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১. পরিকল্পনাি অর্থসংস্থানন টাকাি য াগান 
বাড়ানব কী কািনে? 

অ) কি িাজস্ব বাড়নে 

আ) রিজার্থ বযঙ্ক যর্নক ঋনেি য াগান 
বাড়নে 

ই) বারেরজযক বযঙ্ক যর্নক প্রাপ্ত ঋে বাড়নে 

ঈ) জনসাধািনেি কাছ যর্নক প্রাপ্ত ঋে 
বাড়নে 

২. অরিকযাে ফাইবানিি কা থনীরি কী? 

অ) প্ররিসিে 

আ) অর্যন্তিীে পেূথ প্ররিফেন 

ই) রবনেপ 

ঈ) প্ররিফেন 

৩. সুচ:  সুনিা : :  যপন :  ? 

অ) কারে 

আ) কাগজ 

ই) কাঠ 

ঈ) ঢাকনা 

৪. A ও B একনে একরট কাজ ৬ রিনন যেষ 
কনি, A একা ওই কাজরট ১০ রিনন যেষ 
কনি, িাহনে B একা ওই কাজরট কি রিনন 
যেষ কনি? 

 

 

 

অ) ১০ রিনন 

আ) ১২ রিনন 

ই) ১৫ রিনন 

ঈ) ১৮ রিনন 

৫. ৫, ৮, ১৫ এি চিুর্থ সমানুপারি যবি কি 

অ) ২৪ 

আ) ২৫ 

ই) ২৬ 

ঈ) ২৭ 

৬. হ্যার্ািরেয়ান িন্ত্র  াি অংেরবনেষ- 

অ) বুক 

আ) অরস্থ 

ই) হূিরপন্ড 

ঈ) মরিষ্ক 

৭. র্ািনিি যকান্ িানজযি সীমানা সবনচনয় 
যবরে সংখ্যক িানজযি সীমানা স্পেথ কনিনছ? 

অ) অন্ধ্রপ্রনিে 

আ) রবহাি 

ই) মধযপ্রনিে 

ঈ) উত্তিপ্রনিে 

৮. েব্দ যকান মাধযনমি মধয রিনয় য নি 
পানিনা? 
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আমানিি ওনয়বসাইনট রক রক পানবন? 

সকে চাকিী প্রস্তুরিি প্রশ্ন-উত্তি, সাধািে জ্ঞাননি র্ান্ডাি, মারসক ও সাপ্তারহক কানিন্ট অযানফয়াসথ, WBCS প্রস্তুরি, 
অনোইনন মক যটস্ট এবং কুইজ এি বযবস্থা, e-Book, PDF-এি র্ান্ডাি, জানা অজানা সকে ির্য, স্কুে-কনেনজি রবষয় 
রর্রত্তক আনোচনা, চাকিীি সকে খ্বি, সমসামরয়ক সকে ধিনেি িনর্যি আপনডট আমানিি সাইনট যপনয়  ানবন। 
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অ) জে 

আ) েনূ্য 

ই) রস্টে 

ঈ) করঠন 

৯. একরট বৃনেি বয়স রনধথািে কিা  াি 
রকনসি মাধযনম? 

অ) ওনজাননি দ্বািা 

আ) উচ্চিাি দ্বািা 

ই) অবরস্থি বষথবেনয়ি দ্বািা 

ঈ) অনুপ্ররবষ্ট মূনেি গর্ীিিাি দ্বািা 

১০. িাবা যখ্োি উৎপরত্ত যকার্ায় হনয়রছে? 

অ) র্ািনি 

আ) চীনন 

ই) আিনব 

ঈ) ইউনিানপ 

১১.যকান্ রর্টারমন িানপ নষ্ট হনয়  ায়? 

অ) রর্টারমন A 

আ) রর্টারমন B 

ই) রর্টারমন C 

ঈ) রর্টারমন D 

১২. ১৯২৩ রিস্টানব্দ ;িীপারে সংঘ’ প্ররিষ্ঠা 
কনিন- 

অ) অরনে িায় 

আ) েীো িায় 

ই) উজ্জ্বে মজমুিাি 

ঈ) িীপারে িায় 

১৩. ১২ রেটাি জে রমরিি দুনধ, দুধ ও 
জনেি অনুপাি ২ :  ৩। কি রেটাি জে 
রমরিি কিনে নিুন রমিনে দুধ ও জনেি 
অনুপাি ৩ :  ৭ হনব? 

অ) ৫ রেটাি 

আ) ৬ রেটাি 

ই) ৪ রেটাি 

ঈ) ১০ রেটাি 

১৪। জািীয় সােিিা রমেন ( NLM)  চােু 
হয়- 

অ) ১৯৯৫ 

আ) ১৯৯৭ 

ই) ১৯৯৮ 

ঈ) ১৯৯৯ 

১৫. র্ািনি যিে যোধনাগানিি সবথারধক 
মারেকানা িনয়নছ রনম্নরেরখ্ি যকান্ সংস্থাি 
অধীনন? 

অ) ONGC 

আ) I OC 

ই) BPCL 

ঈ) HPCL 

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