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১. কাকক ভারতীয় ননৌবাহিনীর প্রথম মহিলা 
পাইলট হিসাকব হনযুক্ত করা িকয়কে? 

অ) আস্থা নসগাল 

আ) শহক্ত মায়া এস 

ই) শুভাঙ্গী স্বরূপ 

ঈ) রূপা ভাটনাগর 

২. নলাকসভার অধ্যকের অপসারণ সংক্রান্ত 

প্রস্তাব উত্থাপকনর জন্য কতহিকনর ননাহটশ 

হিকত িয়? 

অ) ১০ হিন 

আ) ১২ হিন 

ই) ১৪ হিন 

ঈ) ২১ হিন 

৩. একহট বাাঁকশর ১/৪ অংশ লাল রঙ এবং 
১/৫ অংশ সবুজ রঙ করা আকে। বাহক 

অংকশর দির্ঘয্ ১২১ নসহটটহমটার িকল, সবুজ 

বাাঁকশর দির্ঘয্ কত? 

অ) ১১০ নসহম 

আ) ২২০ নসহম 

ই) ৩৩০ নসহম 

ঈ) ৪৪০ নসহম 

 

 

 

 

৪. শ্ররট সাহক্ট িকল R = কত? 

অ) œ 

আ) 0 

ই) ১০৬ 

ঈ) ১০০০Ω 

৫. ২০ জন নলাক দিহনক ৬ র্ঘটটা কাজ ককর 

একহট কাজ ১৮ হিকন সম্পন্ন ককর। ১৫ জন 

নলাক দিহনক কত র্ঘটটা কাজ ককর ১২ হিকন 

কাজহট নশষ করকত পারকব? 

অ) ৬ হিকন 

আ) ১০ হিকন 

ই) ১২ হিকন 

ঈ) ১৫ হিকন 

৬. সরকাকরর তৃতীয় অকঙ্গর নাম কী? 

অ) আইন হবভাগ 

আ) শাসন হবভাগ 

ই) হবচার হবভাগ 

ঈ) সংবাি মাধ্যম 

৭. নক আহবষ্কার ককরন নয আকলাকরহি 

হপ্রজকমর মধ্য হিকয় নগকল সাতহট রকঙ হবভক্ত 

িয়? 

অ) আইজযাক হনউটন 
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আমাকির ওকয়বসাইকট হক হক পাকবন? 

সকল চাকরী প্রস্তুহতর প্রশ্ন-উত্তর, সাধ্ারণ জ্ঞাকনর ভাটডার, মাহসক ও সাপ্তাহিক কাকরটট অযাকেয়াস্, WBCS প্রস্তুহত, 
অনলাইকন মক নটস্ট এবং কুইজ এর বযবস্থা, e-Book, PDF-এর ভাটডার, জানা অজানা সকল তথয, স্কুল-ককলকজর হবষয় 
হভহত্তক আকলাচনা, চাকরীর সকল খবর, সমসামহয়ক সকল ধ্রকণর তকথযর আপকডট আমাকির সাইকট নপকয় যাকবন। 
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আ) জজ ্হমলটন 

ই) আকলককজটডার নেহমং 

ঈ) আলকেড নটহনসন 

৮. নকান্ রাজয সরকার হবনামূকলয 
প্রহতকযাহগতামূলক পরীোর জন্য হিশারী 
নামক নমাবাইল অযাপ চালু ককরকে? 

অ) পাঞ্জাব 

আ) রাজস্থান 

ই) তাহমলনাডু 

ঈ) নকরালা 

৯. ক্রহসং ওভার র্ঘকট হমকয়াহসস নকাষ 

হবভাজকনর নকান্ উপিশায়? 

অ) জাইকগাহটন 

আ) হডকলাহটন 

ই) নলকটাহটন 

ঈ) পযাহকহটন 

১০. একহট ইকলক্ট্রকনর ভর m িকল, ß কণার 
ভর কত িকব? 

অ) ৪ m 

আ) ২ m 

ই) ৩ m 

ঈ) m 

১১. পাটডবনী নকান্ রাকজযর নৃতযকলা? 

অ) আসাম 

আ) মধ্যপ্রকিশ 

ই) অরুনাচল প্রকিশ 

ঈ) হসহকম 

১২. a__bc__a__bcdabc__dc__cd 

অ) acbddb 

আ) adbcbd 

ই) cabddc 

ঈ) ddcbbc 

১৩. হিহির হসঙ্ঘাসকন প্রথম মুসলমান 

সম্রাজ্ঞী- 

অ) রাহজয়া সুলতান 

আ) রাহন রাসমহণ 

ই) রাহন অবন্তীবাই 

ঈ) চাাঁি সুলতানা 

১৪. পূব্ এহশয়ায় ভারকতর স্বাধ্ীনতা 
সংগ্রাকমর জনক বলা িয়- 

অ) রাসহবিারী বসু 

আ) সুভাষচন্দ্র বসু 

ই) হচত্তরঞ্জন িাশ 

ঈ) লালা লাজপত রায় 

১৫. ইনকোহসকসর নতুন হসইও এবং এমহড 

হিসাকব নক হনযুক্ত িকয়কেন? 

অ) মাইককল নপশ্চ 

আ) নন্দন নীলকাহন 
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ই) সহলল পাকরখ 

ঈ) প্রবীণ রাও 

১৬. মিনকমািন মলকবযর উকিযকগ 

‘যুক্তপ্রকিশ হকষানসভা’ গকে ওকে- 

অ) ১৯২১ সাকল 

আ) ১৯২২ সাকল 

ই) ১৯১৮ সাকল 

ঈ) ১৯১৯ সাকল 

১৭. ভারকতর বৃিত্তম নকন্দ্রশাহসত রাজয িল- 

অ) লাোদ্বীপ 

আ) নতুন হিিী 

ই) চহটডগে 

ঈ) আন্দামান ও হনককাবর দ্বীপপুঞ্জ 

১৮. ভারকত প্রথম সবুজ হবলব র্ঘকট- 

অ) পাঞ্জাকব 

আ) উত্তরপ্রকিকশ 

ই) রাজস্থাকন 

ঈ) গুজরাকট 

১৯. ‘কুনহব’ বলা িয়- 

অ) উত্তরপ্রকিকশর কৃষককির 

আ) বাংলার কৃষককির 

ই) গুজরাকটর কৃষককির 

ঈ) পাঞ্জাকবর কৃষককির 

২০. নয পদ্ধহতকত তাপ নকাকনা জে মাধ্যম 

োোও বায়ুমটডকল সঞ্চাহলত িয় তাকক বকল- 

অ) হবহকরন 

আ) পহরবিন 

ই) অযাডকভকশন 

ঈ) পহরচলন 

উত্তর 

১/ই, ২/ই, ৩/আ, ৪/আ, ৫/ই, ৬/ই, ৭/অ, 

৮/আ, ৯/ঈ, ১০/আ, ১১/আ, ১২/আ, ১৩/অ, 
১৪/অ, ১৫/ই, ১৬/ই, ১৭/ঈ, ১৮/অ, ১৯/ই, 
২০/অ 
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