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Q1. "Pure Banking Nothing Else" is the advertising slogan of which bank? 

(a) HDFC 

(b) SBI 

(c) HSBC 

(d) UBI 

 

Q2. Which metal is called Quick Silver? 

(a) Silver 

(b) Gold 

(c) Copper 

(d) Mercury 

 

Q3. Triton is a satellite of which planet? 

(a) Mars 

(b) Jupiter 

(c) Saturn 

(d) Neptune 

 

Q4. Who was the first speaker of the lok sabha  

(a) Dr SP Mukherjee  

(b) GV mavalankar  

(c) N sanjeeva Reddy  

(d) BR Ambedkar 

 

Q5. The original name of Swami Dayanand Saraswati was  

(a) Abhi Shankar  

(b) Daya Shankar  

(c) Mula Shankar  

(d) Gawri Shankar 

 

Q6. PMSBY stands for  

(a) Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana 

(b) Pradhan Mantri Shiksha Bima Yojana 

(c) Pradhan Mantri Simana Bima Yojana 

(d) Pradhan Mantri Sukhi Bima Yojana 
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Q7. Which of the leading wheat producer state in India  

(a) Punjab  

(b) Uttar Pradesh  

(c) Haryana  

(d) Madhya Pradesh 

 

Q8. Who has become the first cricketer to have 100 million followers on Instagram? 

(a) Steven Smith 

(b) Joe Root 

(c) Ben Stokes 

(d) Virat Kohli 

 

Q9. Stuart Binny, who has recently announced his retirement from cricket, played for which country? 

(a) New Zealand 

(b) India 

(c) Australia 

(d) England 

 

Q10. International Day of Zero Tolerance for Female is observed globally on _________. 

(a) 3 February 

(b) 4 February 

(c) 5 February 

(d) 6 February 

 

Q11. Who wrote the book "India Wins Freedom"? 

(a) Amitabha Ghosh 

(b) Bikram Seth 

(c) Pandit Jawaharlal Nehru 

(d) Abdul Kalam Azad 

 

Q12. what is the solar cell made of- 

(a) Germanium 

(b) Helium 

(c) Silicon 

(d) Germanium and Silicon 

 

Q13. Which metal contains vitamin B12? 

(a) Fe 

(b) Mg 

(c) Cu 

(d) Co 
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Q14. In what year was the food corporation of India formed? 

(a) 1958 

(b) 1960 

(c) 1965 

(d) 1972 

 

Q15. _____ was the first person from West Bengal to win Bharat Ratna Award. 

(a) Zakir Hussain 

(b) Bidhan Chandra Roy 

(c) Purushottam Das Tandon 

(d) Rajendra Prasad 

 

Q16. Where is quartzite found in West Bengal? 

(a) Bankura 

(b) Purulia 

(c) Darjeeling 

(d) Medinipur 

 

Q17. Which is the second largest city in West Bengal? 

(a) Howrah 

(b) Kolkata 

(c) Asansol 

(d) Khargpur 

 

Q18. Name the country who recently celebrated the first day of the spring called ‘Pahela Phagun’? 

(a) Myanmar 

(b) Bangladesh 

(c) Nepal 

(d) Indonesia 

 

Q19. What is the currency of El Salvador? 

(a) Rouble 

(b) Pound 

(c) Dollar 

(d) Euro 

 

Q20. Doping test is done in players  

(a) by blood  

(b) by urine  

(c) by MRI  

(d) none of these 
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Q21. The longest river in Asia is  

(a) River Indus  

(b) River Yangtze  

(c) River Hwang Ho  

(d) River Ganga 

 

Q22. Surat is situated on the banks of the river  

(a) Mahanadi 

(b) Bhima  

(c) Godavari  

(d) Tapti 

 

Q23. Who built Purana Quilla?  

(a) Akbar 

(b) Aurangzeb  

(c) Babar  

(d) Sher Shah 

 

Q24.The constitution of India contains 

(a) 340 articles 

(b) 395 articles 

(c) 450 article 

(d) 404 article 

 

Q25. With whom is junagarh Rock inscription associated  

(a) Bimbisar  

(b) Chandragupta II 

(c) Gautamiputra Satakarni  

(d) Rudradaman 

 

Q26. The first Muslim to be elected President of Indian National Congress was  

(a) Shah Waliullah  

(b) Maulana Azad 

(c) Badruddin Tyabji  

(d) Mohammed Ali 

 

Q27. Which of the following is not a union territory  

(a) Dadra And Nagar Haveli  

(b) Pondicherry  

(c) Nagaland 

(d) Daman and Diu 
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Q28.RBI was established on _ 

(a) April 1 1935  

(b) May 1 1935 

(c) January 1 1935  

(d) June 1 1935 

 

Q29. Which one of the following is an example igneous rock 

(a) Sandstone 

(b) Marble 

(c) Gabbro 

(d) Gimestone 

 

Q30. Who was the first test Centurion in Indian cricket ? 

(a) Pankaj Rai  

(b) Lala Amarnath 

(c) Vinu Mankad 

(d) CK Naidu 

 

Q31. Defence Minister Rajnath Singh has unveiled India’s first ‘Driverless Metro Car’ for which city? 

(a) Kolkata 

(b) Bengaluru 

(c) New Delhi 

(d) Mumbai 

 

Q32. World Art Day is marked annually on which day?  

(a) 15 April 

(b) 13 April 

(c) 14 April 

(d) 12 April 

 

Q33. Which game is related with Service box? 

(a) Cricket 

(b) Football 

(c) Tennis 

(d) Base Ball 

 

Q34. What is the meaning of the word phage of bacteriophage mean? 

(a) Keeper 

(b) Eater 

(c) Collector 

(d) Harmful 
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Q35. Age-old Kanchoth festival is celebrated in which state/UT? 

(a) Ladakh 

(b) Manipur 

(c) Daman & Diu 

(d) Jammu & Kashmir 

 

Q36. Which state goverment will set up a science city named after Rajiv Gandhi? 

(a) Punjab 

(b) Maharashtra 

(c) Kerala 

(d) Karnataka 

 

Q37. Judges of the district court are appointed by  

(a) chief minister  

(b) governor 

(c) President 

(d) law minister 

 

Q38. Who is the father of economics  

(a) Adam Smith 

(b) Alfred Marshall 

(c) John Maynard keynes  

(d) Warren Buffett 

 

Q39. Who has been re-appointed as the Chairman of the Central Board of Direct Taxes (CBDT)? 

(a) Pramod Chandra Mody 

(b) Ajit Kumar 

(c) John Joseph 

(d) Patanjali Jha 

 

Q40. Who is called the land of eternal spring? 

(a) Kyoto 

(b) Columbia 

(c) Argentina 

(d) Brazil 

 

Q41. Who is the leader of Kaivarta rebellion? 

(a) Divine 

(b) Rampal 

(c) Devapala 

(d) Mahipal 
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Q42. Where was Mahatma Gandhi born  

(a) Rajasthan  

(b) Assam 

(c) Gujarat 

(d) Madhya Pradesh  

 

Q43. Who was the Guru of Shivaji 

(a) Tukaram  

(b) Namdeva  

(c) Eknath  

(d) Ramdas 

 

Q44. India got his first Olympic hockey gold in  

(a) 1928  

(b) 1932  

(c) 1936  

(d) 1948 

 

Q45. The Mandu Festival is celebrated in which state of India? 

(a) Kerala 

(b) Gujarat 

(c) Assam 

(d) Madhya Pradesh 

 

Q46. "Knowledge Itself Is Power "-who said that? 

(a) Volteir 

(b) Montesku 

(c) Francis Bacon  

(d) Hobs 

 

Q47. What is Atlas Mountain Range saltwater lake? 

(a) Sud 

(b) Tail 

(c) Sots 

(d) Karu 

 

Q48. Green glands are the limbs of which animal? 

(a) Spiders 

(b) Flat worms 

(c) Prawn 

(d) Cockroach 
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Q49. How often is the Law Commission of India formed? 

(a) One year 

(b) Two years 

(c) Three years 

(d) Five years 

 

Q50. Where is quartzite found in West Bengal? 

(a) Bankura 

(b) Purulia 

(c) Darjeeling 

(d) Medinipur 

 

Q51. Amit can finish a piece of work in 60 days while Ankit can do it in 90 days. If both work together, 

what time will they take to do the work? 

(a) 45 days 

(b) 27 days 

(c) 36 days 

(d) None of these 

 

Q52. 315 + 316 + 317 + 318 + 319 is divisible by. 

(a) 11 

(b) 13 

(c) 19 

(d) 17 

 

Q53. A can complete a certain work in 4 minutes, B in 5 minutes, C in 6 minutes, D in 10 minutes and 

E in 12 minutes. The average number of units of work completed by them per minute will be? 

(a) 0.16 

(b) 0.40 

(c) .80 

(d) None of these 

 

Q54. A can do a piece of work in 8 days and B can do the same piece of work in 12 days. A and B 

together complete the same piece of work and get Rs. 200 as the combined wages. B’s share of the 

wages will be? 

(a) Rs. 75 

(b) Rs. 80 

(c) Rs. 85 

(d) Rs. 90 
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Q55. A train 180 m long moving at the speed of 20 m/sec overtakes a man moving at a speed of 10 

m/sec in the same direction. The train passes the man in? 

(a) 6 sec 

(b) 9 sec 

(c) 18 sec 

(d) 27 sec 

 

Q56. Two men are standing on opposite ends of a bridge 1200 meter long. If they walk towards each 

other at the rate of 5 m/minute respectively, in how much time will they meet each other? 

(a) 60 minutes 

(b) 120 minutes 

(c) 85 minutes 

(d) 90 minutes 

 

Q57. If 35 persons can do a piece of work in 6 days, in how many days can 15 persons do it? 

(a) 12 

(b) 14 

(c) 16 

(d) 18 

 

Q58. At what rate of compound interest per annum will a sum of Rs.1200 become Rs.1348.32 in 2 years? 

(a) 6% 

(b) 6.5%  

(c) 7%  

(d) 7.5% 

 

Q59.What is the ratio between the volumes of a cylinder and cone of the same height and of the same 

diameter? 

(a) 2:1  

(b) 3:1 

(c) 4:1  

(d) 5:1 

 

Q60.A sector of 120 degrees, cut out from a circle, has an area of 66/7 sq cm. Find the radius of the 

circle? 

(a) 1cm  

(b) 2cm 

(c) 3cm  

(d) 4cm 
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Q61. Sachin is younger than Rahul by 7 years. If the ratio of their ages is 7:9, find the age of Sachin? 

(a) 23.5 

(b) 24.5 

(c) 12.5 

(d) 14.5 

 

Q62.Which number is 40% less than 90% of 100? 

(a) 36 

(b) 54 

(c) 50 

(d) 60 

 

Q63. A number if reduced by 25% becomes 225. By what percent should it be increased so that it 

becomes 375? 

(a) 25% 

(b) 30% 

(c) 35% 

(d) 75% 

 

Q64. Two mobile phones are sold at Rs. 6000 each. The first mobile is sold at 20% profit and the other 

one at 25% loss. What is the percentage of loss or profit incurred during the deal? 

(a) 7.7% loss 

(b) 8.3 loss 

(c) 9% loss 

(d) 2% profit 

 

Q65.A loss of 19% gets converted into a profit of 17% when the selling price is increased by Rs. 162. 

The cost price of the article is  

(a) Rs. 450  

(b) Rs. 600 

(c) Rs. 360  

(d) Rs. 540 

 

Q66. The population of a town is 3,11,250. The ratio of women to men is 43 : 40. If there are 24% literate 

among men and 8% literate among women, the total number of literate persons in the town is  

(a) 41,800  

(b) 48,900 

(c) 56,800  

(d) 99,600 
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Q67.The height of a right prism with a square base is 15 cm. If the area of the total surfaces of the prism 

is 608 sq. cm, its volume is 

(a) 910 cm³  

(b) 920 cm³ 

(c) 960 cm³  

(d) 980 cm³ 

 

Q68.If the diagonals of a rhombus are 8 and 6, then the square of its side is 

(a) 25  

(b) 55 

(c) 64  

(d) 36 

 

Q69.The volume of a solid hemisphere is 19404 cm³. Its total surface area is  

(a) 4158 cm²  

(b) 2858 cm² 

(c) 1738 cm²  

(d) 2038 cm² 

 

Q70. The sum of three positive numbers is 18 and their product is 162. If the sum of two numbers is 

equal to the third then the sum of squares of the numbers is: 

(a) 120 

(b) 126 

(c) 132 

(d) 138 

 

Q71. A man spends 75% of his income. His income increased by 20% and his expenditure also increase 

by 10%. Find the percentage increase in his savings. 

(a) 25% 

(b) 50% 

(c) 15% 

(d) 10% 

 

Q72. If a sum of money becomes 4000 in 2 years and 5500 in 4 years 

6 months at the same rate of simple interest per annum. Then the rate 

of simple interest is: 

(a) 21
3

7
% 

(b) 21
2

7
% 

(c) 21
1

7
% 

(d) 21
5

7
% 
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Q73. A hollow cylindrical tube 20 cm long is made of iron and its external diameters are 8 cm and 6 cm 

respectively. The volume (in cubic cm) of iron used in making the tube is (Taken π = 22/7) 

(a) 1760 

(b) 440 

(c) 220 

(d) 880 

 

Q74. If 18 persons can build a wall 140 m long in 42 days, the number of days that 30 persons will take 

to complete a similar wall 100 m long is: 

(a) 18 

(b) 21 

(c) 24 

(d) 28 

 

Q75. A can do piece of work in 14 days will B can do in 21 days. They begin together but 3 days before 

the completion of the work A leaves off. The total number of days to complete the work is: 

(a) 6
3

5
 

(b) 8
1

2
 

(c) 10
1

5
 

(d) 13
1

2
 

 

Q76. A and B can complete a work in 15 days. A is 50% less efficient than B. How long would A take 

to complete the work alone? 

(a) 20 days 

(b) 22 days 

(c) 24 days 

(d) None of these 

 

Q77. In three vessels, the ratio of water and milk is 6 : 7, 5 : 9 and 8 : 7, respectively. If the mixtures of 

the three vessels are mixed together, then what will be the ratio of water and milk? 

(a) 2431 : 3781  

(b) 3691 : 4499 

(c) 4381 : 5469  

(d) None of these 

 

Q78. There is a ratio of 5 :4 between two numbers. If 40 percent of the first number is 12 then what 

would be the 50 percent of the second number? 

(a) 12  

(b) 24 

(c) 18  

(d) None of these 
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Q79. 1104 is divided between 3 men, 4 women and 6 boys, so that the share of a man, a woman and a 
boy are in the proportion of 3 : 2 : 1. How much does each boy get? 
(a) 48  
(b) 64 
(c) 96  
(d) None of these 
 
Q80. Zinc and copper are melted together in the ratio 9 : 11. What is the weight of melted mixture, if 
28.8 kg of zinc has been consumed in it? 
(a) 58 kg 
(b) 60 kg 
(c) 64 kg 
(d) 70 kg 
 
Q81.In the following question, select the related number from the given alternatives. 
49 : 169 : : 66 : ? 
(a) 126  
(b) 132 
(c) 144  
(d) 162 
 
Q82. In the following question, select the odd letter from the given alternatives. 
 (a)M  
 (b)E 
 (c) S  
 (d)W 
 
Q83.If a mirror is placed on the line AB, then which of the answer figures is the right image of the given 
figure? 

 
(a)  

 
(b)  

 
(c)  

 
(d)  
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Q84. Which answer figure will complete the pattern in the question figure? 

 
(a)  

 
(b)  

 
(c)  

 
(d)  

 
 

Q85. A series is given, with one term missing. Choose the correct alternative from the given ones that 

will complete the series. 

8, 15, 28, 53, ? 

(a) 106 

(b) 100 

(c) 108 

(d) 102 

 

Q86. The average age of 19 boys in a class is 21 years. If the teacher's age is included, the average 

increases to 22 years. What is the teacher's age? 

(a) 39 years 

(b) 41 years 

(c) 40 years 

(d) 44 years 

 

Q87. In a certain code language, "BISLERI" is written as "IREBISL". How is "PANTHER" written in that 

code language? 

(a) REHPANT 

(b) REPHANT 

(c) REHTNAP 

(d) REHNAPT 
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Q88. In the following questions, select the missing number from the given series. 

 

(a) 3 

(b) 2 

(c) 4 

(d) 5 

 

Q89. If "S" denotes "multiplied by", "V" denotes "subtracted from", "M" denotes "added to" and "L" 

denotes "divided by", then 7 V 42 M 56 L 8 S 5 = ? 

(a) 8 

(b) 12 

(c) 20 

(d) 0 

 

Q90. Select the related word/letters/number from the given alternatives.  

Luminous intensity : Candela : : Pressure : ?  

(a) Radian 

(b) Newton 

(c) Pascal 

(d) Joule 

 

Q91. A series is given with one term missing. Choose the correct alternative from the given ones that 

will complete the series. 

AN, EQ, IT, MW, ? 

(a) QZ 

(b) KX 

(c) IV 

(d) ZM 

 

Q92. Find out the odd number pair from the given alternatives. 

(a) 5125 

(b) 8564 

(c) 7343 

(d) 6216 

http://www.careerpower.in/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app&hl=en


 
 

16 http://www.adda247.com/bn/    |  https://t.me/Adda247Bangla  |  www.careerpower.in  |  Adda247 App  

 

 

Q93. A series is given with one term missing. Choose the correct alternative from the given ones that 

will complete the series.  

I, V, ? , L 

(a) C 

(b) D 

(c) M 

(d) Y 

 

Q94.Find missing pair of letters from given responses to replace? 

 
(a) HR 

(b) HS 

(c) HV 

(d) HU 

 

Q95. X walked 20 feet from A to B in the East direction. Then X turned to the right and walked 6 feet. 

Again X turned to the right and walked 28 feet. How far is X from A? 

(a) 28 

(b) 9 

(c) 10 

(d) 27 

 

Q96. Select the related word/letters/number from the given alternatives. 

 Flow : River : : Stagnant : ? 

(a) Pond 

(b) Rain 

(c) Stream 

(d) Canal 

 

Q97. Find the missing number from the alternatives 

 
(a) 125 

(b) 175 

(c) 225 

(d) 250 
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Q98. Identify the diagram that best represents the relationship among the given classes. 

Singer, Musician, Businessman 

(a)  

 

(b)  

 

(c)  

  

(d)  

 

 

Q99. Arrange the following words as per the order in the dictionary: 

1. RESIGN 2. REPAIR 3. RESIDUE 

4. RESEARCH 5. RESCUE 

(a) 4 5 3 1 2 

(b) 2 5 4 3 1 

(c) 2 5 4 1 3 

(d) 5 4 3 1 2 

 

Q100.X and Y are brothers. R is the father of Y. T is the sister of S who is maternal uncle of X. How is T 

related to R? 

(a) Mother 

(b) Wife 

(c) Sister 

(d) Brother 
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Q1. "Pure Banking Nothing Else"ক োন ব্যোঙ্কের বিজ্ঞোপনী কলোগোন? 

(a) HDFC 

(b) SBI 

(c) HSBC 

(d) UBI 

 

Q2. ক োন ধোতুঙ্ক  কুই  বিলভোর িলো হয়? 

(a) রূঙ্কপো 

(b) কিোনো 

(c) তোমো 

(d) পোরদ 

 

Q3. ট্রিটন ক োন গ্রঙ্কহর উপগ্রহ- 

(a) মঙ্গল 

(b) িৃহস্পবত 

(c) শবন 

(d) কনপচুন 

 

Q4. কলো িভোর প্রথম স্পিকার ক  বিঙ্কলন? 

(a) ডো.এিবপ মুঙ্ক োপোধ্যোয় 

(b) বিবভ মোভোলং োর 

(c) এন িঞ্জীি করবি 

(d) বি আর আঙ্কেদ র 

 

Q5. স্বোমী দয়োনন্দ িরস্বতীর আিল নোম বিল 

(a) অবভ শের 

(b) দয়ো শের 

(c) মূল শের 

(d) কগৌরী শের 

 

Q6. PMSBY এর পুঙ্করো  থো হঙ্কলো : 

(a) Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana 

(b) Pradhan Mantri Shiksha Bima Yojana 

(c) Pradhan Mantri Simana Bima Yojana 

(d) Pradhan Mantri Sukhi Bima Yojana 

BENGALI 
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Q7. বনঙ্কে উঙ্কেব ত রোিযগুবলর মঙ্কধ্য ভোরঙ্কতর শীর্ষস্থোনীয় গম উৎপোদন োরী রোিয ক োনটি? 

(a) পোঞ্জোি 

(b) উত্তরপ্রঙ্কদশ 

(c) হবরয়োনো 

(d) মধ্যপ্রঙ্কদশ 

 

Q8. ইনস্টোগ্রোঙ্কম 100 বমবলয়ন ফঙ্কলোয়োর থো ো প্রথম বিঙ্ক টোর ক  বিঙ্কলন? 

(a) বস্টঙ্কভন বিথ 

(b) কিো রুট 

(c) কিন কস্টোক্স 

(d) বিরোট ক োহবল 

 

Q9. সু্টয়োটষ  বিবন, বিবন িম্প্রবত বিঙ্ক ট কথঙ্ক  অিির ক োর্ণো  ঙ্করঙ্কিন, বতবন ক োন কদঙ্কশর হঙ্কয় ক ঙ্কলঙ্কিন? 

(a) বনউবিল্যোন্ড 

(b) ভোরত 

(c) অঙ্কেবলয়ো 

(d) ইংল্যোন্ড 

 

Q10. মবহলোঙ্কদর িন্য আন্তিষ োবত  বিঙ্করো টলোঙ্করন্স বদিি ___বদনটিঙ্কত বিশ্বব্যোপী পোবলত হয়। 

(a) 3রো কফব্রুয়োবর 

(b) 4ঠো কফব্রুয়োবর 

(c) 5ই কফব্রুয়োবর 

(d) 6ই কফব্রুয়োবর 

 

Q11. "India Wins Freedom " গ্রন্থটির কল   ক ? 

(a) অবমতোভ ক োর্ 

(b) বিিম কশঠ 

(c) পবন্ডত িওহরলোল কনহরু 

(d) আিুল  োলোম আিোদ 

 

Q12. কিৌরঙ্ক োর্ ব  বদঙ্কয় ততবর? 

(a) িোঙ্কমষবনয়োম 

(b) বহবলয়োম 

(c) বিবল ন 

(d) িোঙ্কমষবনয়োম ও বিবল ন 
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Q13. ক োন ধোতুটি বভটোবমন B12 এ থোঙ্ক ? 

(a) কলোহো 

(b) ম্যোঙ্গোবনি 

(c)  পোর 

(d) ক োিোল্ট 

 

Q14. ভোরঙ্কতর  োদ্য বনগম  ত িোঙ্কল গঠিত হয়? 

(a) 1958 

(b) 1960 

(c) 1965 

(d) 1972 

 

Q15. _____ হঙ্কলো পবিমিঙ্কঙ্গর প্রথম ব্যবি বিবন ভোরতরত্ন পুরস্কোর বিঙ্কতবিঙ্কলন। 

(a) িোব র হুঙ্কিন  

(b) বিধোন চন্দ্র রোয় 

(c) পুরুঙ্কর্োত্তম দোি টন্ডন  

(d) রোঙ্কিন্দ্র প্রিোদ 

 

Q16. পবিমিঙ্কঙ্গর শুষ্কতম কিলো ক োনটি? 

(a) িোাঁ কুডো 

(b) িীরভূম 

(c) পুরুবলয়ো 

(d) পবিম কমবদনীপুর 

 

Q17. পবিমিঙ্কঙ্গর বিতীয় িৃহত্তম শহর ক োনটি? 

(a) হোওডো 

(b)  ল োতো 

(c) আিোনঙ্কিোল 

(d)  ড়্গপুর 

 

Q18. িম্প্রবত 'পয়লো ফোগুন' নোঙ্কম কি কদশটি িিঙ্কন্তর প্রথম বদন উদিোপন  ঙ্করঙ্কি তোর নোম ব ? 

(a) মোয়োনমোর 

(b) িোংলোঙ্কদশ 

(c) কনপোল 

(d) ইঙ্কন্দোঙ্কনবশয়ো 
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Q19. El Salvador- এর মুদ্রোর নোম ব ?? 

(a) রুঙ্কিল 

(b) পোউন্ড 

(c) ডলোর 

(d) ইউঙ্করো  

 

Q20. ক ঙ্কলোয়োডঙ্কদর ডবপং কটস্ট  রো হয় ব ঙ্কির িোরো? 

(a) রি িোরো 

(b) প্রস্রোি িোরো 

(c) এমআরআই(MRI) িোরো 

(d) ক োঙ্কনোটিই নয় 

 

Q21. এবশয়োর দী ষতম নদী ক োনটি? 

(a) বিনু্ধ নদী 

(b) ইয়োং বি ব য়োং নদী 

(c) কহোয়োংঙ্কহো নদী 

(d) গঙ্গো নদী 

 

Q22. িুরোট ক োন নদীর তীঙ্কর অিবস্থত? 

(a) মহোনদী 

(b) ভীমো 

(c) কগোদোিরী 

(d) তোবি 

 

Q23. পুরোনো ক েো ক  ততবর  ঙ্করবিল? 

(a) আ ির 

(b) ঔরঙ্গঙ্কিি 

(c) িোির 

(d) কশর শোহ 

 

Q24. ভোরঙ্কতর িংবিধোঙ্কন রঙ্কয়ঙ্কি 

(a) 340 বনিন্ধ (Articles) 

(b) 395 বনিন্ধ (Articles) 

(c) 450 বনিন্ধ (Articles) 

(d) 404 বনিন্ধ (Articles) 
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Q25.  োর িোঙ্কথ িুনোগড র  বশলোবলবপটি িবডত? 

(a) বিবেিোর 

(b) বিতীয় চন্দ্রগুি  

(c) কগৌতমীপুত্র িোত ণী 

(d) রুদ্রদমন 

 

Q26. ভোরতীয় িোতীয়  ংঙ্কগ্রঙ্কির িভোপবত বনিষোবচত হওয়ো প্রথম মুিবলম বিঙ্কলন? 

(a) শোহ ওয়োলীউেোহ 

(b) কমৌলোনো আিোদ 

(c) িদরুবিন ততয়িিী 

(d) মহম্মদ আলী 

 

Q27. বনঙ্কচর ক োনটি ক ন্দ্রশোবিত অঞ্চল নয় 

(a) দোদরো এিং নগর হোঙ্কভবল 

(b) পবন্ডঙ্কচবর 

(c) নোগোল্যোন্ড 

(d) দমন ও বদউ 

 

Q28. RBI  ঙ্কি প্রবতবিত হঙ্কয়বিল ? 

(a) 1 লো এবপ্রল 1935 

(b) 1 লো কম 1935 

(c) 1 লো িোনুয়োরী 1935 

(d) 1 লো িুন 1935 

 

Q29. বনঙ্কচর ক োনটি এ টি আঙ্কেয় বশলোর উদোহরণ- 

(a) কিঙ্কলপোথর 

(b) মোঙ্কিষল 

(c) গ্রোঙ্কিো 

(d) বিমঙ্কস্টোন 

 

Q30. বিবন ভোরতীয় বিঙ্ক ঙ্কট প্রথম কটস্ট কিঞু্চবরয়োন বিঙ্কলন তোর নোম ব ? 

(a) পেি রোই 

(b) লোলো অমরনোথ 

(c) ভীনু মোন দ 

(d) বি ক  নোইডু 
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Q31. প্রবতরক্ষো মন্ত্রী রোিনোথ বিং ক োন শহঙ্করর িন্য ভোরঙ্কতর প্রথম ‘চোল বিহীন কমঙ্করো  োর’ উঙ্কমোচন  ঙ্করঙ্কিন? 

(a)  ল োতো 

(b) কিঙ্গোলুরু 

(c) নয়োবদবে 

(d) মুেোই 

 

Q32. বিশ্ব চোরু লো(Art) বদিি প্রবতিির ক োন বদনটিঙ্কত পোলন  রো হয়? 

(a) 15ই এবপ্রল 

(b) 13ই এবপ্রল 

(c) 14ই এবপ্রল 

(d) 12ই এবপ্রল 

 

Q33. ক োন ক লোটি িোবভষ ি িঙ্কক্সর িোঙ্কথ িম্পব ষ ত? 

(a) বিঙ্ক ট 

(b) ফুটিল 

(c) কটবনি 

(d) কিি িল 

 

Q34. ব্যো ঙ্কটবরওফোঙ্কির " ফোি"  থোটির অথষ ব ? 

(a) রক্ষ  

(b) ভক্ষ  

(c) িংগ্রোহ  

(d) ক্ষবত োর  

 

Q35. ক োন রোঙ্কিয/ক ন্দ্রশোবিত অঞ্চঙ্কল প্রোচীন োঙ্কলর  ঙ্কঞ্চোথ উৎিি পোবলত হয়? 

(a) লোদো  

(b) মবণপুর 

(c) দমন ও বদউ 

(d) িমু্ম ও  োশ্মীর 

 

Q36. ক োন রোিয ির োর রোিীি গোন্ধীর নোঙ্কম এ টি বিজ্ঞোন নগরী স্থোপন  রঙ্কি? 

(a) পোঞ্জোি 

(b) মহোরোষ্ট্র 

(c) ক রোলো 

(d)  ণষোট  
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Q37. কিলো আদোলঙ্কতর বিচোর গণ বনিুি হন  োর িোরো? 

(a) মুখ্যমন্ত্রী 

(b) গভনষর 

(c) রোষ্ট্রপবত 

(d) আইনমন্ত্রী 

 

Q38. অথষনীবতর িন  ক ? 

(a) অযোডোম বিথ 

(b) আলঙ্কেড মোশষোল 

(c) িন কমনোডষ  ক ইনি 

(d) ওয়োঙ্করন িোঙ্কফট 

 

Q39. ক  ক ন্দ্রীয় প্রতযক্ষ  র কিোঙ্কডষ র (CBDT) কচয়োরম্যোন বহঙ্কিঙ্কি পুনরোয় বনিুি হঙ্কয়ঙ্কিন? 

(a) প্রঙ্কমোদ চন্দ্র কমোদী 

(b) অবিত কুমোর 

(c) িন কিোঙ্কিফ 

(d) পতঞ্জবল ঝো 

 

Q40. বচর িিঙ্কন্তর কদশ  োঙ্ক  িলো হয়? 

(a) কুইঙ্কটো 

(b)  লবেয়ো 

(c) আঙ্কিষ বিনো 

(d) ব্রোবিল 

 

Q41. ত িতষ  বিঙ্কদ্রোঙ্কহর কনতো ক ? 

(a) বদব্য  

(b) রোমপোল 

(c) কদিপোল 

(d) মহীপোল 

 

Q42. মহোত্মো গোন্ধী ক োথোয় িমগ্রহণ  ঙ্করবিঙ্কলন? 

(a) রোিস্থোন 

(b) আিোম 

(c) গুিরোট 

(d) মধ্যপ্রঙ্কদশ 
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Q43. বনঙ্কে উঙ্কেব ত ক  বিঙ্কলন বশিোিীর গুরু? 

(a) তু োরোম 

(b) নোমঙ্কদি 

(c) এ নোথ 

(d) রোমদোি 

 

Q44. ভোরত  ঙ্কি প্রথম অবলবম্পঙ্ক  হব  ক লোয় স্বণষ পদ  কপঙ্কয়বিল? 

(a) 1928 

(b) 1932 

(c) 1936 

(d) 1948 

 

Q45. ভোরঙ্কতর ক োন রোঙ্কিয মোনু্ড উৎিি পোবলত হয়? 

(a) ক রোলো 

(b) গুিরোট 

(c) আিোম 

(d) মধ্যপ্রঙ্কদশ 

 

Q46. " Knowledge Itself Is Power "-উবিটি  োর- 

(a) ভলঙ্কতয়োর 

(b) মঙ্কন্তষু্ক 

(c) েোবন্সি কি ন 

(d) হিস্ 

 

Q47. আটলোি পিষত কেবণর লিণোি িঙ্কলর হ্রদঙ্ক  ব  িলো হয়? 

(a) িোড 

(b) কটল 

(c) শটি 

(d)  োরূ 

 

Q48. িিুি গ্রবন্থ ক োন প্রোনীর করচনোঙ্গ? 

(a) মো ডিো 

(b) চযোপ্টো  ৃবম 

(c) বচংবড 

(d) আরঙ্কশোলো 
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Q49. ভোরঙ্কতর আইন  বমশন  ত িির অন্তর গঠিত হয়? 

(a) এ িির 

(b) দুই িির 

(c) বতন িির 

(d) পোাঁ চ িির 

 

Q50. পবিমিঙ্কঙ্গর ক োথোয় ক োয়োটষ িোইট পোওয়ো িোয়? 

(a) িোাঁ কুডো 

(b) পুরুবলয়ো 

(c) দোবিষ বলং 

(d) কমবদনীপুর 

 

Q51. অবমত 60 বদঙ্কনর মঙ্কধ্য এ টি  োি কশর্  রঙ্কত পোঙ্কর এিং অবেত 90 বদঙ্কনর মঙ্কধ্য এটি  রঙ্কত পোঙ্কর। িবদ উভয়ই এ িোঙ্কথ  োিটি  ঙ্কর, তোহঙ্কল  োিটি 

 রঙ্কত তোঙ্কদর  ত িময় লোগঙ্কি? 

(a) 45 বদঙ্কন 

(b) 27 বদঙ্কন 

(c) 36 বদঙ্কন 

(d) এগুঙ্কলোর ক োঙ্কনোটিই নয় 

 

Q52. 315 + 316 + 317 + 318 + 319 এটি নীঙ্কচর ক োন িংখ্যো িোরো বিভোিয? 

(a) 11 

(b) 13 

(c) 19 

(d) 17 

 

Q53. A এ টি বনবদষ ষ্ট  োি 4 বমবনঙ্কট, B 5 বমবনঙ্কট, C 6 বমবনঙ্কট, D 10 বমবনঙ্কট এিং E 12 বমবনঙ্কট িম্পন্ন  রঙ্কত পোঙ্কর।তোঙ্কদর িোরো প্রবত বমবনঙ্কট িম্পন্ন 

 োঙ্কির গড িংখ্যো হঙ্কি? 

(a) 0.16 

(b) 0.40 

(c) 0.80 

(d) এগুঙ্কলোর ক োনটিই নয় 

 

Q54. A এ টি  োি 8 বদঙ্কন  রঙ্কত পোঙ্কর এিং B ওই এ ই  োি 12 বদঙ্কন  রঙ্কত পোঙ্কর। A এিং B এ িোঙ্কথ এ ই  োি িম্পন্ন  ঙ্কর এিং িবম্মবলত মিুবর 

বহিোঙ্কি 200 টো ো পোয়। B এর মিুবরর ভোগ  ত? 

(a) 75 টো ো  

(b) 80 টো ো 

(c) 85 টো ো 

(d) 90 টো ো 
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Q55. 180 বমটোর লেো এ টি করন 20 বমটোর/কিঙ্ক ঙ্কন্ডর গবতঙ্কত চলমোন এ িনঙ্ক  10 বমটোর/কিঙ্ক ঙ্কন্ডর গবতঙ্কত এ ই বদ  বদঙ্কয় এবগঙ্কয় চঙ্কলঙ্কি। করনটি 

কলো টিঙ্ক   ত কিঙ্ক ঙ্কন্ড অবতিম  রঙ্কি ? 

(a) 6 কিঙ্ক ন্ড 

(b) 9 কিঙ্ক ন্ড 

(c) 18 কিঙ্ক ন্ড 

(d) 27 কিঙ্ক ন্ড 

 

Q56. 1200 বমটোর লেো কিতুর বিপরীত প্রোঙ্কন্ত দুিন কলো  দোাঁ বডঙ্কয় আঙ্কি। িবদ তোরো িথোিঙ্কম 5 বমটোর/বমবনট হোঙ্কর এঙ্ক  অপঙ্করর বদঙ্ক  হোাঁ টঙ্কত থোঙ্ক , তোহঙ্কল 

 ত িময় পর তোরো এঙ্ক  অপঙ্করর িোঙ্কথ কদ ো  রঙ্কি? 

(a) 60 বমবনট 

(b) 120 বমবনট 

(c) 85 বমবনট 

(d) 90 বমবনট 

 

Q57. িবদ 35 িন ব্যবি 6 বদঙ্কনর মঙ্কধ্য এ টি  োি  রঙ্কত পোঙ্কর, তোহঙ্কল 15 িন ব্যবি  ত বদঙ্কন  োিটি  রঙ্কত পোরঙ্কি? 

(a) 12 

(b) 14 

(c) 16 

(d) 18 

 

Q58. শত রো িোবর্ষ   ত চিিৃবি হোর িুঙ্কদ 1200 টো োর 2 িিঙ্কর িমূল চিিৃবি 1348.32 টো ো হঙ্কি, তো বহিোি  ঙ্কর বলব ।  

(a) 6% 

(b) 6.5%  

(c) 7%  

(d) 7.5% 

 

Q59. এ ই উচ্চতো এিং এ ই ব্যোঙ্কির এ টি কচোঙ ও এ টি শঙ্কুর আয়তঙ্কনর অনুপোত  ত? 

(a) 2:1  

(b) 3:1 

(c) 4:1  

(d) 5:1 

 

Q60. এ টি িৃত্ত কথঙ্ক  120 বডবগ্রর এ টি িৃত্ত লো ক ঙ্কট কনওয়ো হঙ্কলো িোর কক্ষত্রফল 66/7 িগষ কিবম হঙ্কল তোহঙ্কল িৃত্তটির ব্যোিোধষ  ত? 

(a) 1কিবম 

(b) 2কিবম 

(c) 3কিবম 

(d) 4কিবম 
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Q61. শচীন রোহুঙ্কলর কচঙ্কয় 7 িিঙ্করর কিোট। িবদ তোঙ্কদর িয়ঙ্কির অনুপোত 7: 9 হয়, তোহঙ্কল শচীঙ্কনর িয়ি  ত হঙ্কি তো বননষয়  ঙ্করো? 

(a) 23.5 

(b) 24.5 

(c) 12.5 

(d) 14.5 

 

Q62. 100 এর 90% এর 40% 100 এর 90% অঙ্কপক্ষো  ত  ম ? 

(a) 36 

(b) 54 

(c) 50 

(d) 60 

 

Q63. এ টি িংখ্যো িবদ 25%  বমঙ্কয় 225 হয়।  ত শতোংশ িোরো িখ্যোটিঙ্ক  িৃবি  রঙ্কল িংখ্যোটি 375 হয়? 

(a) 25% 

(b) 30% 

(c) 35% 

(d) 75% 

 

Q64. প্রবতটি 6000 টো ো দঙ্কর দুটি কমোিোইল কফোন বিবি  রো হঙ্কয়ঙ্কি ।প্রথম কমোিোইলটি 20% লোঙ্কভ এিং অন্যটি 25% কলো িোঙ্কন বিবি হয়। তোহঙ্কল তোর 

কমোট ক্ষবত িো লোঙ্কভর শত রো হোর  ত? 

(a) 7.7% ক্ষবত  

(b) 8.3 ক্ষবত 

(c) 9% ক্ষবত 

(d) 2% লোভ 

 

Q65. এ টি দ্রব্য বিবি  ঙ্কর 19% ক্ষবত হয় । িবদ কি 162 টো ো কিবশ দোঙ্কম বিবি  রঙ্কতো তোহঙ্কল তোর 17% লোভ হঙ্কতো । তোহঙ্কল দ্রব্যটির িয়মূল্য  ঙ্কতো ? 

(a) 450 টো ো  

(b) 600 টো ো 

(c) 360 টো ো  

(d) 540 টো ো 

 

Q66. এ টি শহঙ্করর িনিংখ্যো 3,11,250 িন । মবহলো এিং পুরুর্ঙ্কদর অনুপোত 43: 40। িবদ পুরুর্ঙ্কদর মঙ্কধ্য 24% িোক্ষর এিং মবহলোঙ্কদর মঙ্কধ্য 8% 

িোক্ষরতো থোঙ্ক , তোহঙ্কল শহঙ্কর কমোট িোক্ষর ব্যবির িংখ্যো  ত? 

(a) 41,800  

(b) 48,900 

(c) 56,800  

(d) 99,600 
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Q67. এ টি িগষো োর লে বপ্রিঙ্কমর উচ্চতো 15 কিবম।িবদ বপ্রিমটির িমগ্রতঙ্কলর কক্ষত্রফল 608 িগষ কিবম হয়, তোহঙ্কল তোর আয়তন হঙ্কলো 

(a) 910  ন কিবম  

(b) 920  ন কিবম 

(c) 960  ন কিবম  

(d) 980  ন কিবম 

 

Q68. িবদ এ টি রেঙ্কির  ণষ 8 এিং 6 হয়, তোহঙ্কল এর এ টি িোহুর িগষ  ত হঙ্কি? 

(a) 25  

(b) 55 

(c) 64  

(d) 36 

 

Q69. এ টি বনঙ্করট অধষঙ্কগোলঙ্ক র আয়তন 19404  নঙ্কিবম।তোহঙ্কল তোর িমগ্রতঙ্কলর কক্ষত্রফল  ত? 

(a) 4158 িগষ কিবম  

(b) 2858 িগষ কিবম 

(c) 1738 িগষ কিবম  

(d) 2038 িগষ কিবম 

 

Q70. বতনটি ধনোত্ম  িংখ্যোর কিোগফল 18 এিং তোঙ্কদর গুণফল 162। িবদ দুটি িংখ্যোর কিোগফল তৃতীয়টির িমোন হয়, তঙ্কি িংখ্যোর িঙ্কগষর কিোগফল  ত হঙ্কি? 

(a) 120 

(b) 126 

(c) 132 

(d) 138 

 

Q71. এ িন মোনুর্ তোর আঙ্কয়র 75% ব্যয়  ঙ্কর। তোর আয় 20% িৃবি কপঙ্কয়ঙ্কি এিং তোর ব্যয়ও 10% িৃবি কপঙ্কয়ঙ্কি। তোর িঞ্চঙ্কয়র শত রো িৃবি পবরমোণ 

 ত? 

(a) 25% 

(b) 50% 

(c) 15% 

(d) 10% 

 

Q72. এ ই িোবর্ষ  িরল িুঙ্কদর হোঙ্কর ক োঙ্কনো মূলধন 2 িিঙ্কর 4000 টো ো এিং 4 িির 6 মোঙ্কি 5500 টো ো হয়, তোহঙ্কল িরল িুঙ্কদর হোর হঙ্কলো: 

(a) 21
3

7
% 

(b) 21
2

7
% 

(c) 21
1

7
% 

(d) 21
5

7
% 
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Q73. 20 কিবম এ টি ফোাঁ পো লেো নলো োর নল কলোহো বদঙ্কয় ততবর এিং এর িবহিঃস্থব্যোি ও অন্তিঃব্যোি িথোিঙ্কম 8 কিবম এিং 6 কিবম। তোহঙ্কল নলটি ততবর  রঙ্কত 

 ত পবরমোন কলোহো কলঙ্কগঙ্কি? (এ োঙ্কন π = 22/7) 

(a) 1760  ন কিবম 

(b) 440  ন কিবম 

(c) 220  ন কিবম 

(d) 880  ন কিবম 

 

Q74. িবদ 18 িন ব্যবি 42 বদঙ্কনর মঙ্কধ্য 140 বমটোর লেো এ টি কদয়োল ততবর  রঙ্কত পোঙ্কর, তোহঙ্কল 30 িন ব্যবি এ ই র ম 100 বমটোর দী ষ কদওয়োল 

ততবর  রঙ্কত  ত বদন িময় লোগঙ্কি? 

(a) 18 

(b) 21 

(c) 24 

(d) 28 

 

Q75. A ক োঙ্কনো এ টি  োি 14 বদঙ্কন  রঙ্কত পোঙ্কর, B কিই 21 বদঙ্কন  রঙ্কত পোঙ্কর। তোরো এ িোঙ্কথ  োিটি শুরু  রল ব ন্তু  োি কশর্ হওয়োর 3 বদন আঙ্কগ 

A চঙ্কল িোয়। তোহঙ্কল  োিটি কশর্  রঙ্কত কমোট  ত বদন িময় লোগঙ্কি? 

(a) 6
3

5
 

(b) 8
1

2
 

(c) 10
1

5
 

(d) 13
1

2
 

 

Q76. A এিং B 15 বদঙ্কনর মঙ্কধ্য এ টি  োি িম্পন্ন  রঙ্কত পোঙ্কর। A, B এর তুলনোয় 50%  ম দক্ষ। তোহঙ্কল A এ ো  োিটি কশর্  রঙ্কত  ত বদন িময় 

কনঙ্কি? 

(a) 20 বদন 

(b) 22 বদন  

(c) 24 বদন 

(d) এগুঙ্কলোর ক োনটিই নয় 

 

Q77. বতনটি পোঙ্কত্র িল ও দুঙ্কধর অনুপোত িথোিঙ্কম 6: 7, 5: 9 এিং 8: 7। িবদ বতনটি পোঙ্কত্রর বমেণ এ িোঙ্কথ বমবেত  রো হয়, তোহঙ্কল নতুন বমেঙ্কন িল এিং 

দুঙ্কধর অনুপোত  ত হঙ্কি?  

(a) 2431 : 3781  

(b) 3691 : 4499 

(c) 4381 : 5469  

(d) এগুঙ্কলোর ক োনটিই নয় 
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Q78. দুটি িংখ্যোর অনুপোত 5: 4।িবদ প্রথম িংখ্যোর 40 শতোংশ হঙ্কলো 12, তোহঙ্কল বিতীয় িংখ্যোর 50 শতোংশ  ত হঙ্কি? 

(a) 12  

(b) 24 

(c) 18  

(d) এগুঙ্কলোর ক োনটিই নয় 

 

Q79. 1104 টো োঙ্ক  3 িন পুরুর্, 4 িন মবহলো এিং 6 িন কিঙ্কলর মঙ্কধ্য ভোগ  রো হঙ্কয়ঙ্কি, িোঙ্কত এ িন পুরুর্, এ িন মবহলো এিং এ টি কিঙ্কলর ভোঙ্কগর 

পবরমোঙ্কণর অনুপোত 3: 2: 1 -এ থোঙ্ক । তোহঙ্কল প্রবতটি কিঙ্কল  ত টো ো  ঙ্কর পোঙ্কি? 

(a) 48 টো ো 

(b) 64 টো ো 

(c) 96 টো ো 

(d) এগুঙ্কলোর ক োনটিই নয় 

 

Q80. দস্তো এিং তোমো এ িঙ্কঙ্গ 9: 11 অনুপোঙ্কত গলোঙ্কনো হঙ্কলো। িবদ 28.8 ক বি দস্তো এ োঙ্কন থোঙ্ক  তোহঙ্কল গবলত বমেঙ্কণর ওিন  ত হঙ্কি?  

(a) 58 ক বি 

(b) 60 ক বি 

(c) 64 ক বি 

(d) 70 ক বি 

 

Q81. প্রদত্ত কিোডোয় প্র োশ  রো িম্প ষ টি কল | 

49 : 169 : : 66 : ? 

(a) 126  

(b) 132 

(c) 144  

(d) 162 

 

Q82. প্রদও বি ল্পগুবল কথঙ্ক  অবমল অক্ষরটি  ুঙ্কি বনঙ্কয় কলঙ্ক ো। 

(a) M 

(b) E 

(c) S 

(d) W 
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Q83. িবদ AB লোইঙ্কন এ টি আয়নো স্থোপন  রো হয়, তোহঙ্কল এই বচঙ্কত্রর নীঙ্কচ প্রদও ক োন বচত্রটি আয়নোর িঠি  প্রবতবচত্র? 

 
(a)  

 
(b)  

 
(c)  

 
(d)  

 
 

Q84. প্রদও বি ল্প বচত্রগুবলর মঙ্কধ্য ক োন বচত্রটি প্রঙ্কে প্রদও বচত্রটিঙ্ক  িমূ্পণষ  রঙ্কি?  

 
(a)  

 
(b)  

 
(c)  

 
(d)  
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Q85. প্রদও িমটি কথঙ্ক  অনুপবস্থত িংখ্যোটি বনিষোচন  ঙ্কর কলঙ্ক ো? 

8, 15, 28, 53, ? 
(a) 106 

(b) 100 

(c) 108 

(d) 102 
 

Q86. এ টি ক্লোঙ্কি 19 িন কিঙ্কলর গড িয়ি 21 িির। িবদ বশক্ষঙ্ক র িয়ি অন্তভুষ ি  রো হয়, গড িৃবি কপঙ্কয় 22 িির হয় । তোহঙ্কল বশক্ষঙ্ক র িয়ি  ত? 

(a) 39 িির 

(b) 41 িির 

(c) 40 িির 

(d) 44 িির 

 

Q87. এ টি বনবদষ ষ্ট িোংঙ্ক বত  ভোর্োয় "BISLERI" ক  "IREBISL" বহিোঙ্কি কল ো হয়। তোহঙ্কল কিই িোংঙ্ক বত  ভোর্োয় "PANTHER" ক  ব ভোঙ্কি 

কল ো হয়? 

(a) REHPANT 
(b) REPHANT 

(c) REHTNAP 

(d) REHNAPT 
 
Q88. বনেবলব ত প্রঙ্কে প্রদও িমটি কথঙ্ক  অনুপবস্থত িংখ্যোটি বনণষয়  ঙ্করো। 

 
(a) 3 

(b) 2 

(c) 4 

(d) 5 
 

Q89. এ টি বনবদষ ষ্ট িংঙ্ক ত ভোর্োয় "S" প্রবতবনবধত্ব  ঙ্কর "গুন", "V" প্রবতবনবধত্ব  ঙ্কর "বিঙ্কয়োগ ", "M"প্রবতবনবধত্ব  ঙ্কর "কিোগ" এিং "L" প্রবতবনবধত্ব  ঙ্কর 

"ভোগ"। তোহঙ্কল 7 V 42 M 56 L 8 S 5 = ? 

(a) 8 

(b) 12 

(c) 20 

(d) 0 
 

Q90. প্রদও বি ল্পগুবল কথঙ্ক  িম্পব ষ ত শব্দ/িণষ বনিষোচন  ঙ্কর কলঙ্ক ো। 

উজ্জ্বল তীব্রতো:  যোঙ্কন্ডলো:: চোপ:? 

(a) করবডয়োন 

(b) বনউটন 

(c) পোস্কোল 

(d) িুল 
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Q91. এ টি িম কদওয়ো আঙ্কি িোর এ টি পদ কনই। প্রদত্ত বি ল্পগুবল কথঙ্ক  িঠি  বি ল্পটি চয়ন  ঙ্কর িমটি িমূ্পণষ  ঙ্করো । 

AN, EQ, IT, MW, ? 

(a) QZ 

(b) KX 

(c) IV 

(d) ZM 

 

Q92. প্রদও বি ল্পগুবল কথঙ্ক  অবমল িংখ্যোটি  ুঙ্কি বনঙ্কয় কলঙ্ক ো। 

(a) 5125 

(b) 8564 

(c) 7343 

(d) 6216 

 

Q93. এ টি িম কদওয়ো আঙ্কি িোর এ টি পদ কনই। প্রদত্ত বি ল্পগুবল কথঙ্ক  িঠি  বি ল্পটি চয়ন  ঙ্কর িমটি িমূ্পণষ  ঙ্করো । 

I, V, ? , L 

(a) C 

(b) D 

(c) M 

(d) Y 

 

Q94. বনেবলব ত প্রঙ্কে প্রদও িমটি কথঙ্ক  অনুপবস্থত অক্ষরগুবল বনণষয়  ঙ্করো। 

 
(a) HR 

(b) HS 

(c) HV 

(d) HU 

 

Q95. X পূিষ বদঙ্ক  A কথঙ্ক  B পিষন্ত 20 ফুট কেঁঙ্কটঙ্কি। তোরপর X ডোনবদঙ্ক   ুরল এিং 6 ফুট হোাঁ টল। আিোর X ডোনবদঙ্ক   ুরল এিং 28 ফুট হোাঁ টল। A 

কথঙ্ক  X এ ন  ত দূঙ্কর? 

(a) 28 

(b) 9 

(c) 10 

(d) 27 

 

Q96. প্রদও বি ল্পগুবল কথঙ্ক  িম্পব ষ ত শব্দ/িণষ বনিষোচন  ঙ্কর কলঙ্ক ো। 

প্রিোহ: নদী:: স্থবির:? 

(a) পুকুর 

(b) িৃবষ্ট 

(c) িলপ্রিোহ 

(d)  োল 
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Q97. বি ল্পগুবল কথঙ্ক  অনুপবস্থত নেরটি  ুাঁঙ্কি িোর  ঙ্করো : 

 
(a) 125 
(b) 175 
(c) 225 
(d) 250 
 
Q98. বনেবলব ত বচত্রগুবলর মঙ্কধ্য বনঙ্কচর কদওয়ো বতনটি পদ িম্পঙ্ক ষ  িঙ্কিষোত্তম প্রবতবনবধত্ব  রঙ্কি তো বনণষয়  ঙ্করো। 

গোয় , িুর োর, ব্যিিোয়ী 

(a)  

 
(b)  

 
(c)  

 
(d)  

 
 
Q99. প্রদও শব্দগুবলঙ্ক  অবভধোঙ্কনর িম অনুিোঙ্কর িোবিঙ্কয় কলঙ্ক ো| 

1. RESIGN  
2. REPAIR  
3. RESIDUE 
4. RESEARCH  
5. RESCUE 
(a) 4 5 3 1 2 
(b) 2 5 4 3 1 
(c) 2 5 4 1 3 
(d) 5 4 3 1 2 
 

Q100. X এিং Y হঙ্কলো দুই ভোই। R হল Y এর বপতো। T হল S এর কিোন বিবন X এর মোমো। T ব ভোঙ্কি 

R এর িোঙ্কথ িম্পব ষ ত? 

(a) মো 

(b) স্ত্রী 

(c) কিোন 

(d) ভোই 
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S1. Ans.(b) 

Sol. কস্টট ব্যোে অফ ইবন্ডয়ো হল এ টি ভোরতীয় িহুিোবত , পোিবল  কিক্টর ব্যোংব ং এিং অথষননবত  পবরঙ্কর্িো মূল  ক োম্পোবন।এটি এ টি ির োবর মোবল োনোধীন 

 ঙ্কপষোঙ্করশন, িোর িদর দির মুেোই, মহোরোঙ্কষ্ট্র অিবস্থত।এটি ভোরঙ্কতর িৃহত্তম ব্যোং । 

 

S2. Ans.(d) 

Sol. পোরদ িো HG প্রতী  িোরো পবরবচত, এই নোমটি গ্রী  নোম, হোইড্রোবিরোম কথঙ্ক  এঙ্কিঙ্কি, িোর অথষ তরল রূঙ্কপোর মঙ্কতো চ চঙ্ক  পৃিঙ্ক  প্রবতফবলত  ঙ্কর। 

উপোদোনটি তোর গবতশীলতোর িন্য কুই  বিলভোর নোঙ্কমও পবরবচত। কিৌরিগঙ্কতর দ্রুততম গবতশীল গ্রঙ্কহর নোম অনুিোঙ্কর পোরদ িুগ িুগ ধঙ্কর মোনিতোর  োঙ্কি পবরবচত। 

 

S3. Ans.(d) 

Sol. ট্রিটন িো রোইটন হঙ্কলো কনপচুন গ্রঙ্কহর িৃহত্তম তথো প্রথম আবিষৃ্কত প্রো ৃবত  উপগ্রহ।1846 িোঙ্কলর 10ই অঙ্কক্টোির ইংঙ্করি কিযোবতবিষজ্ঞোনী উইবলয়োম কলঙ্কিল 

এটি আবিষ্কোর  ঙ্করন। কনপচুঙ্কনর অবভ র্ীয় টোঙ্কন আিি হঙ্কয় এটি গ্রহটির উপগ্রঙ্কহ পবরণত হঙ্কয়ঙ্কি। 

 

S4. Ans.(b) 

Sol. গঙ্কণশ িোিুঙ্কদি মোভোলং োর বিবন দোদোিোঙ্কহি নোঙ্কমও পবরবচত, বতবন বিঙ্কলন ক ন্দ্রীয় আইনিভোর িভোপবত, তোরপর ভোরঙ্কতর িংবিধোন পবরর্ঙ্কদর বস্প োর 

এিং পঙ্কর বতবন ভোরঙ্কতর িংিঙ্কদর বনে ক্ষ কলো িভোর প্রথম বস্প োর হন। 

 

S5. Ans.(c) 

Sol. স্বোমী দয়োনন্দ িরস্বতী এ িন গুরুত্বপূণষ বহনু্দ ধমষগুরু ও িমোি িংস্কোর  । বতবন আিষ িমোঙ্কির প্রবতিোতো বিঙ্কলন।পবিম ভোরঙ্কতর  োবথয়োওয়োঙ্কডর কমোরবভ 

শহঙ্কর এ  ধনোঢ্য বনিোিোন িোমঙ্কিদী ব্রোহ্মন পবরিোঙ্কর িমগ্রহণ  ঙ্করন। তোাঁ র গোহষ স্থযোেঙ্কমর নোম মূলশং র / মূলশের।1880 িোঙ্কল বিখ্যোত  োশী শোস্ত্রোঙ্কথষ তৎ োলীন 

পবন্ডতিগষঙ্ক  পরোবিত  ঙ্কর বিঙ্কশর্ খ্যোবত অিষ ন  ঙ্করবিঙ্কলন। 

 

S6. Ans.(a) 

Sol. PMSBY এ টি দু ষটনোিবনত িীমো বস্কম িো প্র ল্প িো িোবর্ষ  পুননষিী রণ িহ এ  িিঙ্করর িন্য দু ষটনোিবনত মৃতুয এিং অক্ষমতোর প্রদোন  রো হয়। 

দু ষটনোিবনত মৃতুয এিং স্থোয়ী কমোট অক্ষমতোর িন্য িিষবনে 2 লক্ষ টো ো এিং স্থোয়ী আংবশ  প্রবতিবন্ধতোর িন্য 1 লক্ষ টো ো প্রদোঙ্কনর উঙ্কে   রো হঙ্কয়ঙ্কি। 

 

S7. Ans.(b) 

Sol. ভোরঙ্কতর কমোট গম উৎপোদন োরী শীর্ষস্থোনীয় রোিযটি হঙ্কলো উত্তরপ্রঙ্কদশ।এই রোঙ্কিযর িোহোরোনপুর,মুিোফরনগর, বমরোট,এটোওয়ো,কমোরোদোিোদ প্রভৃবত স্থোঙ্কন প্রচুর 

পবরমোঙ্কণ গম উৎপোদন  রো হয়।কহক্টর প্রবত গম উৎপোদঙ্কনর পবরমোণ হল 3,113 ক বি। 

 

S8. Ans.(d) 

Sol. ভোরঙ্কতর অবধনোয়  বিরোট ক োহবল বিঙ্কশ্বর প্রথম বিঙ্ক টোর বহঙ্কিঙ্কি কিোশ্যোল বমবডয়ো প্ল্যোটফমষ ইনস্টোগ্রোঙ্কম 100বমবলয়ন ফঙ্কলোয়োর কপঙ্কয়ঙ্কিন। 32 িির িয়িী 

ক োহবল ইনস্টোগ্রোঙ্কম চতুথষ িিষোবধ  অনুিরণ  রো িীডোবিদ। 

 

S9. Ans.(b) 

Sol. ভোরতীয় অলরোউন্ডোর সু্টয়োটষ  বিবন 2021 িোঙ্কলর 30 কশ আগস্ট িি ধরঙ্কনর বিঙ্ক ট কথঙ্ক  অিির কনওয়োর ক োর্ণো  ঙ্করবিঙ্কলন। 

ANSWER 
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S10. Ans.(d) 

Sol. নোরীঙ্কদর িন্য আন্তিষ োবত  বিঙ্করো টলোঙ্করন্স বদিি বিশ্বব্যোপী 6ই কফব্রুয়োবর পোবলত হয়। এই বদনটি িোবতিং   তৃষ   মবহলোঙ্কদর কিৌনোঙ্কঙ্গর অপিোরণ বনমূষল 

 রোর প্রঙ্কচষ্টোর িন্য স্পনির  রো হয়। এটি প্রথম 2003 িোঙ্কল চোলু  রো হঙ্কয়বিল। 

 

S11. Ans.(d) 

Sol. আিুল  োলোম আিোদ এ িন ভোরতীয় স্বোধীনতো  মী, ইিলোবম  ধমষতত্ত্ববিদ, কল   এিং ভোরতীয় িোতীয়  ংঙ্কগ্রঙ্কির এ িন বিবনয়র কনতো বিঙ্কলন। বতবন 

িোধোরণত কমৌলোনো আিোদ নোঙ্কমও পবরবচত ি ঙ্কলর  োঙ্কি। তোাঁ র িমবদনটি ভোরতির্ষ িুঙ্কড িোতীয় বশক্ষো বদিি বহঙ্কিঙ্কি পোবলত হয়। 

 

S12. Ans.(c) 

Sol. কিৌরঙ্ক োর্ িো কিোলোর কিল এ  ধরঙ্কনর িরঞ্জোম িো িূঙ্কিষর আঙ্কলোঙ্ক  শবিঙ্ক  আঙ্কলো  বিভি বিয়োর মোধ্যঙ্কম বিদুযৎ শবিঙ্কত রূপোন্তবরত  রঙ্কত পোঙ্কর। 

অনুরূপভোঙ্কি কিিি ক োর্ িূিষ িোডো অন্য উৎি কথঙ্ক  আঙ্কলো  শবি িংগ্রহ  ঙ্কর তোঙ্কদর কক্ষঙ্কত্র আঙ্কলো  বিভি ক োন পদটি ব্যিহোর  রো হয়। 

 

S13. Ans.(d) 

Sol. বভটোবমন B12 ক োিোল্ট ধোতু কিৌগটি ধোরণ  ঙ্কর । এিং বভটোবমন B12 এর বিয়ো লোপগুবলঙ্ক  িবম্মবলতভোঙ্কি ক োিোলোবমন িলো হয়। 

 

S14. Ans.(c) 

Sol. ভোরঙ্কতর োদ্য বনগম (food corporation of India) হল এ টি িংবিবধিি  ঙ্কপষোঙ্করশন, িো ভোরত ির োর িোরো ততবর এিং পবরচোবলত হয়। এটি 

14ই িোনুয়োবর 1965 িোঙ্কল গঠিত হয়। কচন্নোইঙ্কত এর প্রোথবম  িদর দিঙ্কর স্থোবপত হঙ্কয়বিল।পঙ্কর এর িদর দিরঙ্ক  বনউ বদবেঙ্কত স্থোনোন্তবরত  রো হয়। 

 

S15. Ans.(b) 

Sol. ভোরতরত্ন ভোরঙ্কতর প্রিোতঙ্কন্ত্রর িঙ্কিষোচ্চ কিিোমবর  পুরস্কোর।বিধোন চন্দ্র রোয় এ িন বচব ৎি , রোিননবত  কনতো, িনবহনতর্ী, বশক্ষোবিদ এিং িমোি মী।তোঙ্ক  

প্রোয়ই "আধুবন  পবিমিঙ্কঙ্গর বনমষোতো" বহঙ্কিঙ্কি বিঙ্কিচনো  রো হয়। বতবন পবিমিঙ্কঙ্গর বিতীয় মুখ্যমন্ত্রী বিঙ্কলন (1948-62) এিং 1 িুলোই তোর িমবদন ভোরঙ্কত 

িোতীয় ডোিোর বদিি বহিোঙ্কি পোলন  রো হয়।১৯৫৪ িোঙ্কল রোিো কগোপোলোচোরী প্রথম ভোরতরত্ন পুরস্কোর কপঙ্কয়বিঙ্কলন । 

 

S16. Ans.(c) 

Sol. পবিমিঙ্কঙ্গর পুরুবলয়ো কিলো হল িিঙ্কচঙ্কয় শুষ্ক কিলো ,কি োঙ্কন িোবর্ষ  িৃবষ্টপোঙ্কতর পবরমোণ 140 কিবিবমটোঙ্কররও  ম।পুরুবলয়ো িোডোও, িীরভূম এিং পবিম 

িীরভূম কিলোঙ্কতও িোবর্ষ  িৃবষ্টপোঙ্কতর পবরমোণ  ম। 

 

S17. Ans.(c) 

Sol. পবিমিঙ্কঙ্গর রোিধোনী  ল োতোর পঙ্কর আিোনঙ্কিোল রোঙ্কিযর বিতীয় িৃহত্তম শহর। 

 

S18. Ans.(b) 

Sol. কদঙ্কশ  ঙ্করোনো মহোমোরীর অব্যোহত িোয়ো িঙ্কত্ত্বও িোংলোঙ্কদঙ্কশর ঢ্ো োয় িিঙ্কন্তর প্রথম বদন ‘পয়লো ফোগুন’ উদিোবপত হঙ্কয়ঙ্কি। 

 

S19. Ans.(c) 

Sol. 2011 িোল পিষন্ত ডলোর El Salvador- এর ির োরী মুদ্রো বহিোঙ্কি রঙ্কয় কগঙ্কি। 

 

S20. Ans.(a) 

Sol. রঙ্কি কলোবহত  বণ োর িংখ্যো িৃবি  রঙ্কত পোরঙ্কল শরীঙ্কর কিবশ শবি অনুভূত হয়। ক োঙ্কনো ক ঙ্কলোয়োড িবদ  ৃবত্রম উপোঙ্কয়  রঙ্কত কলোবহত  বণ োর িংখ্যো 

িৃবি  ঙ্কর কিবশ শবি ধোরণ  ঙ্কর, তোহঙ্কল কিটো কথঙ্ক  স্বোভোবি  পোরদবশষতো কিোঝো িোয় নো।কভোটিং বনঙ্কয় কিঙ্ক োঙ্কনো ক লোধুলোয় অংশ গ্রহণ  রো আন্তিষ োবত  ভোঙ্কি 

বনবর্ি। 
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S21. Ans.(b) 

Sol. এবশয়োর দী ষতম নদীর নোম হঙ্কলো- ইয়োংবিব য়োং নদী।এর তদ ষয 5494 ব বম।এই নদীটি চীন কদঙ্কশর মঙ্কধ্য বদঙ্কয় প্রিোবহত হঙ্কয়ঙ্কি। 

 

S22. Ans.(d) 

Sol. িুরোট ভোরতীয় রোিয গুিরোঙ্কটর বিতীয় িৃহত্তম নগরী।এটি িমুদ্র িন্দর বহিোঙ্কি ব্যিহৃত হত। ব ন্তু এ ন হীরো  োটো পোবলঙ্কশর িন্য ক ন্দ্রটি বিখ্যোত।এটি ভোরঙ্কতর 

অষ্টম িৃহত্তম শহর এিং নিম িৃহত্তম মহোনগর। ক ন্দ্রটি আরি িোগঙ্করর বন টিতী তোবি নদীর তীঙ্কর অিবস্থত। 

 

S23. Ans.(d) 

Sol. পুরোনো ক েো মধ্যিুগীয় দুগষটি 1538 কথঙ্ক  1545 িোঙ্কলর মঙ্কধ্য মু ল িম্রোট হুমোযু়ন এিং তোর মধ্যস্থতো োরী কশর শোহ িুবর িোরো বনবমষত হঙ্কয়বিল, মহোভোরত 

মহো োঙ্কব্য পোণ্ডিঙ্কদর িোবড প্রোচীন ইন্দ্রপ্রঙ্কস্থর স্থোঙ্কন। 

 

S24. Ans.(c) 

Sol. মূল ভোরতীয় িংবিধোন, ি ন 1949 িোঙ্কল গণপবরর্দ  তৃষ   গৃহীত হঙ্কয়বিল, 395 অনুঙ্কেদ এিং 22 টি অংশ বিল। পরিতী িংবিধোন িংঙ্কশোধঙ্কনর মোধ্যঙ্কম 

অন্যোন্য অঙ্কন  বনিন্ধ এিং বতনটি অংশ এঙ্কত িুি  রো হঙ্কয়বিল। এ ন পিষন্ত, ভোরতীয় িংবিধোঙ্কন 25 টি অংঙ্কশ প্রোয় 450 টি অনুঙ্কেদ রঙ্কয়ঙ্কি। 

 

S25. Ans.(d) 

Sol. 150-151 বিষ্টোঙ্কব্দ িুনোগড বশলোবলবপ স্থোবপত হঙ্কয়বিল।এই িুনোগড বশলোবলবপ কথঙ্ক  প্রথম রুদ্রদমঙ্কনর রোিত্ব োল িম্পঙ্ক ষ  বিস্তোবরত বিিরণ িোনো িোয়।এই 

বলবপঙ্কত উঙ্কেখ্য কি, প্রথম রুদ্রদমন দোবক্ষণোঙ্কতযর শোি  িোত ণীঙ্ক  দুইিোর িুঙ্কি পরোবিত  ঙ্করবিঙ্কলন। 

 

S26. Ans.(c) 

Sol. িদরুিীন ততয়িিী বব্রটিশ ভোরঙ্কতর এ িন আইনিীিী, িমোি মী ও রোিননবত  কনতো বিঙ্কলন। বতবন কিোেোই হোইঙ্ক োঙ্কটষ  ব্যোবরস্টোবর  রো প্রথম ভোরতীয়। 

বতবন িোতীয়  ংঙ্কগ্রঙ্কির অন্যতম প্রবতিোতো িদস্য ও  ংঙ্কগ্রঙ্কির মুিবলম িভোপবত বিঙ্কলন। 

 

S27. Ans.(c) 

Sol. নোগোল্যোন্ড উত্তর পূিষ ভোরঙ্কতর এ টি রোিয।এটি ভোরঙ্কতর কু্ষদ্রতম রোিযগুঙ্কলোর মঙ্কধ্য এ টি।এই রোঙ্কিযর রোিধোনী ক োবরয়ো এিং িৃহত্তম শহর হল বদমোপুর।এটি 

ক ন্দ্রশোবিত অঞ্চল নয়। 

 

S28. Ans.(a) 

Sol. ভোরতীয় বরিোভষ  ব্যোং  (RBI) ভোরঙ্কতর ক ন্দ্রীয় ব্যোং । 1934 িোঙ্কলর ভোরতীয় বরিোভষ  ব্যোংঙ্ক র আইন অনুিোঙ্কর এটি 1935 িোঙ্কলর 1 লো এবপ্রল স্থোবপত 

হঙ্কয়বিল। ির োঙ্করর উন্নয়ন নীবতর কক্ষঙ্কত্রও ভোরতীয় বরিোভষ  ব্যোং  গুরুত্বপূণষ ভূবম ো পোলন  ঙ্কর। 

 

S29. Ans.(c) 

Sol. গ্রোঙ্কিো হল আঙ্কেয় বশলোর উদোহরণ।এই বশলো পৃবথিীর প্রথম পিষোঙ্কয়র বশলো িঙ্কল এঙ্ক  প্রোথবম  বশলোও িলো হয়। পৃবথিীর অভযন্তর কথঙ্ক  বনগষত উত্তি ও 

গবলত লোভো এই বশলোর িৃবষ্ট  ঙ্কর। 

 

S30. Ans.(b) 

Sol. লোলো অমরনোথ ভরিোি (11 কিঙ্কপ্টের 1911 - 5 আগস্ট 2000) কটস্ট বিঙ্ক ঙ্কট ভোরত িোতীয় বিঙ্ক ট দঙ্কলর হঙ্কয় কিঞু্চবর  রো প্রথম ব্যোটিম্যোন। বতবন 

স্বোধীন ভোরঙ্কতর প্রথম বিঙ্ক ট অবধনোয়  বিঙ্কলন ।1952 িোঙ্কল ভোরতঙ্ক  অবধনোয় ত্ব  রোর মোধ্যঙ্কম বতবন পোব স্তোনঙ্ক  পরোস্ত  ঙ্করবিঙ্কলন।বতবন ভোরত ির োঙ্করর 

পদ্মভূর্ণও কপঙ্কয়বিঙ্কলন। 
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S31. Ans.(d) 

Sol. BEML- এর কিঙ্গোলুরু  মঙ্কপ্ল্ঙ্কক্স আঙ্কয়োবিত এ টি অনুিোঙ্কন ক ন্দ্রীয় প্রবতরক্ষোমন্ত্রী রোিনোথ বিং 

15ই িোনুয়োবর 2021 িোঙ্কল ভোরঙ্কতর প্রথম 'চোল বিহীন কমঙ্করো  োর' উঙ্কমোচন  ঙ্করন। মুেোই 

কমঙ্করোপবলটন বরবিয়ন কডঙ্কভলপঙ্কমি অথবরটি (MMRDA)। 

 

S32. Ans.(a) 

Sol. চোরু লো উদিোপন এিং বিশ্বিুঙ্কড িৃিনশীল  োিষ লোপ িম্পঙ্ক ষ  িঙ্কচতনতো িৃবির িন্য প্রবত িির 

15ই এবপ্রল বিশ্ব চোরু লো বদিি পোলন  রো হয়। 

 

S33. Ans.(c) 

Sol. কটবনঙ্কি িোবভষ ি িক্সটি এ টি আয়তঙ্কক্ষত্রো োর এলো ো কি োঙ্কন ক ঙ্কলোয়োডঙ্ক  তোঙ্কদর িোঙ্কভষ র লক্ষয রো ঙ্কত হঙ্কি। এ টি পবরঙ্কিশনঙ্ক  "ভোল পবরঙ্কিশন" বহিোঙ্কি 

বিঙ্কিচনো  রোর িন্য, অন্য ক ঙ্কলোয়োডঙ্ক  কফরত কদওয়োর আঙ্কগ িলটি অিশ্যই পবরঙ্কর্িো িোঙ্কক্স িোউন্স  রঙ্কত হঙ্কি। 

 

S34. Ans.(b) 

Sol. কিিি ভোইরোি ব্যো ঙ্কটবরয়ো ক  আিমন এিং ধ্বংি  ঙ্কর তোঙ্কদর ব্যো ঙ্কটবরওফোি িো ফোি ভোইরোি িলো হয়। "ফোি " থোটির অথষ হঙ্কলো- ভক্ষ । বিজ্ঞোনী 

ধমষ কহঙ্করবি 1917 বিষ্টোঙ্কব্দ ব্যো ঙ্কটবরয়ো আিমন োরী ভোইরোিঙ্কদর এই নোঙ্কম অবভবহত  ঙ্করন। 

 

S35. Ans.(d) 

Sol. 14 ই কফব্রুয়োবর িমু্ম ও  োশ্মীঙ্করর কচনোি উপতয ো অঞ্চঙ্কল প্রোচীন নোগ িংসৃ্কবতর প্রতী  প্রোচীন  োঙ্কঞ্চোথ উৎিি ধমীয় উৎিোহ এিং আনঙ্কন্দর িোঙ্কথ পোলন 

 রো হঙ্কয়বিল। 

 

S36. Ans.(b) 

Sol. মহোরোষ্ট্র ির োর িোত্রঙ্কদর মঙ্কধ্য তিজ্ঞোবন  দৃবষ্টভবঙ্গ গঙ্কড কতোলোর িন্য এিং ভবিষ্যঙ্কত িোত্র হওয়োর িন্য তোঙ্কদর প্রস্তুত  রোর িন্য, পুঙ্কনর  োঙ্কি বপবম্প্র-

বচনচওয়োঙ্কড এ টি বিশ্বমোঙ্কনর বিজ্ঞোন শহর স্থোপঙ্কনর বিিোন্ত বনঙ্কয়ঙ্কি। 

 

S37. Ans.(b) 

Sol. Governor 

 

S38. Ans.(a) 

Sol. অযোডোম প্রবমত আধুবন  অথষশোঙ্কস্ত্রর িন  বহঙ্কিঙ্কি পবরবচত। বতবন 1776 িোঙ্কল"An Inquiry into the Nature and Causes of the 

Wealth of Nations "নোম  গ্রঙ্কন্থ অথষনীবতর মূল বির্য়গুবল িম্পঙ্ক ষ  ধোরনো কদন। 

 

S39. Ans.(a) 

Sol. ক ন্দ্রীয় প্রতযক্ষ  র কিোঙ্কডষ র (CBDT) কচয়োরম্যোন বহিোঙ্কি প্রঙ্কমোদ চন্দ্র কমোদীর পুনিঃবনধষোরঙ্কণর কময়োদ 1 মোচষ , 2021 কথঙ্ক  31 কশ কম, 2021 পিষন্ত 

আরও বতন মোঙ্কির িন্য িৃবি  রো হঙ্কয়ঙ্কি। 
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S40. Ans.(a) 

Sol. ব ঙ্কতো িো কুইঙ্কটো দবক্ষণ আঙ্কমবর োর রোষ্ট্র ইকুঙ্কয়ডঙ্করর রোিধোনী। এিং কদশটির িিঙ্কচঙ্কয় িনিহুল শহর। বিঙ্কশ্বর বিতীয় উচ্চতম এিং বনরক্ষীয় অঞ্চঙ্কলর 

িিঙ্কচঙ্কয় বন টতম রোিধোনী শহর। 

 

S41. Ans.(a) 

Sol. ত িতষ  বিঙ্কদ্রোহ িো িঙ্করন্দ্র বিঙ্কদ্রোহ িলঙ্কত পোল  মষচোরী বদব্যঙ্ক র কনতৃঙ্কত্ব শুরু হওয়ো ত িতষ  িম্প্রদোঙ্কয়র তৎ োলীন বিতীয় মহীপোঙ্কলর পোল িোম্রোঙ্কিযর বিরুঙ্কি 

বিপ্ল্িঙ্ক  িলো হয়, িো 1080 িোঙ্কল হঙ্কয়বিঙ্কলো। 

 

S42. Ans.(c) 

Sol. গোন্ধীবি িোর প্র ৃত নোম - কমোহনদোি  রমচোাঁ দ গোন্ধী। বতবন 1869 িোঙ্কলর 30 কশ িোনুয়োবর গুিরোঙ্কট িমগ্রহণ  ঙ্করন। বতবন এ িন অন্যতম ভোরতীয় 

রোিনীবতবিদ, ভোরঙ্কতর স্বোধীনতো আঙ্কন্দোলঙ্কনর অগ্রগোমী ব্যবিঙ্কদর মঙ্কধ্য এ িন এিং প্রভোিশোলী আধ্যোবত্ম  কনতো বিঙ্কলন। বতবন বিঙ্কলন িতযোগ্রহ আঙ্কন্দোলঙ্কনর 

প্রবতিোতো। 

 

S43. Ans.(d) 

Sol. বশিোিী বিঙ্কলন মোরোঠো িোম্রোঙ্কিযর প্রবতিোতো। তোাঁ র রোিধোনী বিঙ্কলো রোয়গঙ্কড। বতবন 1674 িোঙ্কল মোরোঠো িোম্রোঙ্কিযর রোিো বহঙ্কিঙ্কি "িত্রপবত" উপোবধটি ধোরন 

 ঙ্করন। তোাঁ র গুরুর নোম বিঙ্কলো রোমদোি। 

 

S44. Ans.(a) 

Sol. ভোরতীয় অযোথঙ্কলটরো অবলবম্পঙ্ক  কমোট 35টি পদ  িয়  ঙ্করঙ্কিন। এগুবলর অবধ োংশই এঙ্কিঙ্কি বফল্ড হব  ইঙ্কভঙ্কি।1928 িোল কথঙ্ক  1956 িোল পিষন্ত 

পরপর এিোর স্বনষ পদ  বিঙ্কতবিল। 

 

S45. Ans.(d) 

Sol. বতন বদঙ্কনর বিখ্যোত "মোনু্দ উৎিি" মধ্যপ্রঙ্কদঙ্কশর ধর কিলোর ঐবতহোবি  শহর মোনু্দঙ্কত 13ই কফব্রুয়োবর, 2021 কথঙ্ক  শুরু হঙ্কয়বিল এিং উৎিিটি 15ই 

কফব্রুয়োবর, 2021এ কশর্ হয়। 

 

S45. Ans.(c) 

Sol. স্যোর েোবন্সি কি ন তোাঁ র রচনো, কমবডঙ্কটশনি স্যোঙ্কি(Meditationes Sacrae) কত (1597),এই উবিটি প্র োশ  ঙ্করবিঙ্কলন। 

 

S47. Ans.(c) 

Sol. আটলোি পিষতমোলোটি আবে ো মহোঙ্কদঙ্কশর উত্তর পবিম বদঙ্ক  অিবস্থত।মরু এিং মরূপ্রোয় অঞ্চঙ্কলর পিষত কিবষ্টত অিিোবহ োর ক ন্দ্রস্থঙ্কল বনেভূবমঙ্কত িৃষ্ট 

লিনোি হ্রদ গুবলঙ্ক  প্ল্োয়ো িো মরূ হ্রদ িঙ্কল,িো আটলোি পিষত অঞ্চঙ্কল শটস্ নোঙ্কম পবরবচত। 

 

S48. Ans.(c) 

Sol. বচংবড হঙ্কলো আঙ্ক্ষোঙ্কপোডো পঙ্কিষর অন্তগষত প্রোনী। িিুি গ্রবন্থ হঙ্কলো বচংবডর করচনোঙ্গ। 

 

S49. Ans.(c) 

Sol. 1834 িোঙ্কল থমোি ব্যোবিংটন কম ঙ্কলর কনতৃঙ্কত্ব প্রথম আইন  বমশন ভোরতীয় দন্ড বিবধর  ডিো ততবর  ঙ্কর।এই আইন 1 লো িোনুয়োবর 1862 কথঙ্ক  িমগ্র 

ভোরঙ্কত িলিৎ হয়। 
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S50. Ans.(c) 

Sol. পবিমিঙ্কঙ্গর দোবিষ বলং কিলোয় ক োয়োটষ িোইট িিঙ্কচঙ্কয় কিবশ পোওয়ো িোয়।এটি এ টি আলং োবর  পোথর।এটি কদওয়োঙ্কল, িোঙ্কদর টোবল বহঙ্কিঙ্কি, কমঙ্কঝঙ্কত ব ংিো 

বিাঁবডর ধোপ ততবরঙ্কত ব্যিহৃত হয়। 

 

S51. Ans.(c) 

Sol.  

 

িম্ভোব্য িময়= 
180

3 + 2
 = 36 বদন 

 

S52. Ans.(a) 

Sol.  

315 + 316 + 317 + 318 + 319 

= 315(1 + 3 + 9 + 27 + 81) 

= 315 × 121 

= 315 × 11 × 11  

 

S53. Ans.(a) 

Sol. িম্ভোব্য গড 

=
(

1

4
+

1

5
+

1

6
+

1

10
+

1

12
)

5
= (

48

60
×

1

5
) =

4

25
= 0.16  

 

S54. Ans.(b) 

Sol. A এর ভোগ : B এর ভোগ =1 বদঙ্কনর  োঙ্কির অনুপোত 

=
1

8
∶

1

12
= 3 ∶ 2 

∴ িুতরোং,B এর ভোগ = (200 ×
2

5
) টো ো= 80 টো ো 

 

S55. Ans.(c) 

Sol. িময় = 
180

10
 = 18 কিঙ্ক ন্ড 

 

S56. Ans.(b) 

Sol. িময় লোগঙ্কি = 
1200

10
 =120 বমবনট 

 

S57. Ans.(b) 

Sol.  
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S58. Ans.(a) 

Sol.  

1348.32 = 1200 (1 +
r

100
)

2

 

11236

10000
= (1 +

r

100
)

2

 

106

100
= 1 +

r

100
 

r = 6% 

 

S59. Ans.(b) 

Sol.  

কচোঙ্কঙর আয়তন 

শঙ্কুর আয়তন
=

πr2h

1
3 πr2h

 

= 3 : 1 

 

S60. Ans.(c) 

Sol.  

πr2 ×
120°

360°
=

66

7
 

22

7
× r2 ×

1

3
=

66

7
 

r²= 3 × 3 

r = 3 কিবম 

 

S61. Ans.(b) 

Sol.  

R = S + 7 

S : R = 7 : 9 

R = 9x, S = 7x 

7x = 9x + 7 

2x = 7 

শচীন =
7×7

2
 

=
49

2
= 24.5  

 

S62. Ans.(b) 

Sol.  
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S63. Ans.(a) 

Sol.  

 
 

S64. Ans.(a) 

Sol.  

 
 

S65. Ans.(a) 

Sol.  

প্রেোনুিোঙ্কর , 
117𝑥

100
−

81𝑥

100
= 162  

𝑥 = 450   
 

S66. Ans.(b) 

Sol.  

মবহলো =
43

83
× 311250 = 161250 

পুরুর্ = 311250 − 161250 = 150000 

কমোট বশবক্ষত ব্যবি =
161250×8

100
+ 150000 ×

24

100
 = 48900  

 

S67. Ans.(c) 

Sol. বপ্রিঙ্কমর িমগ্রতঙ্কলর কক্ষত্রফল = িিতঙ্কলর কক্ষত্রফল + 2 × ভূবমর কক্ষত্রফল 

608 = ভূবমর পবরিীমো × উচ্চতো + 2 × ভূবমর কক্ষত্রফল 

608 = 4𝑥 × 15 + 2𝑥2  
𝑥2 + 30𝑥 − 304 = 0   
𝑥 = 8   
বপ্রিঙ্কমর আয়তন = ভূবমর কক্ষত্রফল × উচ্চতো 

= 8 × 8 ×15 = 960  ন কিবম 
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S68. Ans.(a) 

Sol.  

D12 + D22 = 4a2 

64+36 = 4 a2 

a2 = 25 

 

S69. Ans.(a) 

Sol.  
2

3
𝜋𝑟3 = 19404   

𝑟 = 21 cm 

িমগ্রতঙ্কলর কক্ষত্রফল = 3𝜋𝑟2 = 4158  ন কিবম 

 

S70. Ans.(b) 

Sol.  

ধবর বতনটি ধনোত্ম  িংখ্যো হঙ্কলো x, y, z 

x + y +z = 18 …(i) 

xyz = 162 

x + y = z …(ii) 

(i) এিং (ii) কথঙ্ক   

z + z = 18 

2z = 18 

Z = 9 

xy × 9 = 162 

xy = 18 

x +y = 9 

x² + y² +2xy = 81 

x² + y² + 2 × 18 = 81 

x² + y² = 81 – 36 

x² + y² = 45 

x² + y² + z² = 45 + 81  

= 126 

 

S71. Ans.(b) 

Sol.  

ধবর আয় = 100 

ব্যয় = 75 

িঞ্চয় = 25 

আয় িৃবি = 120 

ব্যয় িৃবি = 75 + 7.5 = 82.5 

নতুন িঞ্চয় = 120 – 82.5= 37.5 

% িৃবি িঞ্চয় =12.5/25×100= 50% 
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S72. Ans.(a) 

Sol.  

2 িির 6 মোঙ্কির িরল িুদ = 5500 – 400= 1500 

1 িিঙ্করর িরল িুদ = 1500 ×
2

5
 = 600 Rs 

2িিঙ্করর িরল িুদ = 1200 

আিল = 4000 – 1200= 2800 

1200 =
2800×2×6

100
=

600

28
  

িুঙ্কদর হোর =
150

7
 

= 21
3

7
% 

 

S73. Ans.(b) 

Sol.  

িবহিঃস্থ ব্যোিোধষ =
8

2
= 4 

অন্তিঃ ব্যোিোধষ=
6

2
= 3 

কলোহো ব্যিহোর হঙ্কয়ঙ্কি = 𝜋(𝑅2 − 𝑟2) × ℎ 

=
22

7
(16 − 9) × 20 

=
22

7
× 7 × 20 

= 440  ন কিবম 

 

S74. Ans.(a) 

Sol.  
18×42

140
=

30×বদন 

100
  

িময় = 18 বদন 

 

S75. Ans.(c) 

Sol.  

A 14 3

42

B 21 2  
A িবদ 3 বদঙ্কনর আঙ্কগ নো চঙ্কল কিত, তোহঙ্কল কি  রত = 3 × 3 = 9  

এ ন এই  োিটি B িোরো  রো হয়, কমোট  োি = 42 + 9 = 51 

 োি কশর্  রঙ্কত কমোট িময় কলঙ্কগঙ্কি = 
51

5
 = 10 

1

5
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S76. Ans.(d) 

Sol.  

 
 

S77. Ans.(b) 

Sol.  

(13,14,15) এর ল.িো.গু = 2730 

ধবর প্রবতটি িোঙ্করর ধোরণ ক্ষমতো 2730 

প্রথম িোঙ্কর দুধ আঙ্কি= 
7

13
× 2730 = 1470 

বিতীয় িোঙ্কর দুধ আঙ্কি= 
9

14
× 2730 = 1755 

তৃতীয় িোঙ্কর দুধ আঙ্কি= 
7

15
× 2730 = 1274 

প্রথম িোঙ্কর িল আঙ্কি= 
6

13
× 2730 = 1260 

বিতীয় িোঙ্কর িল আঙ্কি= 
5

14
× 2730 = 975 

তৃতীয় িোঙ্কর িলআঙ্কি= 
8

15
× 2730 = 1456 

নতুন বমেঙ্কন িল ও দুঙ্কধর অনুপোত= 3691 : 4499. 

 

S78. Ans.(a) 

Sol.  

অনুপোত → 5 : 4 

িংখ্যো দুটি হঙ্কলো → 5x , 4x 

40

100
× 5𝑥 = 12  

X = 6 

বিতীয় িংখ্যো = 4 × 6 = 24 

50% of 24 = 12 

 

S79. Ans.(a) 

Sol.  

অনুপোত → 3 : 2 : 1 

ধবর প্রবতটি পুরুর্,মবহলো এিং কিঙ্কলঙ্কদর ভোগ ⇒ 3𝑥, 2𝑥, 𝑥 

3 × 𝑥3𝑥 + 4 × 2𝑥 + 6 𝑥 = 1104  

23𝑥 = 1104 , 𝑥 = 48 
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S80. Ans.(c) 

Sol.  

দস্তো: তোমো= 9 : 11 

9r → 28 : 8 ক বি 

R → 3 .2 ক বি 

বমেন = 20 r 

= 20 × 3.2=64 ক বি 

 

S81. Ans.(c) 

Sol.  

 
 

S82. Ans.(b) 

Sol. E হঙ্কলো শুধুমোত্র স্বরিণষ। 

 

S83. Ans.(d) 

Sol. বি ল্প (d) এর িবিটি হঙ্কলো িঠি  উত্তর। 

 

S84. Ans.(a) 

Sol. উঙ্কল্টো ডট বচঙ্কের  োরঙ্কণ বি ল্প (a) িঠি । 

 

S85. Ans.(d) 

Sol.  

 
 

S86. Ans.(b) 

Sol. বশক্ষঙ্ক র প্রঙ্কয়োিনীয় িয়ি = 22 × 20 – 19 × 21 = 41 িির 

 

S87. Ans.(a) 

Sol.  

 
 

S88. Ans.(a) 

Sol.  
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S89. Ans.(d) 

Sol.  

 

S90. Ans.(c) 

Sol. বিতীয়টি হল প্রথমটির এি.আই.(SI) এ  | 

 

S91. Ans.(a) 

Sol.  

 
 

S92. Ans.(b) 

Sol.  

 
 

S93. Ans.(d) 

Sol.  

 
 

S94. Ans.(b) 

Sol.  

 
 

S95. Ans.(c) 

Sol.  
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S96. Ans.(a) 

Sol. প্রিোহ হল নদীর তিবশষ্টয এিং স্থবির হল পুকুঙ্করর তিবশষ্টয। 

 

S97. Ans.(c) 

Sol.  

 
 

S98. Ans.(b) 

Sol. বি ল্প (b) এর ডোয়োগ্রোমটি হঙ্কলো িঠি  উত্তর। 

 

S99. Ans.(b) 

Sol. REPAIR→ RESCUE→ RESEARCH→ RESIDUE→ RESIGN 

 

S100. Ans.(b) 

Sol.  
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