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১.  কাবেরী জলবেবরাধ সংক্রান্ত বেষবে 
বিবের ককান্ রাজযবি জবিত িে? 

অ)  ককরালা 

আ)  অন্ধ্রপ্রবেশ 

ই)  তাবিলিাডু 

২.  িািেবেবে কলডজবিত েূষীত পোর্থ 
েূর করবত েযেোর করা েে-  

অ)  Ca- EDTA 

আ) DMG 

ই) বসস প্লাবিি 

ঈ) জাইবসর লেণ 

৩. িেম্মে বেি কাবশি ভারত আক্রিি 
কবরবিবলি কবে? 

অ) ৭১২ বরিঃ 

আ) ৭১৩ রীিঃ 

ই) ৭০৫ রীিঃ 

ঈ) ৭২১ রীিঃ 

৪. বেধািসভাে রাজযপাল যতজি ইঙ্গ-
ভারতীে সেস্য বিবোগ কবরি- 

অ) ১ জি 

আ) ২ জি 

 

 

 

ই) ৩ জি 

ঈ) ৪ জি 

৫. িানুবষর ফুসফুস োেু ধারকবের 
(ভাইিাল কযাপাবসবি) পবরিাণ েল- 

অ) ৩৫০০ বিবলবিিার 

আ) ৪৫০০ বিবলবিিার 

ই) ৫০০ বিবলবিিার 

ঈ) ১২০০ বিবলবিিার 

৬. অযালবকােবলর বেিাঙ্ক কত? 

অ) ১০০ বডবি কসবটিবিড 

আ) -১৩০ বডবি কসবটিবিড 

ই) -৬০ বডবি কসবটিবিড 

ঈ) -৫০ বডবি কসবটিবিড 

৭.  ৬,  ১৮,  ৫৪,  ? ,  ৪৮৬,  
১৪৫৮ 

অ)  ১৬৪ 

আ)  ১৬০ 

ই)  ১৬৮ 

ঈ)  ১৬২ 

৮.  ১১১ :  ৩৭ : :  ১২৩ :  ? 

অ) ৪১ 

আ) ৩১ 
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ই) ২১ 

ঈ) ৭১ 

৯. ‘কভল অফ স্ট্র্যাির্ুর’ ককার্াে অেবস্থত? 

অ) রুিাবিোে 

আ) সাইবেবরোে 

ই) স্কিলযাবটডর বিডলযাটড ভযাবলবত 

ঈ) কবসথকাে 

১০. ভারবতর ককাবিা রাজনিবতক েবলর 
পতাকা ও প্রতীক কক বিধথারণ কবর র্াবক? 

অ) রাষ্ট্রপবত 

আ) বেোর বেভাগ 

ই) আইি বেভাগ 

ঈ) বিেথােি কবিশি 

১১. ভারবতর জাতীে পশু – 

অ) পযািবর্রা ইউবিকযাল 

আ) পযািবর্রা িাইবিস 

ই) পযািবর্রা ওন্ ফা 

ঈ) ককাবিাবি িে 

১২. বেিােল প্রবেবশর িেবিযুক্ত িুখযিন্ত্রীর 
িাি কী? 

অ) সুবরশ ভরদ্বাজ 

আ) িবেন্দ্র বসং 

ই) জেরাি ঠাকুর 

ঈ) িীরজ িাোর 

১৩. ককাবিা আসবলর ২% োবর ২ েিবরর সরল 
সুে ৬০ িাকা েবল, েক্রেৃবি সুে কত েবে? 

অ) ৬০.৬০ িাকা 

আ) ৫০.৫০ িাকা 

ই) ৮০.৬০ িাকা 

ঈ) ৮০.৮০ িাকা 

১৪. একবি পরীক্ষাে ৭০% পরীক্ষার্থী ইংবরবজবত 
পাশ কবর, ৮০% অবঙ্ক পাশ কবর এেং ১০% উভে 
বেষবে কফল কবর। যবে ১৪৪ জি উভে বেষবে পাশ 
কবর, তবে কিাি পরীক্ষার্থী সংখযা কত? 

অ) ১২৫ 

আ) ২০০ 

ই) ২৪০ 

ঈ) ৩৭৫ 

১৫. ২০১৭ সাবল ভারবতর ককাি রাজয ‘ককাবরো 
িুযবরজি উৎসে’ আবোজি কবরবি? 

অ) রাজস্থাি 

আ) েবরোিা 

ই) গুজরাি 

ঈ) উত্তরপ্রবেশ 

উত্তর-  

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