েনরনচত নছশ্নিন ? 

     (a) ক্তজ.নভ.পোশী     (b) এম.ক্তজ.রানাশ্নড     (c) ক্তজ.এইচ.পদশমুি     (d) গনৌরদ্ধজ ফোড়ুনদ্ধজ 

52. "New Lamps of Old" প্রবন্ধটি পক নিশ্নিনছশ্নিন ? 

    (a) শ্রী অরলবন্দ গঘোষ      (b) বািগঙ্গাধর নতিক     (c)  সুশ্নরন্দ্র নাথ বশ্নন্দযাোধযায়     (d) পজ.এন. বযানাক্তজে 

53. 'ভারতমাতা' পক প্রকাশ কশ্নরন ? 

     (a) অদ্ধজত লসিং      (b) নচত্তরঞ্জন দাস      (c) বািগঙ্গাধর নতিক      (d) সুশ্নরন্দ্রনাথ বশ্নন্দযাোধযায় 

54. িশ্নণৌ চুক্তি কশ্নব স্বাক্ষনরত হয় ? 

     (a) 1916      (b) 1914      (c) 1908      (d) 1920 

55.  ঘনড়  :  সাধারর্ সংশ্নকত শব্দ দুটির সম্পশ্নকের মশ্নধয অনরুূে সম্পকে েুি পজাড়াটি ননর্ েয় করুন  

      (a) কোরখোনো : সোইলরন     (b) পমািার গানড় : এক্তঞ্জন     (c) গৃহ : কক্ষ    (d)  েন্থাগার  : েুস্তক 

56.  'োনি' ও 'বাসা' শব্দ দুটি পেমন ভাশ্নব সম্পনকেত পতমন ভাশ্নব সম্পনকেত মানেু ও  

      (a) েথ     (b) েুকুর     (c) বাজার     (d) বোলড় 

57.  একটি সাশ্নেনতক ভাোয় DEMOGRAPHY শব্দটি পবাঝাশ্নত পিিা হয় ABJLDOXMEV ;  ECONOMICS 

পবাঝাশ্নত কী পিিা হশ্নব ? 

      (a) BANONLGAU      (b) BZLKLJFZP     (c) DOMNRJIPE      (d) FOKMGHERP 

58.  একটি সাশ্নেনতক ভাোয় NOBILITY শব্দটি পবাঝাশ্নত পিিা হয় 67135389  এবং AFFABLE পবাঝাশ্নত 

পিিা হয় 4224150,  এ ভাোয় FALLIBLE নকভাশ্নব পিিা হশ্নব ? 

    (a) 25445320      (b) 23779028       (c) 53882380   (d) 24553150 



59.  নীশ্নচর সানরটিশ্নত েরবতী আংটিটি কী রকম হশ্নব ? 

      (a)    (b)    (c)     (d) 

60. নীশ্নচর  শব্দগুনির মশ্নধয পকান দুটি েরস্পর সদৃশ ? 

      নশক্ষক, েুস্তক, কিম, পেক্তিি 

      (a)  ক ম, গপদ্ধি      (b) কিম, েুস্তক     (c) নশক্ষক , েুস্তক     (d) নশক্ষক, পেক্তিি 

61. ভারশ্নতর রাজয ও পকশ্নন্দ্রর মশ্নধয ক্ষমতা বন্টশ্ননর তানিকা গুশ্নিার মশ্নধয নশক্ষা পকান তানিকায় েশ্নড় ? 

    (a) গকন্দ্রীয় তোল কোয়      (b) রাজয তানিকায়     (c) েুগ্ম তানিকায়     (d) পকাশ্ননা তানিকায় নয় 

62. রাজযসভা মন্ত্রী েনরেদশ্নক 

     (a) ননয়ন্ত্রর্ কশ্নর     (b) অনুশ্নমাদন কশ্নর     (c)  শুধু আশ্নিাচনা কশ্নর     (d) লনয়ন্ত্রণ্ কলর নো 

63. টিেস ( TRIPS ) -এর েশু্নরা নাম কী ? 

     (a) কর ছাড় োওয়ার আইন      (b) বযবসা সংক্রাি আইন      (c) আন্তজিোলতক বোলণ্লজয গমধো লভলিক 

স্বতযোলধকোলরর লনয়ম     (d)  আনুোনতক শুল্ক নীনত 

64. পকান ভাইসরশ্নক 'উজ্জ্বি নবফিতা' বিা হয় ?  

    (a)  িি কোজিন     (b) িডে কযাননং     (c) িডে নরেন    (d) িডে নিিন 

65.  বারার্সীশ্নত পসন্ট্রাি নহন্দ ুসু্কশ্নির প্রনতষ্ঠাতা পক ? 

      (a) এম.ক্তজ.রানাশ্নড      (b) পকশবচন্দ্র পসন     (c) শ্রীমতী অযোলন গবসোন্ত    (d) ক্তজ.এইচ.পদশমিু 

66. 'ঐনতহানসক আধুননকতাবাদী' কাশ্নক বিা হয় ? 

     (a) নবদযাসাগর     (b) স্বোমী লবলবকোনন্দ    (c) রামশ্নমাহন রায়     (d) বািগঙ্গাধর নতিক    

67.   নহন্দ ুেুনরুজ্জীবনবাশ্নদর অনযতম প্রধান প্রবিা কাশ্নক বিা হয় ? 

     (a) স্বোমী দয়োনন্দ সরস্বতী       (b) স্বামী নবশ্নবকানন্দ      (c) িািা হংসরাজ      (d) রামশ্নমাহন রায়  

68.  নশকাশ্নগার 'ধম ে মহাসভা ' কশ্নব আশ্নয়াক্তজত হশ্নয়নছি ? 

       (a) 1893     (b) 1896    (c) 1897     (d) 1885 

69. 'মারহাট্টা' প্রকাশ কশ্নরন  

      (a) বো  েোধর লত ক    (b) মহাশ্নদব পগানবন্দ রানাশ্নড    (c) সাভারকর     (d) পদশমিু  

70. মানসক েক্তত্রকা 'নদকদশ েন' প্রকাশ কশ্নরন 

     (a) মোশ িমযোন     (b) রামশ্নমাহন রায়     (c) নশনশর কুমার পঘাে     (d) িারকা নাথ ঠাকুর 

71. ভারশ্নতর রাজযসভার সভােনতত্ব পক কশ্নরন ? 

     (a) রোষ্ট্রপলত     (b) উেরাষ্ট্রেনত    (c) প্রধানমন্ত্রী    (d) স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী  

72. ভারশ্নতর অথ েনীনতর উদারীকরর্ পকান সময় পথশ্নক শুরু হয় ? 

     (a)  1991     (b) 1985    (c) 1995    (d) 1980 

73.  আধুননক ভারশ্নতর প্রবিা কাশ্নক বিা হয় ? 



      (a) নডশ্নরাক্তজও      (b) মহাত্মা গান্ধী       (c) সুশ্নরন্দ্রনাথ বশ্নন্দযাোধযায়      (d) রোমলমোহন রোয় 

74. স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন আইন পক োশ কশ্নরন ? 

     (a) িডে পমশ্নয়া     (b)  িি লরপন     (c) িডে পবনন্টে    (d) িডে ডাফনরন 

75. 'নবধবা নববাহ আইন' োশ্নশর সময় ভারশ্নতর গভন ের পজনাশ্নরি পক নছশ্নিন ? 

      (a)  িি গবলন্টঙ্ক      (b) িডে ডািশ্নহৌনস     (c) িডে কযাননং    (d) িডে নরেন 

76.  ‘আমার কথা নদশ্নয় নয়, কাজ ননশ্নয় আমাশ্নক নবচার করুন।‘ –এ কথা পক বশ্নিনছশ্নিন ? 

      (a) িডে নিিন      (b) িডে কাজেন      (c)  িি লরপন        (d) হান্টার 

77. 'নাদওয়াৎ-অি-উশ্নিমা' পক প্রনতষ্ঠা কশ্নরন ?    

      (a) নশবানি পনামানন     (b) আবদুল্লা চক্রিনভ      (c) গ ো োম আহলমদ     (d)  মীর মুত্তনক 

78. 'িাইমস অব ইক্তন্ডয়া' প্রথম প্রকানশত হয়   

      (a) 1875      (b) 1861     (c) 1862     (d) 1858 

79.  ‘মহাোত্রা’ রচনা কশ্নরন    

    (a) রাধানাথ রায়      (b) ফলকরলমোহন গসনোপলত     (c) মধুসূদন রাও     (d) িক্ষ্মীনাথ পবজবড়ুয়া 

80.   বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন োশ হয় পকান ্ সাশ্নি ? 

     (a) 1885        (b) 1878        (c) 1928      (d) 1868 

81. মাজিুী িীে পকাথায় অবনস্থত ? 

     (a) বহ্মপুত্র নদীলত , আসোলম      (b) গঙ্গা নদীশ্নত, নবহাশ্নর    (c) কাশ্নবরী নদীশ্নত, কন োিশ্নক    (d) মহানন্দা 

নদীশ্নত, েক্তিমবশ্নঙ্গ 

82.   িযাম্পাস (LAMPS) কাশ্নক বশ্নি ? 

     (a) নসল্ক সমবায়     (b) বৃহৎ বহুমুখী সমবোয় সলমলত      (c) বৃহৎ বহুমিুী জি সঞ্চয় প্রকল্প     (d) বৃহৎ 

বহুমিুী নবদুযৎ প্রকল্প 

83. পকান রাজয পভশ্নঙ্গ ছনত্তশগড় রাজয গটঠত হশ্নয়শ্নছ ? 

     (a) নবহার      (b)  মধযপ্রলদশ     (c) উত্তর প্রশ্নদশ    (d) মহারাষ্ট্র 

84.  ভারশ্নতর পকান ্ শহশ্নর ভূগভেস্থ পরি প্রথম চিাচি শুরু হশ্নয়শ্নছ ? 

    (a) নদল্লী    (b) মুম্বাই      (c) পচন্নাই     (d) ক কোতো 

85.  ভারশ্নতর রাষ্ট্রেনত ননব োনচত হন 

     (a) প্রাপ্তবয়স্ক পভািানধকাশ্নরর নভনত্তশ্নত 

     (b) প্রধান নবচারেনত িারা  

     (c) রোজয ও গকন্দ্রীয় আইনসভোর লনব িোলিত সদসযলদর দ্বোরো 

    (d) সমস্ত রাশ্নজযর মিুযমন্ত্রীশ্নদর িারা 

86. ভারশ্নতর পকন্দ্রীয় বযাশ্নের নাম কী ?   



     (a) পসন্ট্রাি বযাে অফ ইক্তন্ডয়া     (b)  পেি বযাে অফ ইক্তন্ডয়া     (c) লরজোভি বযোঙ্ক অফ ইদ্ধিয়ো    (d) 

ইক্তন্ডয়ান ওভারনসজ  বযাে 

87. সারা ভারশ্নতর  আোৎকািীন অবস্থা পক জানর করশ্নত োশ্নরন ? 

     (a) রোষ্ট্রপলত     (b)  প্রধানমন্ত্রী    (c) প্রধান পসনােনত    (d) পিাক সভার অধযক্ষ 

88. সংনবধাশ্ননর পকান ধারা বশ্নি রাষ্ট্রেনত পকান রাজয সরকারশ্নক বরিাস্ত করশ্নত োশ্নরন ? 

    (a) ধারা  352     (b) ধারা 360     (c) ধারা 354    (d) ধোরো 356 

89.  পসবী (SEBI)  কাশ্নক বশ্নি ? 

      (a) মনহিা কিযার্ সনমনত     (b) সুসংহত ঋর্ প্রকল্প     (c) আিজোনতক ক্রীড়া সংগঠন     (d)  ভোরলতর 

লসলকউলরটট ও এক্সলিঞ্জ গবোিি 

90.  বগ োদার প্রথা প্রথশ্নম প্রশ্নয়াগ করা হয় 

     (a) কন োিশ্নক      (b) পদ্ধিমবলে     (c) পকরািায়    (d) নবহাশ্নর 

91.  েক্তিমবশ্নঙ্গ েঞ্চাশ্নয়ত ননব োচশ্নন মনহিাশ্নদর ননধ োনরত আসন সংিযা 

      (a) 20 শতাংশ      (b) 33 শতোিংশ     (c) 30 শতাংশ     (d) 50শতাংশ   

92.  িাইশ্নসম  (TRYSEM) প্রকশ্নল্পর উশ্নিশয 

     (a) গ্রোমীণ্ যুবকলদর স্বলনযুদ্ধক্তর প্রলশক্ষণ্ গদওয়ো  

     (b) শহশ্নরর েবুকশ্নদর স্বননেুক্তির বযবস্থা করা  

     (c) মনহিাশ্নদর স্বননেুক্তি প্রনশক্ষর্ পদওয়া  

     (d) নশশুশ্নদর উন্নয়শ্ননর প্রকল্প প্রস্তুত করা 

93. জওহর পরাজগার পোজনার উশ্নিশয  

      (a) োমীর্ পবকার েুবকশ্নদর কম েননেুক্তি 

      (b) শহলরর গবকোর যুবকলদর কম িলনযুদ্ধক্ত 

     (c) োমীর্ মনহিাশ্নদর স্বননেুক্তি 

    (d)  ভূনমহীন চােীশ্নদর কম েসংস্থান 

94. সমাজ উন্নয়ন কম েসূনচ আরম্ভ হয় 

     (a) 1952 সোল      (b) 1956 সাশ্নি     (c) 1972 সাশ্নি    (d) 1980 সাশ্নি 

95.  বিবিরাই পমহতা কনমটি ননেুি হশ্নয়নছি 

     (a) সমাজ উন্নয়ন কম েসচূী সমীক্ষা করার জনয 

     (b) জাতীয় ননরােত্তা নীনত ননর্ েশ্নয়র জনয 

     (c) নশশু কিযার্ েনরকল্পনা প্রস্তুত করার জনয 

     (d) শ্রলমক ক যোণ্ প্রকল্প রিনোর করোর জনয 

96.  আই.আর.নড.নে. েুশ্নরা কথাটি কী ?   



    (a) সুসিংহত গ্রোমীণ্ উন্নয়ন প্রকল্প 

    (b) ভারতীয় োমীর্ উন্নয়ন প্রকল্প 

    (c) নবননশ্নয়াগ োমীর্ উন্নয়ন প্রকল্প 

    (d) আিজোনতক গশ্নবের্া ও উন্নয়ন নীনত 

97.  ভারশ্নতর অথ ে কনমশন গঠশ্ননর কথা সংনবধাশ্নন উশ্নল্লি আশ্নছ । কনমশশ্ননর সভােনত ননশ্নয়াগ কশ্নরন   

    (a) প্রধানমন্ত্রী     (b) রোষ্ট্রপলত     (c) প্রধান নবচারেনত     (d) উে-রাষ্ট্রেনত 

98. ভারশ্নতর েনরকল্পনা কনমশশ্ননর সভােনত   

     (a)  রাষ্ট্রেনত      (b)  প্রধোনমন্ত্রী     (c) অথ েমন্ত্রী     (d) উে-রাষ্ট্রেনত 

99.  ভারশ্নতর েনরকল্পনা কনমশন গঠন সংনবধাশ্ননর --------ধারায় উশ্নল্লি আশ্নছ । 

    (a) 196      (b) 308       (c) 360      (d) গকোন ধোরোয় উলেখ গনই 

100.  ভারশ্নতর প্রথম েঞ্চবানে েকী েনরকল্পনা শুরু হশ্নয়শ্নছ 

      (a) 1997     (b) 1947     (c) 1951     (d) 1956 

101.  একটি ঘনড়র স্প্রংশ্নক গুিাশ্নি নক ধরশ্ননর শক্তি কাজ কশ্নর ?    

       (a) গনতশক্তি    (b) লিলতশদ্ধক্ত     (c) তনড়ৎশক্তি    (d) চুম্বকশক্তি 

102. ননশ্নচর পকান পেৌগটির মশ্নধয সম তনড়ৎ-চুম্বকীয় ধম ে পদিা োয় ? 

       (a) H2O     (b) NO     (c) CO2  (d) SO2 

103.  নবনধননশ্নেনধত উৎশ্নসচক সংশ্নেনেত হয় 

     (a) সমস্ত ইউকযানরয়াটিক পকাশ্নে     (b) গকব মোত্র ইষ্ট এবিং বযোকটটলরয়োলত     (c) শুধুমাত্র 

বযাকটিনরয়াশ্নত    (d) সব পকাশ্নে 

104. ইউশ্নরা মুদ্রা হি 

     (a) মানকেন েুিরাশ্নষ্ট্রর    (b) ইউলরোপীয় ইউলনয়লনর গদশগুল       (c) নিটিশ েিুরাশ্নজযর      (d) 

জাোশ্ননর 

105. সাননয়া নমজোর নাম পকান পিিার সশ্নঙ্গ েুি ? 

    (a) গটলনস     (b) বযান্ডনমন্টন     (c) দাবা     (d) পিনবি পিননস 

106.  নানাবতী-শাহ কনমশন নক অনুসন্ধান করশ্নত ননশ্নয়াগ করা হশ্নয়নছি ? 

    (a) গুজরোট দোেো     (b) পকন্দ্র-রাজয সম্পকে       (c) েশুিাদয পকশ্নিোনর     (d) উিাস্তু অনুপ্রশ্নবশ 

107.  'পদাকানী'  মদু্রা চািু কশ্নরনছশ্নিন পক ?   

      (a) বিবন     (b) ইিতুৎনমস      (c)  রাক্তজয়া     (d) মহম্মদ-লবন-তুঘ ক 

108. পকান আইন বশ্নি রানী নভশ্নটানরয়া ভারত সম্রাজ্ঞী হন ? 

      (a) রলয়  টোইলট  আইন, 1876     (b) 1858 সাশ্নির আইন      (c) 1861 সাশ্নির কাউক্তিি     (d) 1872 

সাশ্নির আইন 



109. িাক্ষািীে কী িারা গটঠত ? 

      (a) ননমস্প্জ্জত েব েত     (b) প্রবো      (c) িবনাি জিাভূনম    (d) মৃত আশ্নেয়নগনর 

110. পকান রাস্তাটিশ্নক NH2 বিা হয় ?   

     (a) বশ্নম্ব পরাড     (b) বযারাকেরু িাে পরাড      (c) লদেী গরোি     (d) েযান্ড িাে পরাড 

111. ভু-েষৃ্ঠ পথশ্নক অশ্ননক উাঁচুশ্নত অনভকে েজ ত্বরশ্নর্র মান   

      (a)  কশ্নম োয়     (b) গবলড় যোয়     (c) একই থাশ্নক     (d) উেশ্নরর পকানটিই নয় 

112. ইথাইি এযািশ্নকাহি জশ্নি সম্পরূ্ েরূশ্নে নমনেত হয় । ঐ নমের্ পথশ্নক ইথাইি এযািশ্নকাহিশ্নক আিাদা করা 

োয় 

       (a) েৃথকীকরর্ পচাশ্নের সাহাশ্নেয     (b) বাষ্পীভবশ্ননর সাহাশ্নেয     (c) আিংলশক পোতলনর সোহোলযয     (d) 

জিশ্নক বাষ্পীভুত কশ্নর 

113.   নক পসচন কশ্নর ফশ্নির েতন পরাধ করা োয় ?   

      (a) IAA     (b) এযাবনসনসক অযানসড     (c) সোইলটোকোইলনন       (d) NAA 

114. আব ুঘ্রাইব বন্দী ননেশ্নহর অনভশ্নোগ ওশ্নঠ পকান পদশ্নশর পসনাশ্নদর নবরুশ্নে 

       (a) রানশয়া     (b) মোলকিন যুক্তরোষ্ট্র     (c) ইরাক    (d) চীন 

115.  পিাকসভার অধযক্ষ হশ্নিন 

       (a) সননয়া গান্ধী      (b) প্রর্ব মুশ্নিাোধযায়      (c) গসোমনোথ িলটোপোধযোয়      (d) এইচ.আর.ভরিাজ 

116. অং সাং সু নক পকান পদশ্নশর রাজ বননতক বযক্তিত্ব ? 

       (a) তাইওয়ান     (b) হংকং      (c) মোয়োনমোর      (d) পকানরয়া 

117. প্রথম োননেশ্নথর েুে ঘশ্নিনছি কত নিোশ্নব্দ ? 

      (a) 1500     (b) 1510     (c) 1520     (d) 1526 

118. প্রথম বাংিা ভাগ হশ্নয়নছি কত সাশ্নি ? 

       (a) 1900     (b) 1902    (c) 1905     (d) 1907 

119.   দাশ্নমাদর উেতযকা অঞ্চশ্নি েুরাতন কয়িািনন পকান ্টি ? 

        (a) তািশ্নচর       (b) পবাকাশ্নরা       (c) রোণ্ী ঞ্জ      (d) নবসরামেরু 

120. েরুুনিয়া পজিার আদ্রা পকন নবিযাত ? 

       (a) মৎসয নশল্প      (b) গর  জিংশন      (c) পজিা সদর     (d) স্বাস্থযকর স্থান  

121. একটি পসিাই পমনশশ্ননর গনত 

       (a) বৃত্তাকার গনত     (b) সরিররনিক গনত     (c) গদো ন  লত     (d) ঘুর্ েন গনত 

122. হাইশ্নরাশ্নজন োর-অক্সাইড নীশ্নচর পকান পেৌশ্নগর সমেনরমার্  ইশ্নিকিন আশ্নছ ?  

       (a) HCHO     (b) CH3OH    (c) CH2 = CH2     (d) CH2 = CHO 

123.  উক্তিশ্নদর পে োহক আশ্নিাক েে োয় কাি ননর্ েয় কশ্নর তা হি ।   



      (a) সিংজ্ঞোবহ গকোষ      (b) সংজ্ঞাবহ অনুপ্রতযঙ্গ      (c) পপ্রাটিন অর্ু     (d) K1-এর ননতমাত্রা 

124. 2006 -এর প্রবাসী ভারতীয় নদবশ্নসর সশ্নেিন অনটুষ্ঠত হয় 

      (a) পকািকাতায়      (b) োিনায়     (c) নদল্লীশ্নত     (d) হোয়দ্রোবোলদ 

125.   িািুপ্রসাদ োদ ্ব পকান দশ্নির পনতা ? 

      (a) বহুজন সমাজ োটিে      (b) সমাজবাদী োটিে      (c) রোষ্ট্রীয় জনতো দ       (d) ভারতীয় জাতীয় 

কংশ্নেস 

126.  ভ িানতনমর েুনতন হশ্নিন 

      (a) রানশয়ার প্রধানমন্ত্রী      (b) রোলশয়োর রোষ্ট্রপলত       (c) বসননয়ার রাষ্ট্রেনত       (d) পোিযাশ্নের 

রাষ্ট্রেনত 

127.  নরনসংহ সািুভ পকাথাকার শাসনকতো নছশ্নিন ?  

     (a) চন্দ্রনগনর     (b) উদয়নগর      (c) গকোঙ্কন      (d) বনরো 

128.  সাইমন কনমশন ননেিু হশ্নয়নছি 

      (a) ভারশ্নতর সংনবধান সংস্কাশ্নরর জনয 

      (b) নশক্ষা সংস্কাশ্নরর জনয 

      (c) প্রশোসলনক সিংস্কোলরর জনয  

      (d) কারা আইন সংস্কাশ্নরর জনয 

129. ও.এন.ক্তজ.নস. েুশ্নরা কথাটি নক ? 

      (a) অশ্নয়ি অযান্ড নযাচাশ্নরি গযাস পকাম্পানী 

      (b) অলয়  অযোি নযোিোলর   যোস কলমশন 

      (c) অগ োনাইশ্নজশন অফ নন গভন েশ্নমন্ট পকাম্পানীজ 

      (d) অগ োনাইশ্নজশন অফ নন গভন েশ্নমন্ট পকা-অোশ্নরটিভস 

130. ভারশ্নতর সবশ্নচশ্নয় েরুাতন বতিশ্নক্ষত্র নক ? 

     (a) পমারান      (b) বশ্নম্ব-হাই     (c) লি বয়     (d) আংশ্নক্লশ্বর 

131. েিন আোতন পকার্ দটুি মাধযশ্নমর সংকি পকাশ্নর্র সমান হয় তিন প্রনতসরর্ পকাশ্নর্র মান  

     (a) Oo     (b) 90o       (c) 45o     (d) আোতন পকাশ্নর্র সমান 

132. পকানটি পপ্রাশ্নিাশ্নজায়া নয় ? 

     (a) হোইড্রো       (b) ইউশ্নেনা     (c) অযানমবা      (d) েযারাশ্নমনসয়াম 

133.  নকশ্নসর িারা প্রাথনমক এবং পগৌর্ বৃক্তে বাধাপ্রাপ্ত হয় ? 

      (a) অক্তক্সন     (b) ক্তজশ্নিনিন      (c) এযোবলসলসক অযোলসি     (d) সাইশ্নিাকাইননন 

134.  ‘হাবি’ একটি 

    (a) োরমার্নবক অস্ত্র      (b) বাদযেন্ত্র      (c) মহোকোশ দরূলবন       (d) নক্ষত্র 



135.  সাকে পে পদশসমূশ্নহর আঞ্চনিক সংগঠন পসগুনি 

     (a) দলক্ষণ্ এশীয় গদশ     (b) দনক্ষর্ আশ্নমনরকার পদশ    (c) দনক্ষর্ আনিকার পদশ    (d) এনশয়ার ও 

আনিকার পদশ 

136. িাশ্নিদা ক্তজয়া পকান পদশ্নশর প্রধানমন্ত্রী ? 

      (a) োনকস্তান     (b)  বোিং োলদশ     (c) থাইিযান্ড     (d) আিশ্নজনরয়া 

137. 'বাবরনামা'-র রচনয়তা হশ্নিন ? 

      (a) আবুি ফজি     (b) নফরশ্নদৌসী     (c) আনফফ     (d) বোবর 

138.  মুসিীম িীগ অিব েতী সরকাশ্নর পোগদান কশ্নর    

        (a) অলটোবর 1946      (b) নশ্নভম্বর 1946     (c) নডশ্নসম্বর 1946    (d) জানয়ুারী 1946 

139.  পগাশ্নেন পকায়াক্তরিযাশ্নিরি ্ নক ?   

      (a) জাতীয় হাইওশ্নয় প্রকল্প     (b) জোতীয় হোইওলয় উন্নয়ন প্রকল্প     (c) পরি উন্নয়ন প্রকল্প    (d) পসানা 

ননিাম পকন্দ্র 

140. েক্তিমবশ্নঙ্গর পকান শহরশ্নক উত্তরেবূ ে ভারশ্নতর প্রশ্নবশিার বিা হয় ?  

      (a) জিোইগুনড়      (b) পকাচনবহার      (c) লশল গুলড়     (d) আনিেুরদয়ুার  

141. চাে নদশ্নয় দুই বা তশ্নতানধক বরফিন্ডশ্নক জশু্নড় পদওয়ার েেনতশ্নক বশ্নি ---  

     (a) কটঠনীভবন      (b) নবনকরর্      (c) পুনঃলশ ীভবন      (d) উেশ্নরর পকানটিই নয় 

142.   ইউনরয়া মানুশ্নের শরীশ্নরর পকাথায় বতরী হয় ? 

     (a) নিভার      (b) ইউনরনারী ব্ল্াডার      (c) লকিনী       (d) নহশ্নমাশ্নোনবন  

143.  েনদ একটি নবশুে হিুদ মির গাশ্নছর সশ্নঙ্গ একটি নবশুে সবুজ মির গাশ্নছর েরননশ্নেক হয়, তাহশ্নি F 

প্রজশ্নে কতগুনি নডম্বক উৎেন্ন হশ্নব ? 

     (a) 1     (b) 2     (c) 4    (d) 8  

144.  ‘সমশ্নঝাতা এক্সশ্নপ্রস’ ভারত এবং পকান ্ পদশ্নশর মশ্নধয চািু হয় ? 

     (a) পোলকস্তোন     (b) বাংিাশ্নদশ     (c) মায়ানমার      (d) পনোি 

145.  ও-কুয়াশ্নত্রানচর নাম োর সাশ্নথ েুি তা হি 

     (a) সন্ত্রাসবাদ       (b) বফস ি       (c) ভারতীয় পরি     (d) পনাশ্নবি েরুস্কার 

146.   আনরশ্নয়ি শারন পকান ্ পদশ্নশর প্রধানমন্ত্রী ? 

      (a) নরওশ্নয়      (b) ইতানি      (c) ইজরোই       (d) জাম োনন 

147. নিতীয় োননেশ্নথর েুশ্নে আকবশ্নরর প্রনতেক্ষ নছশ্নিন 

     (a) আব্দিু পিাহানী     (b) লহম ু    (c) জয়চাাঁদ     (d) পদৌিত িাাঁ 

148.   ভারশ্নতর সংনবধান েহর্ (সনহ) করা হয় 

       (a) 26 নলভম্বর, 1949     (b) 20 নডশ্নসম্বর, 1949     (c) 25 নডশ্নসম্বর, 1949     (d) 30 জানয়ুারী, 1950 



149. 2001 সাশ্নি েক্তিমবশ্নঙ্গর জনঘনত্ব কত ? 

      (a) 877 / বগ ে নকশ্নিানমিার     (b) 904 / ব ি লকল োলমটোর     (c) 934 / বগ ে নকশ্নিানমিার   (d) 957 / বগ ে 

নকশ্নিানমিার 

150. ইংশ্নরজ শানসত ভারতবশ্নে ে কিকাতা পকান সাি েে েি রাজধানী নছি ?  

     (a) 1909     (b) 1910     (c) 1911    (d) 1912 

151.  একই তােমাত্রায় দুটি বি ধাক্কা পিশ্নি পে রানশটি সংরনক্ষত থাশ্নক তা হি   

     (a) তােমাত্রা       (b) পবগ      (c) ররলখক ভরলব     (d) গনতশক্তি 

152. সরীসেৃ ও োনির মশ্নধয পোগসতূ্র হি 

     (a) আলকিঅপলটলরক্স     (b) পেটিোস     (c) জাভা এেমযান    (d) নতনম 

153.  হযানরশ্নকন কযািনরনায় ক্ষনতেস্ত হয় 

       (a) মোলকিন যুক্ত্রোরোষ্ট্র       (b) রানশয়া      (c) নচন    (d) ভারত 

154. 'রাজতরনঙ্গনী'-র পিিক হশ্নিন ?  

     (a) িনিতানদতয      (b) ক হন     (c) পভটশ্নিশ     (d) সন্ধযাকর নন্দী 

155. ইউ.নে.এ.-র সভােনত হশ্নিন 

    (a) মনশ্নমাহন নসং      (b) নপ্রয়াো গান্ধী      (c) গসোলনয়ো  োন্ধী     (d) পজযানত বস ু

156.  নসনু্ধ সভযতাশ্নক বিা হয় 

      (a) শহর লভলিক       (b) োম নভনত্তক    (c) প্রস্তর েুগীয়    (d) পিৌহ েুগীয় 

157.  পরগুশ্নিটিং আইন োশ কশ্নরনছি 

      (a) পবঙ্গি কাউক্তিি       (b) পকাম্পানী সরকার       (c) লিটশ পো িোলমন্ট     (d) নপ্রনভ কাউক্তিি 

158.  নসনকম কশ্নব ভারতবশ্নে ের অংশ হি ? 

     (a) 1975      (b) 1978      (c) 1782    (d) 1990 

159. মধযাহ্ন-আহার প্রকল্প কশ্নব শুরু হশ্নয়শ্নছ ? 

    (a) 1996     (b) 1997     (c) 1995     (d) 1998 

160. অনুসারী নশল্প পকাথায় গশ্নড় উশ্নঠশ্নছ ? 

    (a) কিকাতা     (b) আসানশ্নসাি     (c) পমদনীেুর     (d) হ লদয়ো 

161.  জাশ্নম েননয়াম ও নসনিকনশ্নক বিা হয়   

     (a) অেনরবাহী    (b) েনরবাহী     (c) ধাতু     (d) অধ ি পলরবোহী 

162. পকানটি নকডনীর কাজ নয় ? 

     (a) অিিানফিশ্নিশন      (b) টিউবুিার নর-অযাবজব েশন     (c) টিউবুিার নসক্রীশন     (d) 

ফযোল োসোইলটোলসস 

163. 2005 -এ িন্ডশ্নন সন্ত্রাসবাদী হামিার িক্ষয নছি 



     (a) বযানকংহাম প্রাসাদ     (b) নবদযািয়গুনি      (c) পোতো লর  গেশন     (d) সংসদ 

164.  মহাবিীেরুশ্নমর রথ মক্তন্দরগুনি ননম োর্কাশ্নি ঐ অঞ্চশ্নি রজত্ব করশ্নতন  

     (a) নিতীয় েুিাশ্নকশী     (b) লদ্বতীয় নরলসিংহ বম িন     (c) রাজারাজা     (d) রাশ্নজন্দ্র পচাি 

165. জাক নশরাক পকান পদশ্নশর রাষ্ট্রেনত ? 

     (a) জাম োনন     (b) পোিযান্ড      (c) ফ্রোি     (d) পরামাননয়া 

166.  নসংহিী মতানসুাশ্নর বুশ্নের েনরননব োর্ ঘশ্নিনছি  

     (a) 483 িীঃ েূঃ     (b) 486 িীঃ েূঃ      (c) 543 খ্ীঃ পূঃ     (d) 546 িীঃ েূঃ 

167. তৃতীয় োননেশ্নথর েুশ্নে দুই েশ্নক্ষ নছি 

    (a) মোরোঠো ও আফ োন     (b) নিটিশ ও পরানহিা      (c)  নশি ও জাঠ    (d) োঠান ও সতনামী 

168. িযাশ্নিনরটিক মৃনত্তকা পকাথায় োওয়া োয় ?  

    (a) নবহার (সমভূনম অঞ্চি)     (b) েক্তিমবঙ্গ (মািভূনম অঞ্চি)     (c) তানমিনাড়ু (উেকূিীয় অঞ্চি)     (d) 

উির-পদ্ধিম ঘোট 

169.  রাজয েুনগ েঠন কনমশশ্ননর সুোনরশ েক্তিমবশ্নঙ্গ কশ্নব রূোনয়ত হশ্নয়নছি ? 

    (a) 1954      (b) 1955      (c) 1956     (d) 1957 

170. নসশ্নোনা চাে প্রধানতঃ পকাথায় হয় ? 

    (a) মিংপু ও মুিংসুিং      (b) দাক্তজেনিং      (c) কানিম্পং    (d) বক্সার 

171. হ্রশ্নদর জশ্নির উেনরতি েিন বরশ্নফ েনরনত হশ্নত শুরু কশ্নর তিন নীশ্নচর জশ্নির তােমাত্রা হয়  

    (a) Oo পসিনসয়াস     (b) 4oC পসিনসয়াশ্নসর কম     (c)  4oC গস লসয়োস     (d) 4oC পসিনসয়াশ্নসর পবশী 

172. 'িুে অব পহননি ' থাশ্নক  

    (a) করশ্নিশ্নক্স      (b) পমডুিাশ্নত     (c) গরনো  গপ লভলস     (d) ইউশ্নরিাশ্নর 

173. নিটিশ প্রধানমন্ত্রী িনন পব্ল্য়ার পকান দশ্নির ? 

    (a)  গ বোর পোটটি      (b) কনজারশ্নভটিভ োটিে      (c) কনমউননে োটিে     (d) েীন োটিে 

174. সন্ধযাকর নন্দী হশ্নিন - 

      (a) রোমিলরত কোবয রিলয়তো     (b)  নিতীয় চন্দ্রগুশ্নপ্তর সভাকনব      (c) পদাহা রচনয়তা     (d) নচনকৎসক  

175. মানকেন েুিরাশ্নষ্ট্রর স্বরাষ্ট্র সনচব হশ্নিন - 

      (a) কলিোল জো রোইস     (b) জন আিাহাম     (c) পজমস কুক     (d) গডেন িাউন  

176. পবৌেশ্নদর প্রধান ধম েেশ্নন্থর নাম হি 

      (a) দ্ধত্রলপটক     (b) অষ্ট     (c) েঞ্চেটিকা      (d) অষ্টাঙ্গ মাগ ে  

177. নশবাজীর ের তার নসংহাসশ্নন বশ্নসন 

      (a) সম্ভুজী      (b) নিতীয় নশবাজী      (c) রাজারাম     (d) তরাবাঈ 



178.   পকান ্ নদীশ্নত নাগাজুেন সাগর প্রশ্নজট অবনস্থত ? 

    (a) মাহী নদী, ওয়ানাকবরী        (b) তাপ্তী নদী, গুজরাি     (c) কৃষ্ণা নদী, কর্ োিক       (d) কৃষ্ণো নদী, 

অন্ধ্রপ্রলদশ 

179.   সল্টশ্নিক পকান ্ নশশ্নল্পর পকন্দ্র হশ্নয়শ্নছ ? 

      (a) কম্পুিার      (b) আই.টট     (c) ইশ্নিকিননক্স     (d) ইক্তঞ্জনীয়ানরং 

180. ভারশ্নতর প্রথম োরমার্নবক পকন্দ্র পকানটি ? 

     (a) তোরোপুর      (b)  িশ্নম্ব      (c) কিেক্কম    (d) নাশ্নরারা 

181. অনত পবগুনী অঞ্চশ্নি হাইশ্নরাশ্নজন েরমার্রু ইশ্নিকিন ননশ্নক্ষশ্নের ফশ্নি উৎেন্ন বর্ োিীর নাম 

    (a) নিমযান েে োশ্নয়র বর্ োিী     (b) বামার েে োশ্নয়র বর্ োিী     (c) িযাশ্নকি েে োশ্নয়র বর্ োিী     (d) পোলশন 

পয িোলয়র বণ্ িো ী 

182. নীশ্নচর পকানটি ভাইরাি অসুি 

     (a)  কযানসার      (b) ল উলকোলময়ো      (c) িাইফশ্নয়ড     (d) ইশ্নয়াশ্নিা নফভার 

183. পনোশ্নির রাজা পক ? 

     (a) জ্ঞোলনন্দ্র      (b) নবজশ্নয়ন্দ্র      (c) প্রতাশ্নেন্দ্র     (d) রাঘশ্নবন্দ্র 

184. নদল্লী সুিতানীর প্রনতষ্ঠাতা নছশ্নিন   

    (a) ইিতুৎনমস      (b)  বিবন     (c) নানসরউক্তিন      (d) কুতুবুদ্ধিন 

185. 2005-এ েুবরাজ চাি েস কাশ্নক নববাহ কশ্নরন ?    

   (a) ননশ্নকাি নকডমযান     (b) পিনড ডায়ানা     (c) এনিজাশ্নবথ পিির     (d) কযোলম ো পোকিোর গবো স 

186. চাব োক নামটি হি 

     (a) ধমীয় লিন্তোলবলশষ     (b) নচনকৎসক    (c) নবজ্ঞাননবদ    (d) মল্লশ্নোো 

187.  িডে উইনিয়াম পবনন্টে কত নিষ্টাশ্নব্দ  গভন ের পজনাশ্নরি হশ্নয়নছশ্নিন ? 

    (a) 1820     (b) 1825     (c) 1828     (d) 1830 

188. নবিীে পথশ্নক বশ্নঙ্গােসাগর অবনধ গঙ্গা নদীর নাম নক ?   

    (a) ভো ীরথী     (b) হুগিী     (c) গঙ্গা     (d) ইছামতী 

189. বািুরঘাি পকান পজিার সদর ? 

    (a) উত্তর নদনাজেুর    (b)  দলক্ষণ্ লদনোজপুর     (c)  মািদা     (d)  পকাচনবহার 

190. বরাকর পকান নদীর প্রধান শািা ? 

    (a) মহানদী     (b) গঙ্গা     (c) দোলমোদর     (d) অজয় 

191. একটি পতজক্তিয় পমৌশ্নির শতকরা 75 ভাগ নবঘিশ্নন 6 ঘন্টা সময় িাগশ্নি পমৌিটির অধ ে-আয়ষু্কাি হশ্নব  

      (a) 2 ঘন্টা      (b) 4 ঘন্টো    (c) 1/6  ঘন্টা     (d) 3 ঘন্টা 

192. নানরশ্নকশ্নির েষু্পনবনযাসটি হি  



     (a) অননয়ত      (b) উদুম্বর নবনযাস      (c) সায়ানথয়াম      (d) িমসোমঞ্জরী 

193.  পকানফ আন্নান হশ্নিন 

      (a) পকননয়ার রাষ্ট্রেনত    (b) উগাোর রাষ্ট্রেনত      (c) বাংিাশ্নদশ্নশর রাষ্ট্রেনত     (d) রোষ্ট্রসিংলঘর 

মহোসলিব 

194. ফুিইউস-সািনতন েশ্নন্থর প্রশ্নর্তা হশ্নিন    

     (a) বরর্ী      (b)  ইসোমী      (c) নাসরু     (d) বতুতা 

195. নে.নচদাম্বরম ভারশ্নতর পকন্দ্রীয়  

     (a) প্রনতরক্ষা মন্ত্রী      (b) স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী     (c) নশক্ষা মন্ত্রী     (d) অথ ি মন্ত্রী 

196. আশ্নিকজান্ডার ভারশ্নত নছশ্নিন 

    (a) 16 মাস     (b) 19 মাস     (c) 20 মোস     (d) 24 মাস 

197. োঞ্জাবশ্নক নিটিশ রাজযভুি কশ্নরন  

   (a) এিনগন     (b) িো লহৌলস     (c) নমশ্নন্টা     (d) মশ্নি ে 

198.  কাটিয়াওয়ার উেসাগর পকান ্ প্রাকৃনতক অংশ ?   

    (a) েক্তিম উেকূি ভূনম      (b) দানক্ষর্াশ্নতযর মািভূনম     (c) উেকূি ভূনম      (d) কচ্ছ উপসো র 

199. বারানসী পকাথায় অবনস্থত 

    (a) ননম্ন গঙ্গা সমতি ভূনম     (b)  মধয  েো সমত  ভূলম     (c)  উচ্চ গঙ্গা সমতি ভূনম    (d) গঙ্গা-শতদ্রু 

পদায়াব 

200. েক্তিমবশ্নঙ্গ রপ্তানী প্রক্তক্রয়াকরর্  অঞ্চি পকাথায় কাে েকরী হশ্নয়শ্নছ ?  

    (a) রায়চক      (b) হিনদয়া     (c) ফ তো     (d) কাকিীে  

 


