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১. অগ্ন্যাশয় কেটে বাদ দদটে কে কেৌগদে অপাদিত 

কেটে োটব কেদে দে? 

অ) োটববাহাইটেে 

আ) েযােটোজ 

ই) করাদেন 

ঈ) ফ্যাে 

২. ‘কবতাে পঞ্চদবিংশদত; গ্রন্থদের কেখে হটেন- 

অ) ইশ্বরিন্দ্র বট্যাপাধ্যায় 

আ) দবশ্বনাে কদব 

ই) পযারীিাাঁদ দিত্র 

ঈ) রািরতন তেবভূট াণ 

৩. ববজ্ঞাদনে পদ্ধদতটত কিৌিাদি িা টে বো হয়- 

অ) দপদেোেিার 

আ) এদপোেিার 

ই) েযাে োেিার 

ঈ) কেদর োেিার 

৪. নীটির কোন্ জীবদে গিটন অক্ষি? 

অ) ভেভক্স 

আ) অযাগাদরোে 

ই) দিটক্সািাইদেদেে 

ঈ) ক্ল্যািাইট াটিানাে 

৫. বািংোর স্বটদশী আট্ােটনর োটে েুক্ত এেজন 

কনত্রীর নাি হে- 

 

 

 

অ) েটরাদজনী নাই ু 

আ) বীণা দাশ 

ই) শ্রীিতী অযাদন কবোন্ত 

ঈ) েরোটদবী কিৌধ্ুরানী 

৬. কুদিটরর হূৎদপটড র রটোটের েিংখযা হে- 

অ) ৩দে 

আ) ২দে 

ই) ৪দে 

ঈ) ৫দে 

৭. NOIDA=STNIF হটে MEERUT= ? 

অ) RJJWZY 

আ) JJRWYZ 

ই) RJWJZY 

ঈ) RJJZZX 

৮. ২৪ দিোর েম্বা ১৬ দিোর িওড়া িাটের দভতটর 

িাদরদদটে ২ দিোর িওড়া রাস্তার কক্ষত্রফ্ে হটব- 

অ) ১৪৪ বগবদিোর 

আ) ১৫৪ বগবদিোর 

ই) ১৬৪ বগবদিোর 

ঈ) ২০০ বগবদিোর 

৯. েযাদপোদর দেউটবর িটধ্য দদটয় জটের উন্নয়ন কে 

ধ্টিবর উপর রদতদেত কেদে দে? 

অ) গদত 

আ) পৃেোন 
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আিাটদর ওটয়বোইটে দে দে পাটবন? 

েেে িােরী রস্তুদতর রশ্ন-উত্তর, োধ্ারণ জ্ঞাটনর ভাড ার, িাদেে ও োপ্তাদহে োটরডে অযাটফ্য়ােব, WBCS রস্তুদত, 
অনোইটন িে কেস্ট এবিং কুইজ এর বযবস্থা, e-Book, PDF-এর ভাড ার, জানা অজানা েেে তেয, স্কুে-েটেটজর দব য় 
দভদত্তে আটোিনা, িােরীর েেে খবর, েিোিদয়ে েেে ধ্রটণর তটেযর আপট ে আিাটদর োইটে কপটয় োটবন। 
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ই) োন্ধ্রতা 

ঈ) অদভে বজ ত্বরণ 

১০. কোনও এে পরীক্ষায় েিগ্র িাটত্রর ৬৪% পাশ 

েরে, েদদ অেৃতোটেবর েিংখযা ৪২০ হয়, তাহটে 

পরীক্ষােবীর কিাে েিংখযা েত? 

অ) ৫০০ 

আ) ১২০০ 

ই) ১০০০ 

ঈ) ১৬২৫ 

১১. ইডোরন্যাশানাে কেবার অগবানাইটজশন এর 

েদর দপ্তর কোোয় অবদস্থত? 

অ) পযাদরে 

আ) করাি 

ই) ইোদে 

ঈ) কজটনভা 

১২. কোন্ দুদে রাটজযর কেৌে রেল্প হে ‘গড ে 

রেল্প’? 

অ) দবহার অ উত্তররটদশ 

আ) উত্তররটদশ অ িধ্যরটদশ 

ই) দবহার অ পদিিবঙ্গ 

ঈ) দবহার অ িধ্যরটদশ 

১৩. ১ দেোর জটের ওজন ১ দেটোগ্রাি এবিং ১ 

দেোর অন্য তরটের ওজন ১.৪ দেটোগ্রাি। দুরোর 

তরে ৩:২ অনুপাটত দিদশ্রত েরটে, রদত দেোর 
দিশ্রটণর ওজন হটব- 

অ) ১.৩০ দেটোগ্রাি 

আ) ১.২৫ দেটোগ্রাি 

ই) ১.২০ দেটোগ্রাি 

ঈ) ১.১৬ দেটোগ্রাি 

১৪. ৯৯, ৯০.৭, ৮২.৪, ? ৬৫.৮, ৫৭.৫ 

অ) ৭৩.৩ 

আ) ৭৪.৮ 

ই) ৭৫.২ 

ঈ) ৭৪.১ 

১৫. ১/৪, ০.৬৫, ?, ২৯/২০, ১.৮৫ 

অ) ১.১ 

আ) ২১/২০ 

ই) ১৯/২০ 

ঈ) ১.২ 

উত্তর 

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