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১. বিন্দুসারকে ‘অবিত্রাঘাত’ উপাবি োরা দেন? 

অ) বিনা 

আ) আরকিরা 

ই) গ্রীেরা 

ঈ) ইহুবেরা 

২. নানা সাকেকির আসল নাি েী? 

অ) িরুপন্থ 

আ) িুন্ধু পন্থ 

ই) তাাঁবতয়াকতাপী 

ঈ) দোকনাবিই নয় 

৩. দপািট দ াবলও িযিস্থা ভারকত প্রথি িালু 
েকরবিকলন দে? 

অ) লর্ট র্ালকেৌবস 

আ) লর্ট েযাবনিং 

ই) লর্ট আিোস্ট 

ঈ) দেউ নয় 

৪. োকিাের উপতযো অঞ্চকলর পুরাতন েয়লাখবন 
দোন বি? 

অ) তালকির 

আ) দিাোকরা 

ই) রানীগঞ্জ 

ঈ) বিসরািপুর 

 

 

 

 

 

৫. োনাবর্য়ান বিল্ড সিভূবি আসকল বেকসর  কল 
গবিত? 

অ) ক্ষয়জাত 

আ) সঞ্চয়জাত 

ই) ভ-ূআকলাড়নজাত 

ঈ) উপকূলীয় ক্ষয় জাত 

৬. এভাকরস্ট জয়ী প্রথি িাঙালী পুরুষ দে? 

অ) দপ্রি েরবজ 

আ) সতযব্রত োি 

ই) সতযব্রত িজুিোর 

ঈ) রািানাথ বিেোর 

৭. পবিিিকের দোন দজলাকে িাকনর ভান্র্ার 
িকল? 

অ) পূিট িিটিান 

আ) পবিি িিটিান 

ই) হুগলী 

ঈ) পূিট দিবেনীপুর 

৮. ‘দর্বভর্ েপারব ল্ড’ গ্রকন্থর দলখে দে? 

অ) সিারকসি িি 

আ) িালটস বর্কেন্স 

ই) দিক্সবপয়র 

ঈ) জজট িানটার্ট ি 
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আিাকের ওকয়িসাইকি বে বে পাকিন? 

সেল িােরী প্রস্তুবতর প্রশ্ন-উত্তর, সািারণ জ্ঞাকনর ভান্র্ার, িাবসে ও সাপ্তাবেে োকরন্ি অযাক য়াসট, WBCS প্রস্তুবত, 
অনলাইকন িে দিস্ট এিিং কুইজ এর িযিস্থা, e-Book, PDF-এর ভান্র্ার, জানা অজানা সেল তথয, স্কুল-েকলকজর বিষয় 
বভবত্তে আকলািনা, িােরীর সেল খির, সিসািবয়ে সেল িরকণর তকথযর আপকর্ি আিাকের সাইকি দপকয় যাকিন। 
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৯. িূন্য বর্বগ্র দসবন্িকগ্রকর্ িায়ু িািযকি িকের দিগ 
েত? 

অ) ৩৩২বি/কস. 

আ) ২৩২বি/কস. 

ই) ৪৩২বি/কস. 

ঈ) ৬৩২বি/কস. 

১০. সিস্ত অযাবসকর্ দোন উপাোনবি অিশ্যই 
থােকি? 

অ) দলাবরন 

আ) োইকরাকজন 

ই) অবক্সকজন 

ঈ) সাল ার 

১১.  সু সু আিৃত থাকে- 

অ) দপবরোবর্টয়াি দ্বারা 

আ) দপবরকিাবনয়াি দ্বারা 

ই) পু্লরা দ্বারা 

ঈ) দিবনবনকজস্ দ্বারা 

১২. CJDL  : FMGR :: IKJR 

অ) RSTU 

আ) OQPT 

ই) OQRT 

ঈ) KRMO 

১৩. পর পর বতনবি বিকজাড় সিংখযার প্রথিবি 
বতনগুণ, তৃতীয়বি দুইগুকণর িাইকত ৩ দিবি, তৃতীয় 
সিংখযাবি েত? 

অ) ১৭ 

আ) ১৫ 

ই) ১৩ 

ঈ) ১১ 

১৪. দুবি সিংখযার অনুপাত ৭:৮ এিিং তাকের 
গ.সা.গু =৬ সিংখযাদুবির পাথটেয েত? 

অ) ৫ 

আ) ৬ 

ই) -৮ 

ঈ) ১০ 

১৫. এেবি েযাকে ৩০০ জকনর ৯ বেকনর খািার 
িজুত বিল। ২ বেন পকর ১২৫ জন দলাে অন্যস্থাকন 
িকল দগল। িাবে খাকেয িাবে দলাকের েতবেন 
িলকি? 

অ) ১০ বেন 

আ) ১২ বেন 

ই) ১৫ বেন 

ঈ) ১৬ বেন 

উত্তর 

১/ই, ২/আ, ৩/আ, ৪/ই, ৫/ই, ৬/আ, ৭/অ, ৮/আ, 
৯/অ, ১০/আ, ১১/ই, ১২/আ, ১২/আ, ১৩/আ, 
১৪/আ, ১৫/আ 
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