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(English) 

Q1. The antonym of ‘Forgo’ is- 

(a) Claim 

(b) Despise 

(c) Undergo 

(d) Remember 

Q2. An Obstetrician deals with- 

(a) Child disease 

(b) Liver disease 

(c) Pregnancy & child birth 

(d) Nerve disease 

Q3. Fill in the blank with the appropriate option: 

He spends hours ______ the phone everyday. 

(a) at 

(b) on 

(c) with 

(d) in 

Q4. Which one is the plural number? 

(a) Index 

(b) Alumni 

(c) Hypothesis 

(d) Analysis 

Q5. What is the synonym of ‘Atrocity’? 

(a) Solidarity 

(b) Pity 



(c) Cruelty 

(d) Punctuality 

Q6. The idiomatic expression ‘A slap on the wrist’ means- 

(a) Short on time 

(b) A very mild punishment 

(c) To have a dispute 

(d) To force an issue 

Q7. Fill in the blank with correct word. 

Ram and his brothers were four in _______. 

(a) quantity 

(b) number 

(c) numbers 

(d) totality 

Q8. Fill in the blank with the appropriate option: 

What are you worrying _______? 

(a) to 

(b) with 

(c) for 

(d) about 

Q9. Fill in the blank with the appropriate option: 

He works ______ an insurance company. 

(a) for 

(b) at 

(c) in 

(d) with 

Q10. Choose the appropriate antonym of ‘Adore’. 

(a) Love 

(b) Like 

(c) Hate 



(d) Ignore 

Q11. Insert the right preposition in the blank space: 

He died _______ dengue. 

(a) with 

(b) from 

(c) of 

(d) by 

Q12. Fill in the blank with the appropriate option: 

She has no control ______ her temper. 

(a) on 

(b) with 

(c) over 

(d) after 

Q13. Find the correctly spelt word. 

(a) Reharsal 

(b) Rehersal 

(c) Rehearsal 

(d) Rehearsel 

Q14. It has been established that 

(P) Einstein was 

(Q) although a great scientist  

(R) weak in arithmetic 

(S) right from his school days 

To form a correct and meaningful sentence, the proper sequence should be: 

(a) Q- P- R- S 

(b) P- R- S- Q 

(c) P- S- Q- R 

(d) Q- P- S- R 

Q15. Instead of ‘tolerance’ we can say 



(a) bear on 

(b) bear in 

(c) bear with 

(d) bear at 

Q16. ‘Philanthropist’ means 

(a) Humanitarian 

(b) Hater of man 

(c) Lover of animals 

(d) Lover of books 

Q17. What type of sentence is ‘Do or Die’? 

(a) Simple 

(b) Complex 

(c) Exclamatory 

(d) Compound 

Q18. Replace the underlined portion with an idiom from the list below: 

They finally agreed on the business deal. 

(a) let the cat out of the bag 

(b) see eye to eye 

(c) to feel under the weather 

(d) to cut a corner 

Q19. “I have done my duty.” – Which tense is this? 

(a) Present Indefinite 

(b) Present Perfect 

(c) Past Perfect 

(d) Past Indefinite 

Q20. Use a correct gerund in the blank space: 

I like ______ pictures. 

(a) painting 

(b) painted 



(c) to paint 

(d) paint 

Q21. Give the one word substitution of: 

One who talks continuously 

(a) Voracious 

(b) Impecunious 

(c) Loquacious 

(d) Avaricious 

Q22. Give the one word substitution of: 

Creature having both male and female organs 

(a) Sodomite 

(b) Homosexual 

(c) Masochist 

(d) Hermaphrodite 

Q23. What is the most appropriate passive form of “Who has done the work?” 

(a) Who has been done the work? 

(b) By whom has been done the work? 

(c) Whom has done the work by? 

(d) By whom has the work been done? 

Q24. What part of speech is the word ‘Adjective’? 

(a) Pronoun 

(b) Noun 

(c) Adjective 

(d) Adverb 

Q25. Find the synonym of ‘Covert’. 

(a) Revert 

(b) Secret 

(c) Desert 

(d) Honest 



 

(History) 

Q26. এলাহাবাদ প্রশস্তির রচস্ত়িতা কে? 

(a) হস্তরসেন 

(b) স্তবোখদত্ত 

(c) োস্তলদাে 

(d) শূদ্রে 

Q27. 'নবজীবন' _____ দ্বারা েম্পাস্তদত হস়িস্তিল। 

(a) রােস্তবহারী বেু 

(b) গান্ধীস্তজ 

(c) লালা হরদ়িাল 

(d) অরস্তবন্দ ক াষ 

Q28. স্তনম্নস্তলস্তখত েুলতানসদর মসযে কে ইেতা, কেনাবাস্তহনী, মুদ্রা এবং স্তদস্তি োলতানাসতর অনোনে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ 

েংগস্তিত েসরস্তিসলন? 

(a) শামেুস্তিন ইলতুৎস্তমশ 

(b) স্তগ়িােউস্তিন বলবন 

(c) মুহাম্মদ স্তবন তু লে 

(d) আলাউস্তিন স্তখলস্তজ 

Q29. অসশাসের কলখমালা়ি উস্তিস্তখত স্তেস্তর়িার স্তিে রাজার নাম স্তে? 

(a) অোস্তিওোে Ⅱ স্তিওে 

(b) টসলস্তম Ⅱ 

(c) অোস্তিসগানাে 

(d) আসলেজান্ডার 

Q30. স্তনম্নস্তলস্তখত ভাইের়িসদর মসযে কে 1878 োসলর 'কদশী়ি মুদ্রাযন্ত্র আইন' বাস্ততল েসরস্তিসলন? 

(a) লর্ণ স্তলটন 

(b) লর্ণ োজণন 

(c) লর্ণ র্াফস্তরন 

(d) লর্ণ স্তরপন 

Q31. 'গদর পাস্তটণ' (1913) কে এবং কোিা়ি প্রস্ততষ্ঠা েসরন? 



(a) ভগত স্তেং, কিট স্তিসটন 

(b) লালা লাজপত রা়ি, ফ্রান্স 

(c) লালা হরদ়িাল, আসমস্তরো 

(d) েোসেন কমাহন স্তেং, জামণাস্তন 

Q32. স্তনসচর মসযে কে স্তবখোত স্তনগণমন তত্ত্ব উপস্থাপন েসরন? 

(a) দাদাভাই নওরাওস্তজ 

(b) েুসরন্দ্রনাি বোনাজণী 

(c) কগাপাল েৃষ্ণ কগাখসল 

(d) বাল গঙ্গাযর স্ততলে 

Q33. স্বাযীন ভারসতর প্রিম ভারতী়ি গভনণর কজনাসরল কে স্তিসলন? 

(a) রাসজন্দ্র প্রোদ 

(b) চক্রবতণী রাজাসগাপালাচারী 

(c) েবণপিী রাযােৃষ্ণন 

(d) উপসরর কেউ নন 

Q34. কোন মু ল রাজেুমার আবুল ফজলসে হতো েস্তরস়িস্তিসলন? 

(a) খেরু 

(b) কেস্তলম 

(c) আস্তজমুেশান 

(d) খুররম 

Q35. স্তদস্তি োলতানাসতর স্তনম্নস্তলস্তখত রাজবংশগুস্তলর েস্তিে োলানুক্রস্তমে ক্রম স্তনবণাচন েরুন: 

(a) কলাস্তদ, ইলবাস্তর তুস্তেণ, তু লে, স্তখলস্তজ 

(b) ইলবাস্তর তুস্তেণ, স্তখলস্তজ, তু লে, কলাস্তদ 

(c) তু লে, স্তখলস্তজ, কলাস্তদ, ইলবাস্তর তুস্তেণ 

(d) স্তখলস্তজ, কলাস্তদ, তু লে, ইলবাস্তর তুস্তেণ 

Q36. পুনা চুস্তি েত োসল স্বাক্ষস্তরত হ়ি? 

(a) 1857 

(b) 1932 

(c) 1935 

(d) 1942 



Q37. চাাঁদ স্তবস্তব দাস্তক্ষর্াসতের কোন েুলতাস্তন শােে স্তিসলন? 

(a) স্তবজাপুর 

(b) কবরার 

(c) আহসমদনগর 

(d) কগালসোন্ডা 

Q38. স্তনসচর কোন রাজবংশসে আরব ভ্রমর্োরীরা ‘বলহার’ স্তহসেসব অস্তভস্তহত েরসতন? 

(a) চালুেে 

(b) কচাল 

(c) রাষ্ট্রেূট 

(d) পাণ্ড্ে 

Q39. ভারতী়ি উপমহাসদসশ চাষবাসের প্রাচীনতম স্তনদণশন কোন প্রত্নসক্ষত্র কিসে পাও়িা কগসি? 

(a) উৎনুর 

(b) বুজণাসহাম 

(c) কমহরগড় 

(d) বাসগার 

Q40. অরস্তবন্দ ক াষ োসে ‘the Prophet of Great Political Creed’ (এেস্তট মহৎ রাজননস্ততে মসতর 

প়িগম্বর) বসল েম্মাস্তনত েসরস্তিসলন? 

(a) িহ্মবান্ধব উপাযো়ি 

(b) অস্তিনী েুমার দত্ত 

(c) রােস্তবহারী বেু 

(d) স্তবস্তপন চন্দ্র পাল 

Q41. ভারত মাতার স্তচত্রস্তট কে এাঁসেসিন? 

(a) রবীন্দ্রনাি িােুর 

(b) অবনীন্দ্রনাি িােুর 

(c) বস্তিম চন্দ্র চসটাপাযো়ি 

(d) মহাত্মা গান্ধী 

Q42. োরর্ী ে ও খ এর তুলনা েরুন: 

(A) কমাস্তর়িা   1. স্তপপ্পাস্তলবন 

(B) স্তবসদহগর্   2. স্তমস্তিলা 



(C) স্তলচ্ছস্তভগর্  3. ববশালী 

(D) মি   4. েস্তপলাবস্তু 

উপসরর কোনস্তট েস্তিেভাসব স্তমলসি না? 

(a) A-1, B-2, C-3 

(b) D-4 

(c) C-3, D-4 

(d) উপসরর েবগুসলা 

Q43. কজাড় কমলান: 

(A) কোট স্তর্স্তজ  1. লুইস্তগ স্তপও কতস্তসেসতাস্তর 

(B) হরপ্পা   2. এফ. এ. খান, স্তজ. এে.  ুস্তরস়ি 

(C) োলীবঙ্গন  3.দ়িা রাম োহাস্তন 

(D) মসহসজাদাসরা  4. রাখাল দাে বসন্দোপাযো়ি 

(a) A-2, B-3, C-1, D-4 

(b) A-1, B-3, C-2, D-4 

(c) A-4, B-1, C-2, D-3 

(d) A-3, B-2, C-4, D-1 

Q44. েসব গান্ধী-আরউইন চুস্তি স্বাক্ষস্তরত হস়িস্তিল? 

(a) 1931 

(b) 1930 

(c) 1932 

(d) 1929 

Q45. কোন মু ল েম্রাট / রাজপুরুষ উপস্তনষসদর ফারস্তে ভাষা়ি অনুবাদ েসরন? 

(a) বাবর 

(b) আেবর 

(c) শাহজাহান 

(d) দারা শুসো 

Q46. োসভণিে অফ ইস্তন্ড়িা কোোইস্তট কে প্রস্ততষ্ঠা েসরন? 

(a) অোস্তন কবোন্ত 

(b) মহাসদব কগাস্তবন্দ রানাসর্ 



(c) কগাখসল 

(d) স্তব.স্তজ. স্ততলে 

Q47. কোন আইন স্তিস্তটশ েরোরসে রাজননস্ততে োযণেলাপ দমন েরার জনে চরম ক্ষমতা প্রদান েসরস্তিল? 

(a) আমণে অোক্ট 

(b) ভানণােুলার কপ্রে অোক্ট 

(c) রাওলাট অোক্ট 

(d) অোক্ট Ⅲ, 1882 

Q48. োলানুক্রস্তমে ক্রসম স্তবসদশী ভ্রমর্োরীসদর তাস্তলো োজান: 

(A) ইউ়িান কচা়িাঙ (স্তহউএন োঙ) 

(B) ইতস্তেং 

(C) ফা স্তহস়িন 

(D) কমগাস্তস্থস্তনে 

(a) A, B, C, D 

(b) A, D, B, C 

(c) D, C, A, B 

(d) D, C, B, A 

Q49. ‘অনুশীলন েস্তমস্তত’ এর প্রস্ততষ্ঠাতা কে স্তিসলন? 

(a) অস্তিনী েুমার দত্ত 

(b) স্তবস্তপন চন্দ্র পাল 

(c) অরস্তবন্দ ক াষ 

(d) প্রমিনাি স্তমত্র 

Q50. স্তনসচর কোন স্তশলাস্তলস্তপসত আমরা 'েতী'র প্রিম উসিখ পাই? 

(a) স্তগরনাসরর অসশাসের স্তশলাসলখ 

(b) আইসহাল স্তশলাসলখ 

(c) এরান স্তশলাসলখ 

(d) দাসমাদরপুর স্তশলাসলখ 

Q51. কগৌতম বুসের বার্ীর প্রিম প্রচারসে বলা হ়ি 

(a) মহাস্তভস্তনষ্ক্রমর্ 

(b) যমণচক্র প্রবতণন 



(c) যম্মস াষ 

(d) মহাপস্তরস্তনবণার্ 

Q52. গান্ধীসে 'রাষ্ট্রসদ্রাহী ফস্তের' বসল উপহাে েসরসিন কে? 

(a) উইনস্টন চাস্তচণল 

(b) রামসে মোেসর্ানাল্ড 

(c) লর্ণ আরউইন 

(d) স্তক্রপে 

Q53. ভারসত েবণপ্রিম 'তুলু ুমা' োমস্তরে কেৌশল কে বেবহার েসরন? 

(a) আলাউস্তিন স্তখলস্তজ 

(b) মুহাম্মদ স্তবন তু লে 

(c) বাবর 

(d) আেবর 

Q54. অেহসযাগ আসন্দালসনর পস্তরেল্পনা গৃহীত হ়ি 

(a) লাসহার অস্তযসবশসন 

(b) নাগপুসর েংসিসের অস্তযসবশসন 

(c) গুজরাট েংসিসে 

(d) স্তদ্বতী়ি কগালসটস্তবল েসম্মলসন 

Q55. কে তার স্তবখোত নীস্ততসত ক াষর্া েসরন কয 'স্বরাজ' অবশেই 'জনগসর্র' হসব এবং শুযুমাত্র 'কের্ীসদর' জনে 

ন়ি? 

(a) মস্ততলাল কনসহরু 

(b) গান্ধীস্তজ 

(c) েুভাষ চন্দ্র বেু 

(d) স্তে.আর. দাে 

Q56. বুলন্দ দরও়িাজা কে স্তনমণার্ েসরন? 

(a) হুমা়ুিন 

(b) আেবর 

(c) শাহজাহান 

(d) ঔরঙ্গসজব 

Q57. ‘স্তহন্দ স্বরাজ’ িন্থস্তট কে স্তলসখসিন? 



(a) জওহরলাল কনসহরু 

(b) লাল বাহাদুর শাস্ত্রী 

(c) মহাত্মা গান্ধী 

(d) কমৌলানা আবুল োলাম আজাদ 

Q58. রাম প্রোদ স্তবেস্তমসলর নাম কোন মামলার েসঙ্গ যুি? 

(a) োসোস্তর ষড়যন্ত্র মামলা 

(b) লাসহার ষড়যন্ত্র মামলা 

(c) আস্তলপুর কবামার মামলা 

(d) স্তমরাট ষড়যন্ত্র মামলা 

Q59. আত্ম-েম্মান আসন্দালন প্রস্ততস্তষ্ঠত হ়ি 

(a) আসম্বদের দ্বারা 

(b) কপস্তর়িার ই.স্তভ. রামাোস্তম নাইোর দ্বারা 

(c) স্তদনোসরা জাভালোর দ্বারা 

(d) কেশবরাও কজসযর দ্বারা 

Q60. বাংলা়ি তত্ত্বসবাস্তযনী েভার প্রস্ততষ্ঠাতা কে স্তিসলন? 

(a) দাসদাবা পানু্ডরঙ্গ 

(b) কদসবন্দ্রনাি িােুর 

(c) রাযা োন্ত কদব 

(d) কেশব চন্দ্র কেন 

Q61. বচতনেসদসবর েমস়ি বাংলার েমোমস্ত়িে েুলতান কে স্তিসলন? 

(a) নুেরাত শাহ 

(b) ফসতহ শাহ 

(c) হুসেন শাহ শােণী 

(d) আলাউস্তিন হুসেন শাহ 

Q62. মসিগু -কচমেসফার্ণ েংস্কার ক াষর্া েরা হস়িস্তিল 

(a) 1919 োসল 

(b) 1918 োসল 

(c) 1920 োসল 

(d) 1921 োসল 



Q63. বঙ্গভসঙ্গর েম়ি ‘রাস্তখ বন্ধন’ উৎেসবর প্রবতণে কে? 

(a) স্তচত্তরজন দাে 

(b) রবীন্দ্রনাি িােুর 

(c) প্রমিনাি স্তমত্র 

(d) পুস্তলন স্তবহারী দাে 

Q64. 'িোন্ড ওল্ড মোন অব ইস্তন্ড়িা' স্তহসেসব পস্তরস্তচত কে? 

(a) বদরুস্তিন বত়িবজী 

(b) েুসরন্দ্রনাি বোনাজণী 

(c) কগাপাল েৃষ্ণ কগাখসল 

(d) দাদাভাই নওসরাস্তজ 

Q65. স্তনসচর কোন কজাড়া স্তমলসি না? 

(a) কজৌনপুর – অটল মেস্তজদ 

(b) মাসলা়িা - জাহাজ মহল 

(c) আজমীর – েুব্বতুল ইেলাম 

(d) কগৌড় – বড় কোনা মেস্তজদ 

Q66. কচৌস্তর কচৌরা কোিা়ি? 

(a) পাটনা 

(b) ভাগলপুর 

(c) গ়িা 

(d) কগারখপুর 

Q67. বারসদালী েতোিহ (1928) এর োসি স্তনম্নস্তলস্তখত কে যুি স্তিসলন? 

(a) রাসজন্দ্র প্রোদ 

(b) বিভভাই পোসটল 

(c) মস্ততলাল কনসহরু 

(d) জওহরলাল কনসহরু 

Q68. 'োরলাইল োেুণলার' েসব জাস্তর েরা হ়ি? 

(a) 1905 

(b) 1901 

(c) 1902 



(d) 1906 

Q69. ‘দে স্তফসলােস্তফ অফ দে বম্ব’-এর রচস্ত়িতা কে? 

(a) ভগবতী চরর্ কভাহরা 

(b) স্তবস্তপন চন্দ্র পাল 

(c) যশপাল 

(d) অরস্তবন্দ ক াষ 

Q70. কয গুপ্ত রাজা শােসদর ধ্বংে োযন েসরস্তিসলন স্ততস্তন স্তিসলন 

(a) েমুদ্র গুপ্ত 

(b) প্রিম চন্দ্রগুপ্ত 

(c) েুমার গুপ্ত 

(d) স্তদ্বতী়ি চন্দ্রগুপ্ত 

Q71. স্তনসম্নাি বেস্তিসদর মসযে কে বসলস্তিসলন কয ভারসত কোন দােপ্রিা স্তিল না? 

(a) স্ট্রাসবা 

(b) টসলস্তম 

(c) কমগাস্তস্থস্তনে 

(d) স্তহউস়িন কচা়িাঙ (স্তহউস়িন োঙ) 

Q72. হুমা়ুিননামা কে স্তলসখসিন? 

(a) গুলবদন কবগম 

(b) হুমা়ুিন 

(c) বীরবল 

(d) আবুল ফজল 

Q73. কোন কচাল রাজা তার রাজোস্তভসষসের আসগ অরুসমাস্তলবমণা নাসম পস্তরস্তচত স্তিসলন? 

(a) বীর রাসজন্দ্র 

(b) প্রিম রাজারাজ 

(c) প্রিম েুসলাতুঙ্গ 

(d) উপসরর কেউই নন 

Q74. েবণভারতী়ি স্তেষার্ েভার প্রিম েভাপস্তত কে স্তিসলন? 

(a) স্বামী েহজানন্দ েরস্বতী 

(b) এন. স্তজ. রঙ্গা 



(c) জওহরলাল কনসহরু 

(d) জ়ি প্রোশ নারা়ির্ 

Q75. স্তনসম্ন উস্তিস্তখত েংজ্ঞাগুস্তলর মসযে কোনস্তট 'কবগার েম' কবাঝাসত বেবহৃত? 

(a) শুল্ক 

(b) উদ্রঙ্গ 

(c) বস্তল 

(d) স্তবস্তষ্ঠ 

 

(Geography) 

Q76. হিমালয় বেশ কযয়কহি সমান্তরাল ( ভাাঁজযুক্ত ) পেবতযেহি হিযয় গহিত । এর মযযে বকাি পেবতযেহিহি 

প্রাচীিতম ?  

(a) হশোহলক পেবতযেহি 

(b) অেহিমালয় পেবতযেহি  

(c) হিমাহি পেবতযেহি  

(d) বযৌলাযর পেবতযেহি  

Q77. ‘রে্াডহিফ লাইি’ বয্দুহি্বদযশর্সীমািা্হিযদবশ্করযে—  

(a) ভারত্ও্চীি 

(b) ভারত্ও্োাংলাযদশ 

(c) ভারত্ও্ভুিাি 

(d) ভারত্ও্পাহকস্তাি 

Q78. হতস্তা িদীর পহিম অাংশযক পহিমেযে কী েযল ?  

(a) তরাই  

(b) ডুয়াসব  

(c) োগার  

(d) ভাের 

Q79. বলাকিাক হ্রদহি বকাি রাযজে অেহিত ?  

(a) কিবািক  

(b) অরুিাচল প্রযদশ  

(c) মহিপুর  



(d) হেিার 

Q80.্হিম্নহলহিত্বকাি্িাি্বেযক্প্রাচীি্বিাযমা্সোহপযয়যের্জীোশ্ম্আহেষৃ্কত্িযয়যে্?্ 

(a) হশোহলক্পািাড়্ 

(b) িমবদা্উপতেকা্ 

(c) িাল্লামালাই্পািাড়্ 

(d) বোিিাগপুর্মালভূহম 

Q81.্আন্দামাি্দ্বীপপুঞ্জ্বেযক্হিযকাের্দ্বীপপুঞ্জযক্হেহিন্ন্কযরযে্ 

(a) িয়্হডহি্চোযিল্ 

(b) দশ্হডহি্চোযিল্ 

(c) আি্হডহি্চোযিল্ 

(d) সাত্হডহি্চোযিল 

Q82.্বকাি্রাজেহি্Molassis basin ' িাযম্পহরহচত্?্ 

(a) হেিার্ 

(b) রাজিাি  

(c) হমযজারাম্ 

(d) আসাম 

Q83.্বকাযয়ল্বকাি্িদীর্উপিদী্?্ 

(a) বশাি্ 

(b) চম্বল  

(c) যমুিা  

(d) গো 

Q84.্'্বপােল্'্প্রযাি্উৎসে্বয্রাযজের—্ 

(a) তাহমলিাডু়্ 

(b) কিবািক্ 

(c) বকরালা 

(d) অন্ধ্রপ্রযদশ 

Q85.্হিম্নহলহিত্পহিমেযের্বজলাগুহলর্মযযে্বকািহিযত্2011্সাযলর্আদমশুমারী্অিুসাযর্হশশুহলে্অিুপাত্

সযেবাচ্চ্?্ 

(a) দাহজবহলাং্্ 



(b) িাওড়া্ 

(c) কলকাতা্ 

(d) মালদা 

Q86.্হিযম্নর্বকাি্োাঁযহি্বসযচর্জিে্ততহর্িয়হি্?্ 

(a) ভোিী্সাগর্ 

(b) হশেসমুিম্ 

(c) কৃষ্ণরাজা্সাগর্ 

(d) ভাকরা্িাোল 

Q87.্কুমারী্িদীহি্বকাি্িদীর্উপিদী্?্ 

(a) মিািদী্ 

(b) দাযমাদর্ 

(c) কাংসােতী্ 

(d) অজয় 

Q88.্বকরালার্'্পীি্'্মৃহিকা্কী্িাযম্পহরহচত ? 

(a) বরি্ 

(b) কাহর্ 

(c) কালার্ 

(d) েুর 

Q89.্কাাঁসাই্ও্বকযলঘাই্িদীর্হমহলত্প্রোযির্িাম্ 

(a) রূপিারায়ি্িদ্ 

(b) িলহদ্িদী্ 

(c) সুেিবযরিা্িদী্ 

(d) দাযমাদর িদ 

Q90. সাহরষ্কা্েোঘ্র্অভয়ারিেহি্বযিাযি্অেহিত—্ 

(a) ভরতপুর্ 

(b) আযলায়ার্ 

(c) দারা্ 

(d) পুষ্কর 

Q91.্হিম্নহলহিত্বকািহি্সহিক্রূযপ্প্রযযাজে্িয়্? 



(a) জাতীয়্সড়ক্িাং্2্–হদহল্ল্-্কলকাতা্ 

(b) জাতীয়্সড়ক্িাং্35্োরাসাত্-্েিগাাঁ 

(c) জাতীয়্সড়ক্িাং্41্–্বকালাঘাি্-্িলহদয়া্ 

(d) জাতীয়্সড়ক্িাং্34্–্বসেক্-্গোাংিক 

Q92. পূেবঘাি্পেবতমালা্ও্পহিমঘাি্পেবতমালা্হমহলত্িযয়যে্বযিাযি্ 

(a) কাডবামম্পেবত্ 

(b) পালাহি্পেবত্ 

(c) িীলহগহর্পেবত্ 

(d) আন্নামালাই্পেবত 

Q93. হিযম্ন্উহল্লহিত্বকািগুহল্গোর ডাি্তীযরর্উপিদী?্ 

(a) যমুিা্,্চম্বল্এোং্বশাি্ 

(b) যমুিা্,্বশাি্এোং্দাযমাদর্ 

(c) যমুিা্,্গণ্ডক্এোং্বশাি্ 

(d) যমুিা্,্চম্বল্এোং্দাযমাদর 

Q94.্হিম্নহলহিত্রাজেগুহলর্মযযে্বকািহিযত্দুলিহস্ত্জলহেদুেৎ্শহক্ত্উৎপাদি্প্রকল্প্িাহপত্িযয়যে্?্ 

(a) উিরািণ্ড্ 

(b) জমু্ম্ও্কাশ্মীর্ 

(c) হিমাচল্প্রযদশ্ 

(d) হসহকম্ 

Q95.্বিািুেুরু্বলৌি্আকহরক্িহিহি্অেহিত্–্ 

(a) হসাংভূম্বজলা্ 

(b) মযূ়রভঞ্জ্বজলা্ 

(C) েস্তার বজলা্ 

(d) দুগব্বজলা 

Q96. অলকািন্দা্ও্ভাগীরেী্িদী্দুহি্হমহলত্িযয়যে্- 

(a) বদেপ্রয়াযগ্ 

(b) কিবপ্রয়াযগ্ 

(c) রুিপ্রয়াযগ  

(d) হেষু্ণপ্রয়াযগ 



Q97.্"্লহরো্'্মোিযিাভ্বকাোয়্অেহিত্?্ 

(a) গুজরাি্ 

(b) বকরালা্ 

(c) ওহড়শা  

(d) অন্ধ্রপ্রযদশ 

Q98.্বমিুর্োাঁয্হিহমবত্িযয়যে্____ িদীর্উপর।্ 

(a) মিািদী 

(b) বগাদােরী্ 

(c) কৃষ্ণা্ 

(d) কাযেরী 

Q99.্পহিমেযের্কয়হি্বজলা্আযে্?্ 

(a) 20  

(b) 19  

(c) 23  

(d) 25 

Q100.্হিম্নহলহিত্বকািহি্দহিিেযের্সযেবাচ্চ্শৃে্?্ 

(a) সান্দাকফু্ 

(b) বগাগবােুরু্ 

(c) পযরশিাে্ 

(d) হেিারীিাে 

 

(Polity and Economy) 

Q101. নাগস্তরসের কমৌস্তলে অস্তযোর এর েংরক্ষে কে? 

(a) আইন প্রর়্িন স্তবভাগ 

(b) স্তবচার স্তবভাগ 

(c) শােন স্তবভাগ 

(d) উপসরর কোসনাস্তটই ন়ি 

Q102. ওস়িস্টসবঙ্গল ইন্ডাস্তস্ট্র়িাল কর্ভলপসমি েসপণাসরশন স্তলস্তমসটর্ (WBIDC) স্থাস্তপত হ়ি 

(a) 1967 োসল 



(b) 1981 োসল 

(c) 1977 োসল 

(d) 1983 োসল 

Q103. ভারতী়ি স্তরজাভণ বোংসের প্রস্ততষ্ঠাতা োলস্তট হল 

(a) 1930 

(b) 1935 

(c) 1947 

(d) 1951 

Q104. 'ভারসতর েংস্তবযান পুসরাপুস্তর যুিরাষ্ট্রী়ি ন়ি, পুসরাপুস্তর এেসেস্তন্দ্রেও ন়ি স্তেন্তু এটা হল উভস়ির েমন্ব়ি'। 

েিাস্তট কে বসলস্তিসলন? 

(a) জওহরলাল কনসহরু 

(b) স্তর্ স্তর্ বেু 

(c) র্ঃ আসম্বদের 

(d) রাসজন্দ্র প্রোদ 

Q105. রাজে পাবস্তলে োস্তভণে েস্তমশসনর েদেেসদর স্তনযুি েসরন 

(a) ভারসতর রাষ্ট্রপস্তত 

(b) ভারসতর প্রযানমন্ত্রী 

(c) রাজেপাল 

(d) কেউই নন 

Q106. ভারসতর উপরাষ্ট্রপস্তত 

(a) জনোযারর্ েতৃণে প্রতেক্ষভাসব স্তনবণাস্তচত হন 

(b) রাষ্ট্রপস্তত েতৃণে মসনানীত হন 

(c) রাজে স্তবযানমণ্ড্লীগুস্তলর েদেেসদর দ্বারা স্তনবণাস্তচত হন 

(d) পালণাসমসির উভ়ি েসক্ষর েদেেসদর দ্বারা গস্তিত এেস্তট স্তনবণাচেমন্ডলীর দ্বারা স্তনবণাস্তচত হন 

Q107. পালণাসমসির অনুসমাদসনর জনে অিণ স্তবল বেতীত অনোনে স্তবল কপশ েরসত হ়ি 

(a) কলােেভা়ি 

(b) রাজেেভা়ি 

(c) পালণাসমসির কয কোন েসক্ষ 

(d) পালণাসমসির উভ়ি েসক্ষর কযৌি অস্তযসবশসন 



Q108. রাজেেভা়ি কোরাসমর জনে নূনেতম েত জসনর উপস্তস্থস্তত প্রস়িাজন? 

(a) 25 

(b) 50 

(c) 100 

(d) 126 

Q109. স্তলস্তখত কোন েংস্তবযান েংসশাযনী পঞ্চাস়িতী রাজ বেবস্থাসে এেস্তট শােনতাস্তন্ত্রে রূপ কদ়ি? 

(a) 72 তম 

(b) 73 তম 

(c) 74 তম 

(d) 75 তম 

Q110. পাবস্তলে এোউিে েস্তমস্তটর কচ়িারমোন হসলন 

(a) ক্ষমতােীন দসলর এেজন েদেে 

(b) স্তবসরাযী দসলর এেজন েদেে 

(c) কেন্দ্রী়ি অিণমন্ত্রী 

(d) পালণাসমসি কর্পুস্তট স্তিোর 

Q111. পালণাসমসি যাাঁর েম্মস্তত িাড়া কোন অিণস্তবল কপশ েরা যা়ি না 

(a) ভারসতর প্রযানমন্ত্রী 

(b) পালণাসমসির স্তিোর 

(c) ভারসতর রাষ্ট্রপস্তত 

(d) কেন্দ্রী়ি অিণমন্ত্রী 

Q112.  SEBI এর পুসরা েিাস্তট হল 

(a) State earnings board of India 

(b) Securities and exchange Bank of India 

(c) Securities and exchange board of India 

(d) State exchange Bank of India 

Q113. রাজেেভার োসবে কচ়িারমোন হসলন 

(a) রাষ্ট্রপস্তত 

(b) উপরাষ্ট্রপস্তত 

(c) প্রযানমন্ত্রী 



(d) উপসরর কেউই নন 

Q114. WTO এর পূবণবতণী নাম স্তে স্তিল? 

(a) UNCTAD 

(b) GATT 

(c) UNIDO 

(d) OECD 

Q115. স্তনসম্নর ের গুস্তলর মসযে কোনস্তট কেন্দ্রী়ি েরোসরর এস্তি়িারভুি? 

(a) েসপণাসরশসনর ের 

(b) বৃস্তত্ত ের 

(c) ভূস্তম রাজস্ব 

(d) মসদর উপর অন্তঃশুল্ক 

Q116. ভারত েরোসরর প্রিম আইন অস্তফোর কে? 

(a) ভারসতর প্রযান স্তবচারপস্তত 

(b) কেন্দ্রী়ি আইনমন্ত্রী 

(c) ভারসতর অোটস্তনণ কজনাসরল 

(d) আইন েস্তচব 

Q117. েংস্তবযাসনর কোন যারা অনুযা়িী রাষ্ট্রপস্তত কোন রাসজে শােনভার স্তনসজর হাসত তুসল স্তনসত পাসরন? 

(a) 352 যারা 

(b) 356 যারা 

(c) 351 যারা 

(d) 350 যারা 

Q118. ভারসত েরোস্তর তহস্তবসলর অস্তভভাবে কে? 

(a) ভারসতর রাষ্ট্রপস্তত 

(b) কেন্দ্রী়ি অিণমন্ত্রী 

(c) েম্পসরালার এন্ড অস্তর্টর কজনাসরল 

(d) পাবস্তলে এোউিে েস্তমস্তট 

Q119. ভারসতর েংস্তবযান েত তাস্তরসখ গর্পস্তরষদ েতৃণে গৃহীত হস়িস্তিল? 

(a) 15 ই আগস্ট 1947 

(b) 26 কশ নসভম্বর 1949 



(c) 26 কশ জানু়িাস্তর 1950 

(d) 15 ই আগস্ট 1950 

Q120. প্রশান্তচন্দ্র মহলানস্তবসশর নাম জস্তড়ত আসি 

(a) প্রিম পঞ্চবাস্তষণেী পস্তরেল্পনার োসি 

(b) স্তদ্বতী়ি পঞ্চবাস্তষণেী পস্তরেল্পনার োসি 

(c) তৃতী়ি পঞ্চবাস্তষণেী পস্তরেল্পনার োসি 

(d) চতুিণ পঞ্চবাস্তষণেী পস্তরেল্পনার োসি 

Q121. কোসনা নাগস্তরেসে কলােেভার েদেে হসত হসল অন্তত েত বির ব়িস্ক হসত হসব? 

(a) 21 

(b) 25 

(c) 30 

(d) 35 

Q122. আইন প্রর়্িসনর জনে স্তশক্ষা অন্তভুণি আসি 

(a) কেন্দ্রী়ি তাস্তলো়ি 

(b) রাজে তাস্তলো়ি 

(c) যুগ্ম তাস্তলো়ি 

(d) কোসনাস্তটই ন়ি 

Q123. রাজে এর্সভাসেট কজনাসরল কে স্তনযুি েসরন 

(a) মুখেমন্ত্রী 

(b) রাজে স্তবযানমণ্ড্ল 

(c) রাজেপাল 

(d) রাজে আইনমন্ত্রী 

Q124. কে স্তদ্বতী়িবাসরর জনে ভারসতর রাষ্ট্রপস্তত স্তনবণাস্তচত হস়িস্তিসলন? 

(a) রাসজন্দ্র প্রোদ 

(b) েবণপিী রাযােৃষ্ণর্ 

(c) স্তভ স্তভ স্তগস্তর 

(d) শিরদ়িাল শমণা 

Q125. 2022 অনুযা়িী স্তবসির বৃহত্তম দুয উৎপাদে কদশ কোনস্তট? 

(a) চীন 



(b) ভারত 

(c) আফগাস্তনিান 

(d) কনপাল 

 

(Science) 

Q126. 'েমুদ্র ক াড়া' এেস্তট 

(a) িনেপা়িী 

(b) উস্তিদ 

(c) মাি 

(d) উপসরর কোসনাস্তটই ন়ি 

Q127. স্তনম্নস্তলস্তখতগুস্তলর মসযে কোনস্তট স্তহমা়িানযন্ত্র (করস্তফ্রজাসরটর) িাসে? 

(a) োবণন র্াই অক্সাইর্ 

(b) স্তমসিন 

(c) স্তহস্তল়িাম 

(d) কলাসরাসলাসরাোবণন 

Q128. উনু্মি কোন প্রার্ীস্তট উষ্ণসশাস্তর্ত কের্ীভূি ন়ি? 

(a) মুরস্তগ 

(b) বা  

(c) বাদুড় 

(d) বোঙ 

Q129. Ornithology হল 

(a) পক্ষী স্তবষ়িে স্তবজ্ঞান 

(b) েরীেৃপ স্তবষ়িে স্তবজ্ঞান 

(c) উভ়িচর স্তবষ়িে স্তবজ্ঞান 

(d) িনেপা়িী স্তবষ়িে স্তবজ্ঞান 

Q130. LPG কত কোন উপাদান েবসচস়ি কবস্তশ পস্তরমাসর্ িাসে? 

(a) স্তমসিন 

(b) ইসিন 

(c) প্রসপন 



(d) স্তবউসটন 

Q131. স্তবশুে জল কোন তাপমাত্রা়ি স্তহমাস্ত়িত হ়ি? 

(a) 47° F 

(b) 32° F 

(c) 0° F 

(d) 19° F 

Q132. স্তহসমাসলাস্তবসন কোন যাতু উপস্তস্থত িাসে? 

(a) কলাহা 

(b) স্তজংে 

(c) মোগসনস্তে়িাম 

(d) তামা 

Q133. স্তনম্নস্তলস্তখতগুস্তলর মসযে কোনস্তট এেস্তট জলজ ফানণ? 

(a) অোস্তর্স়িনটাম 

(b) ড্রা়িঅপসটস্তরে  

(c) েোলস্তভস্তন়িা 

(d) ইেুইসেটাম 

Q134. মানব চকু্ষর কোন অংসশর প্রস্ততেরাি েসবণাচ্চ? 

(a) অোেু়িাে স্তহউমার 

(b) স্তভস্তর়িাে স্তহউমার 

(c) কলন্স 

(d) েস্তনণ়িা 

Q135. মানুসষর স্তর্ম্বানুসত ে়িস্তট কক্রাসমাসজাম িাসে? 

(a) 36 

(b) 46 

(c) 48 

(d) কোসনাস্তটই ন়ি 

Q136. কস্টপ র্াউন রান্সফরমার স্তে কবসড় যা়ি? 

(a) কভাসেজ 

(b) োসরি 



(c) ও়িাসটজ 

(d) স্তফ্রেুস়িস্তন্স 

Q137. O2- এর েমেংখেে ইসলেরন আসি কয আ়িনস্তটসত তা হল 

(a) F- 

(b) Cl- 

(c) Li+ 

(d) K+ 

Q138. রি জমাট বাাঁযসত কোন স্তভটাস্তমন োহাযে েসর? 

(a) A 

(b) D 

(c) B 

(d) K 

Q139. স্তনম্নস্তলস্তখত কোন প্রার্ীস্তট জীবন্ত জীবাশ্ম স্তহসেসব পস্তরস্তচত? 

(a) কপস্তরসপটাে 

(b) অোস্তমবা 

(c) স্তচংস্তড় 

(d) আসপল শামুে 

Q140. r বোোযণস্তবস্তশষ্ট বৃত্তী়ি পসি কোসনা ের্াসে V (ধ্রুবে) গস্ততসবগ স্তনস়ি  ুরসল ওই কোনার ত্বরসর্র মান 

হসব 

(a) শূনে 

(b) V/r 

(c) V/r2 

(d) V2/r 

Q141. স্তনসচর কোনস্তটর এেে েুস্তর? 

(a) কতজস্তি়িতা 

(b) তাপমাত্রা 

(c) তাপ 

(d) শস্তি 

Q142. কিাজ কোন কোন যাতুর েংের? 



(a) তামা ও দিা 

(b) স্তটন ও দিা 

(c) তামা ও স্তটন 

(d) কলাহা ও দিা 

Q143. প্রত্নতাস্তত্মে উপাদাসনর ব়িে স্তনর্ণ়ি েরসত কোন আইসোসটাপ বেবহার েরা হ়ি? 

(a) 235U92  

(b) 14C6 

(c) 3H1 

(d) 18O8 

Q144. ELISA কবস্ট পেস্তত কয করাগ স্তনর্ণ়ি েরার জনে বেবহার েরা হ়ি তা হল 

(a) কপাস্তলও ভাইরাে 

(b) AIDS এস্তি বস্তর্ 

(c) যক্ষা 

(d) েেণট 

Q145. হাটণ কপেসমোসর কোনস্তট কতজস্তি়ি উপাদান বেবহার েরা হ়ি? 

(a) ইউসরাস্তন়িাম 

(b) র়্িসটস্তর়িাম 

(c) পু্লসটাস্তন়িাম 

(d) করস্তর়্িাম 

Q146. Phytopthora palmivora হল এেপ্রোর 

(a) বজব জীবারু্নাশে 

(b) বজব পতঙ্গনাশে 

(c) িত্রাে স্তটত আগািানাশে 

(d) প্রিম বজব আগািানাশে 

Q147. ইসস্টর েন্ধান (Fermentation) েরার ক্ষমতার জনে দা়িী হসলা 

(a) অোমাইসলজ 

(b) জাইসমজ 

(c) ইনভাসটণজ 

(d) গোলােসটজ 



Q148. কোসষর শস্তি র হল 

(a) স্তনউস্তল়িাে 

(b) লাইসোসজাম 

(c) মাইসটােনস্তড্র়িা 

(d) স্তর্.এন.এ 

Q149. কয রস্তশ্ম েবণাসপক্ষা শস্তি বহনোরী তা হল 

(a) আল্ট্রাভাস়িাসলট বা অস্ততসবগুস্তন রস্তশ্ম 

(b) গামা রস্তশ্ম 

(c) এক্স রস্তশ্ম 

(d) ইনফ্রাসরর্ বা অবসলাস্তহত রস্তশ্ম 

Q150. রান্সস্তজসনর প্রভাসব বতস্তর প্রিম শেেস্তট হল 

(a) তামাে 

(b) তুসলা 

(c) মটর 

(d) যান 

 

(Current Affairs) 

Q151. হি্-20্হিযকযি্বকাি্হদ্বতীয়্ভারতীয়্10,000্রাি্কযরযেি্?  

(a) বক্এল্রাহুল্ 

(b) হশির্যাওয়াি্ 

(c) বরাহিত্শমবা্ 

(d) এম্এস্বযাহি 

Q152. অযেহলয়ার্বকাি্শিযর্2026্সাযলর্কমিওযয়লে্বগমস্্অিুহিত্িযে্?  

(a) হভযটাহরয়া্ 

(b) হসডহি্ 

(c) পারে্ 

(d) হিসযেি্ 

Q153. িামীি্কমবসাংিাি্প্রহতিার্জিে্জওির্বরাজগার্বযাজিা্শুরু্িয়্ 

(a) 1959্সাযল্ 



(b) 1979্সাযল্ 

(c) 1969্সাযল্ 

(d) 1989্সাযল 

Q154. 2022 - এর্সুইস্ওযপি্মহিলা্একক্েোডহমন্টি্প্রহতযযাহগতায়্বক্চোহিয়ি্িি্?  

(a) সাইিা্বিিওয়াল্ 

(b) হপ.্হভ.্হসনু্ধ্ 

(c) কোযরাহলিা্মাহরি্ 

(d) হে্.্ওিামরুফাি্ 

Q155. েতবমাযি্ভারযতর্হচফ্অফ্আহমব্স্টাফ্বক্?  

(a) বজিাযরল্উযপন্দ্দুেযেদী 

(b) বজিাযরল্মযিাজ্পাযে্ 

(c) বজিাযরল্রািাপ্রতাপ্কাহলি্ 

(d) বজিাযরল্সুহরন্দর্হসাং্মািাল 

Q156. ' হদ্কাশ্মীর্ফাইলস্' েহেহির্পহরচালক্বক্?  

(a) ফারিাি্আিতার্ 

(b) করি্বজাির 

(c) হেযেক্অহিযিাত্রী্ 

(d) অিুরাগ্কাশেপ 

Q157. সতেহজৎ্রাযয়র্____ তম্জন্মোহষবকী্এই্েের্(2022) উদয্াপি্করা্িযি। 

(a) 100  

(b) 102  

(c) 101  

(d) 103 

Q158. হিম্নহলহিত্ভারতীয়্েেহক্তযদর্মযযে্বকাি্কুহস্তগীর্2022 - এ্এহশয়াি্বরসহলাং্চোহিয়িহশযপ্

এককভাযে্স্বিবপদক্লাভ্কযরযেি্?  

(a) েজরাং্পুহিয়া্ 

(b) দীপক্পুহিয়া্ 

(c) রহেকুমার্দাহিয়া্ 

(d) বগৌরে্েহলয়াি্ 



Q159. ইউ্হপ্এস্হস্-্র্েতবমাি্বচয়ারমোি্বক্?  

(a) মযিাজ্বসািী্ 

(b) অরহেন্দ্সযেিা্ 

(c) হেিয়্হমিাল্ 

(d) হপ.্বক.্বযাশী 

Q160. বকাি্বদশ্সম্প্রহত্UN Human Rights Council -এ্রাহশয়ার্িলাহভহষক্ত্িযয়যে্?  

(a) বপালোে্ 

(b) বচক্হরপােহলক্ 

(c) হসহরয়া্ 

(d) হচহল 

Q161. েতবমাযি্বক্মাহকবি্যুক্তরাযে্ভারযতর্রােদূত্হিযুক্ত্িযয়যেি্?  

(a) েরষ্েযবি্হসাং্ 

(b) জয়্শাংকর্ 

(c) তরিহজৎ্হসাং্সাাঁযু্ 

(d) হেজয়্বগাযিল 

Q162. হজওমারা্কাযরা্বকাি্বদযশর্প্রেম্মহিলা্রােপহত্হিেবাহচত্িযয়যেি্?  

(a) হকউো্ 

(b) িেুরাস্ 

(c) বমহেযকা্ 

(d) কলহম্বয়া 

Q163. হভটর্ওরোি্বকাি্বদযশর্সাযারি্হিেবাচযি্পরপর্চারোর্জয়ী্িযলি্?  

(a) আরযমহিয়া্ 

(b) সুইযডি্্ 

(c) সুইজারলোে্ 

(d) িাযেহর 

Q164. বক্সম্প্রহত্হত্রপুরার্মুিেমন্ত্রী্হিযুক্ত্িযয়যেি্?  

(a) মাহিক্সািা্ 

(b) হজষু্ণ্বদে্ 

(c) িযরন্দ্র্চন্দ্র্বদেেমবা্ 



(d) রতি্লাল্িাে্ 

Q165. ভারতীয়্সাংগীযতর্হকাংেদহন্ত্োদেকর্পহণ্ডত্হশেকুমা্শমবা্সম্প্রহত্পরযলাকগমি্কযরযেি্, হতহি্বকাি্

সুরযন্ত্র্সাযে্যুক্ত্হেযলি্?  

(a) বসতার্ 

(b) োাঁহশ্ 

(c) সযরাদ্ 

(d) সন্তুর 

Q166. মাচব্2022-এ্5ম্হেমযস্টক্শীষব্সযম্মলি্অিুহিত্িয়্বকাি্বদযশ্? 

(a) শ্রীলঙ্কা্ 

(b) োাংলাযদশ্ 

(c) জাপাি্ 

(d) দহিি্বকাহরয়া 

Q167. 2022্সাযলর্অস্কার্-্এ্বক্বসরা্পহরচালযকর্পুরস্কার্পাি্?  

(a) পোহি্বজিহকিস্ 

(b) আভা্ডুভারযি্ 

(c) বসাহফয়া্বকাযপালা্ 

(d) বজি্কোহিয়ি 

Q168. বকাি্প্রাক্তি্প্রযািমন্ত্রীযক্বিতাজী্হরসাচব্েুেযরার্পি্বেযক্2022্সাযলর্বিতাজী্পুরস্কার্বদওয়া্

িযয়যে্?  

(a) েরাক্ওোমা্ 

(b) হশিযজা্আযে্ 

(c) বতযরসা্বম্ 

(d) ফুহমও্হকহশদা 

Q169. লতা্মযেশকর্বকাি্েেযর্' ভারতরত্ন্’্লাভ্কযরি্? 

(a) 2000  

(b) 2003  

(c) 2001  

(d) 2005 

Q170. বম, 2022 – এ্বক্শ্রীলঙ্কার্িতুি্প্রযািমন্ত্রী্হিযুক্ত্িি্?  



(a) মহিন্দা্রাজাপি্ 

(b) হড.্এম.্জয়রযত্ন্ 

(c) রহিল্হেিমহসাংযঘ্ 

(d) হসহরমাযরা্েন্দরিাযয়ক্ 

Q171. ইাংরাহজ্ভাষা্পযবাযয়্2021্সাযলর্সাহিতে্অকাযদহম্পুরস্কার্বক্লাভ্কযরি্?  

(a) িহমতা্বগাযিল্ 

(b) িাহলদ্বিাযসি্ 

(c) অরুন্ধতী্রায়্ 

(d) হকরি্বগৌরে 

Q172. িমাস্কাপ্আন্তজবাহতক্েোডহমন্টি্, 2022্প্রহতযযাহগতায়্বকাি্বদশ্জয়ী্িয়্? 

(a) ইযন্দাযিহশয়া্্ 

(b) ভারত্ 

(c) মালযয়হশয়া্ 

(d) চীি 

Q173. েতবমাযি্বক্এয়ার্ইহেয়া'র্হসইও্এোং্এম্হড্হিযুক্ত্িযয়যেি্?  

(a) কোিযেল্উইলসি্ 

(b) অজয়্হসাং্ 

(c) অোলাি্জযয়স্ 

(d) মহয়ি্রাযুগী 

Q174. বকাি্ভারতীয়্িপহতযক্সম্প্রহত্সম্মািিীয়্রয়োল্বগাল্ড্বমযডল্, 2022্পুরস্কার্বদওয়া্িযয়যে্?  

(a) োলকৃষ্ণ্বদাশী্ 

(b) শীলা্শ্রী্প্রকাশ্ 

(c) েৃন্দা্সামায়্ 

(d) িাহফজ্কিট্রাটর 

Q175. েতবমাযি্বক্ভারযতর্মুিে্হিেবাচি্কহমশিার্হিসাযে্হিযুক্ত্িযয়যেি্?  

(a) সঞ্জীে্কুমার্ 

(b) রাজীে্কুমার্ 

(c) রাজীে্বমিতা্ 

(d) সুশীল্বমিতা 



 

(Math and Reasoning) 

Q176. acme : mace : : alga : ? 

(a) glaa 

(b) gaal 

(c) laga 

(d) gala 

Q177. একহি্পহরোযর্A, B, C, D, E, F্-্এই্েয়্জি্সদসে্।্A এোং B্হেোহিত্দিহত্। D, C- এর্

একমাত্র্পুত্র্। A, E-এর্োো্এোং্E, F-এর্িাতহি্। F-এর্স্বামী্মারা্বগযেি্এোং্C, A-এর্ভাই্। ওই্

পহরোযর্কতজি্সদসে্আযেি । 

(a) 3 

(b) 4 

(c) 5 

(d) 2 

Q178. P িল্Q-এর্রী্এোং্R-এর্মা। R্িল্W-এর্বপৌত্রী্। S িল্T-এর িাকুমা্এোং্Q-এর্মা ।্িীযচর্

বকািহি্সহতে্? 

(a) R, T -এর্ভহগিী্ 

(b) R, T -এর্ভাই 

(c) Q, S -এর্কিো 

(d) উপযরর্বকাযিাহিই্িয় 

Q179. েয়জযির্একহি্দাো্প্রহতযযাহগতায়্প্রযতেক্বিযলায়াড়্অপর্প্রযতেক্বিযলায়াযড়র্সযে্বকেল্মাত্র্

একোরই্বিলযত্পাযর্। ওই্প্রহতযযাহগতায়্কতগুহল্বিলা্িযে ? 

(a) 12 

(b) 15 

(c) 30 

(d) 72 

Q180. বকাি্ভাষায়্Water-বক্েযল্Black, Black-বক্েযল্Tree, Tree-বক্Blue, Blue-বক্Rain, Rain-

বক Pink, Pink-্বক্Fish েযল্তযে্'colour of the sky' বক্ওই্ভাষায়্কী্েযল ? 

(a) Blue 



(b) Rain 

(c) Fish 

(d) Pink 

Q181. 40্হমিার্কাপযড়র্শতকরা্কত্অাংশ্োদ্হদযল্7্হমিার্কাপড়্পাওয়া্যাযে ? 

(a) 17.5 

(b) 19 

(c) 82.5 

(d) 81 

Q182. যহদ্CABLE -এর্সাাংযকহতকহলহপ XYZOV্িয়,্তযে্YZXP কার্সাাংযকহতকহলহপ্? 

(a) BABY 

(b) BACK 

(c) CELL 

(d) BELL 

Q183. একহি্সাহরযত্15 হি্বচয়ার্আযে্। P্-এর্অেিাি্হিক্মাঝিাযি ।্ডািহদক্বেযক্বগািা িযল্Q -এর্

অেিাি্12 তম ।্P্এোং্Q-্এর্মাযঝ্কয়হি্বচয়ার্আযে্? 

(a) 4 

(b) 5 

(c) 2 

(d) 3 

Q184. বেিীহি্পূরি্করুি : 

ACE, FGH, ? , PON 

(a) KKK 

(b) JKI 

(c) HJH 

(d) IKL 

Q185. েয়হি্িমান্বযয়্পরপর্অযুগ্ম্সাংিোর্গড়্িল্64; েৃিিম্সাংিোহি্িযে 

(a) 67  

(b) 65 

(c) 71 



(d) 69 

Q186. একহি্ভুল-পদ্সযমত্একহি্সাংিোযেহি্বদওয়া্আযে্।্প্রদি্হেকল্পগুহলর্মযযে্ভুল-পদহিযক্্হচহিত্

করুি্: 

53 59 63 67 71 

(a) 53 

(b) 63 

(c) 67  

(d) 71 

Q187. িীযচর্বেিীহি্সিূিব্করুি্: 

B2E, D5H, F12K, H27N, ? 

(a) I58Q 

(b) I57R 

(c) J57Q 

(d) J58Q 

Q188. ইাংযরহজ্েিবমালার্অিরগুহল্হেপরীতভাযে্সাজাযল্14তম্অিরহি্িযে 

(a) N 

(b) L 

(c) O 

(d) M 

Q189. হপতার্েয়স্বজেি্পুযত্রর্েয়যসর্হদ্বগুি্। 10 েের্পর্হপতার্েয়স্পুযত্রর্েয়যসর্3 গুি্িযে ।্

পুত্রদ্বযয়র্েয়যসর্পােবকে্15 েের্িযল,্হপতার্েয়স্হিিবয়্করুি । 

(a) 50 েের 

(b) 55 েের 

(c) 60 েের 

(d) 70 েের 

Q190. একদল্বগারু্ও্মুরহগর্বমাি্পাযয়র্সাংিো্বমাি্মাোর্সাংিোর্হদ্বগুযির্বেযক্14্বেহশ্।্বগারুর্

সাংিো্কত্? 

(a) 7 

(b) 12 



(c) 5 

(d) 10 

Q191.  4, 10, 22, 46 -্এই্সাহরর্পরেতবী্পদহি্িল্ 

(a) 56 

(b) 66  

(c) 94 

(d) 92 

Q192. শূিেিাি্পূরি্করুি : 

3, 8, 6, 14, ___________, 20 

(a) 11 

(b) 10  

(c) 8 

(d) 9 

Q193. িীযচর্ভিাাংশগুহলর্মযযে্বকািহি্3

4
 অযপিা্েড়্এোং্5

6
 অযপিা্বোি্? 

(a) 2

3
 

(b) 1

2
  

(c) 4

5
 

(d) 9

10
 

Q194. যহদ্CAT এোং BOAT্যোিযম্XZG এোং YLZG ্িয়,্তযে্EGG িযে 

(a) VSS 

(b) URR 

(c) VTT 

(d) UTT 

Q195. A, B, C, D, E, F - এই্6 জি্েেহক্তর্মযযে্3হি্হেোহিত্দিহত্আযে,্যাযদর্মযযে্A, C, E িযি্

স্বামী্। B, C, D পরস্পর্সিযকব্ভাই-বোি । B, A-্এর্রী্িয়্। তািযল B-এর্স্বামী্িযে 

(a) C 

(b) E 

(c) A 

(d) F 



Q196. KOLKATA্- বক সাাংযকহতকভাযে্11151211012001 বলিা্িযল,্BENGAL্-বক্কী্বলিা্িযে 

(a) 020514070112 

(b) 020514210111 

(c) 020521250110 

(d) 020514200112 

Q197. িীযচর্অির্বেিীর্চতুেব্পদ্- 

ZXYW, VTUS, RPQO, _______, JHIG 

(a) LNKM 

(b) NLKM 

(c) NLMK 

(d) LNMK 

Q198. একহি্কোযির্4000্জি্বলাযকর্190্হদযির্িাোর্মজুত্হেল্্।্30্হদি্পযর্800্জি্বলাক্চযল্

বগযলি্।্যারা্োহক্রইযলি,্অেহশষ্ট্িাযদে্তাযদর্কতহদি্চলযে্? 

(a) 250 হদি 

(b) 230 হদি 

(c) 200 হদি 

(d) 170 হদি 

Q199. একজি্ফল্হেযিতা্এক্ঝুহড়্আম্িয়্কযর্ঝুহড়্িুযল্বদিযলি্হকেু্আম্পযচ্বগযে্।্োহক্আম্

2280্িাকায়্হেহি্কযর্তার্5%্িহত্িল্।্হতহি্কত্িাকা্হদযয়্এক্ঝুহড়্আম হকযিহেযলি্? 

(a) 3000্িাকা্ 

(b) 4000্িাকা 

(c) 2400 িাকা 

(d) 2500্িাকা 

Q200. Stammering : Speech িযল, Deafness :্? 

(a) Ear 

(b) Hearing 

(c) Noise 

(d) Commotion 

 



 

 
 

(English) 

S1.(a) 

Sol. 

The meaning of the word ‘Forgo’ is to give up the enjoyment or advantage of. So here 

among the given options the correct antonym would be claim. Claim means formally 

request or demand that one owns or has earned (something). 

S2.(c) 

Sol. 

Obstetrician means a doctor with special training in how to care for pregnant women and 

help in the birth of babies. So an Obstetrician deals with pregnancy and child birth. Thus 

option c would be correct one. 

S3.(b) 

Sol. 

Here among the given options the correct one would be on. He spends hours on the 

phone everyday. 

S4.(b) 

Sol. 

Here among the given options the word Alumni is in plural form. Alumni means a former 

pupil or student, especially a male one of a particular school, college, or university. 

S5.(c) 

Sol. 

The meaning of the word ‘Atrocity’ is an extremely wicked or cruel act, typically one 

involving physical violence or injury. So here among the given options Cruelty would be 

the correct one. 

S6.(b) 



Sol. 

The meaning of the idiom ‘A slap on the wrist’ is a mild reprimand or punishment. So 

here among the given options A very mild punishment would be the correct one. 

S7.(b) 

Sol. 

In this question number would be the correct option. As the preposition in presides so 

the option numbers would be wrong and it would be number. 

S8.(d) 

Sol. 

Here according to the sentence the appropriate preposition after worry should be about. 

So option d would be the correct one. 

S9.(a) 

Sol. 

In this question according to the sentence the appropriate preposition after work should 

be for. So option a would be the correct one. 

S10.(c) 

Sol. 

The meaning of the word ‘Adore’ is to love and respect someone very much or to like 

something very much. So among the given options the appropriate antonym of the word 

‘Adore’ would be hate. 

S11.(c) 

Sol. 

Here according to the sentence ‘of’ is the appropriate preposition after the verb die. Die 

of means to die because of something. 

S12.(c) 

Sol. 

In this sentence ‘of’ would be the appropriate preposition after the verb control. She has 

no control over her temper. 

S13.(c) 



Sol. 

Here among the given options Rehearsal is correctly spelt. 

S14.(a) 

Sol. 

If the parts of the sentence are arranged to form a correct and meaningful sentence, the 

sentence would be ‘Although a great scientist Einstein was weak in arithmetic right from 

his school days.’ So the option a, that is Q-P-R-S would be the correct one. 

S15.(c) 

Sol. 

Here among the given options the correct one would be bear with. The word ‘tolerance’ 

means the ability or willingness to tolerate the existence of opinions or behaviour that 

one dislikes or disagrees with. 

S16.(a) 

Sol. 

‘Philanthropist’ means one who loves the human beings. So among the given options the 

correct one would be humanitarian. 

S17.(d) 

Sol. 

‘Do or Die’ is a Compound sentence. Compound sentence is a sentence in which there is 

no room for the subordinate clause. All the clauses by which it is constructed are 

principle clauses. Actually ‘Do or Die’ is not a sentence at all but it is a slogan, in which 

both the verbs ‘do’ and ‘die’ are independently meaningful. So it can be considered to be 

a compound sentence. 

S18.(b) 

Sol. 

The underlined part of the sentence means agree with the views of each other. And it can 

be expressed with the idiom see eye to eye. 

S19.(b) 

Sol. 



The above sentence is in Present Perfect Tense. The construction of Present Perfect Tense 

is subject + have / has + v-3 + object. 

S20.(a) 

Sol. 

The sentence is absolutely correct with the options ‘painted’, ‘painting’ and ‘to paint’. But 

as in the instruction ‘gerund’ is mentioned, the correct option would be ‘painting’. Gerund 

is a verb form which functions as a noun, in Latin ending in -ndum (declinable), in English 

ending in –ing. 
S21.(c) 

Sol. 

One who talks continuously is known as loquacious. 

S22.(d) 

Sol. 

Creature having both male and female organs is known as hermaphrodite. 

S23.(d) 

Sol. 

The sentence “Who has done the work?” is in present perfect tense and in interrogative 

form. So first of all we have to convert it into an assertive sentence, and we can write it 

as “Someone has done the work.” Next it has to be changed into the passive form, that is 

“The work has been done by someone”. Next the word ‘someone’ has to be replaced with 

the word ‘who’ and the sentence has to be converted into the interrogative sentence. So 

the final answer would be “By whom has the work been done?” 

S24.(b) 

Sol. 

The word ‘Adjective’ is a noun. 

S25.(b) 

Sol. 

The meaning of the word ‘Covert’ is one which is not openly acknowledged or displayed. 

So, the synonym of the word ‘Covert’ is ‘Secret’. 



 

(History) 

S26. (a) 

Sol. 

এলাহাবাদ প্রশস্তি রচনা েসরস্তিসলন হস্তরসষর্। হস্তরসষর্ গুপ্ত েম্রাট েমুদ্রগুসপ্তর দরবাসর এেজন গুরুত্বপূর্ণ বেস্তি 

স্তিসলন। তাাঁর েবসচস়ি স্তবখোত েস্তবতাস্তট 345 স্তিস্টাসে রস্তচত হস়িস্তিল যা েমুদ্রগুসপ্তর োহস্তেেতার বর্ণনা েসর 

এবং এলাহাবাদ িসে কখাদাই েরা আসি। 

S27. (b) 

Sol. 

‘নবজীবন’ পস্তত্রোস্তট মহাত্মা গান্ধী েম্পাদনা েসরস্তিসলন। এই েংবাদপত্র মহাত্মা গান্ধীর স্বাযীনতা আসন্দালসনর 

নীস্ততগুস্তল প্রচার েরসত শুরু েসর। 

S28. (a) 

Sol. 

শামেুস্তিন ইলতুৎস্তমশ স্তদস্তি োলতানাসতর ইেতাপ্রিা, বেনেপ্রিা, মুদ্রাবেবস্থা েহ অনোনে গুরুত্বপূর্ণ প্রস্ততষ্ঠানগুস্তলর 

কগাড়াপত্তন েসরস্তিসলন। স্ততস্তন স্তিসলন মামলুে রাজাসদর মসযে তৃতী়ি যারা উত্তর ভারসতর োসবে  ুস্তরদ অঞ্চল 

শােন েরসতন। স্ততস্তন স্তিসলন স্তদস্তি কিসে শােনোরী প্রিম মুেস্তলম োবণসভৌম েম্রাট এবং তাসেই  স্তদস্তি 

োলতানাসতর োযণেরী প্রস্ততষ্ঠাতা স্তহসেসব স্তবসবচনা েরা হ়ি। 

S29. (a) 

Sol. 

অোস্তিওোে Ⅱ স্তিওে স্তিসলন স্তেস্তর়িার িীে রাজা, যার েিা অসশাসের কলখমালা়ি উসিখ েরা হস়িসি। 

অোস্তিওোে Ⅱ স্তিওে, (287 - 246 স্তিস্টপূবণাে) মযেপ্রাসচের কেস্তলউস্তের্ রাজবংসশর এেজন রাজা স্তিসলন, স্তযস্তন 

261 স্তিস্টপূবণাসে তার স্তপতা অোস্তিওোে প্রিসমর উত্তরেূস্তর হন এবং স্তমশসরর োসি যুসে তার রাজসত্বর 

কবস্তশরভাগ েম়ি বে়ি েসরন এবং আনাসতাস্তল়িা়ি অসনে অঞ্চল পুনরুোর েসরন। 

S30. (d) 

Sol. 

লর্ণ স্তরপন 1878 োসলর ভানণােুলার কপ্রে অোক্ট বাস্ততল েসরন। ভানণােুলার কপ্রে অোক্ট লর্ণ স্তলটন দ্বারা প্রর্ীত 

হস়িস্তিল। 

S31. (c) 

Sol. 



লালা হরদ়িাল আসমস্তরো়ি ‘গদর পাস্তটণ’ (1913) প্রস্ততষ্ঠা েসরন। গদর পাস্তটণ স্তিল ভারসত স্তিস্তটশ শােন উৎখাত 

েরার জনে প্রবােী ভারতী়িসদর স্তনস়ি গস্তিত এেস্তট আন্তজণাস্ততে রাজননস্ততে আসন্দালন। 

S32. (a) 

Sol. 

স্তবখোত স্তনগণমন তত্ত্ব বা কড্রন অফ ওস়িলি স্তিওস্তর দাদাভাই নওসরাস্তজ োমসন এসনস্তিসলন। 

S33. (b) 

Sol. 

চক্রবতণী রাজাসগাপালাচারী স্তিসলন স্বাযীন ভারসতর প্রিম ভারতী়ি গভনণর কজনাসরল। আেসল স্তিস্তটশ শােসনর কশষ 

গভনণর কজনাসরসলর পাশাপাস্তশ স্বাযীন ভারসতর প্রিম গভনণর কজনাসরল স্তিসলন লর্ণ মাউিবোসটন। স্তেন্তু 

মাউিবোসটসনর পর স্তে. রাজাসগাপালাচারী স্বাযীন ভারসতর প্রিম ও কশষ ভারতী়ি গভনণর কজনাসরল হন। 

S34. (b) 

Sol. 

মু ল যুবরাজ কেস্তলম আবুল ফজলসে হতো েসরন। চতুিণ মু ল েম্রাট জাহাঙ্গীসরর আেল নাম হসলা কেস্তলম। 

S35. (b) 

Sol. 

স্তদস্তি েুলতাস্তন রাজবংসশর েস্তিে োলানুক্রম হল ইলবাস্তর তুস্তেণ, স্তখলস্তজ, তু লে, কলাস্তদ। 

S36. (b) 

Sol. 

পুনা চুস্তিস্তট 1932 োসল স্বাক্ষস্তরত হস়িস্তিল। পুনা চুস্তিস্তট স্তিল মহাত্মা গান্ধী এবং স্তব.আর. আসম্বদেসরর মসযে 

দস্তলত, অবদস্তমত কের্ী এবং উচ্চবসর্ণর স্তহনু্দ কনতাসদর পসক্ষ স্তিস্তটশসদর আইনেভা়ি স্তর্সপ্রসের্ লাসের জনে 

স্তনবণাচনী আেন েংরক্ষসর্র স্তবষস়ি 1932 োসল স্বাক্ষস্তরত হও়িা এেস্তট চুস্তি। 

S37. (a) 

Sol. 

চাাঁদ স্তবস্তব দাস্তক্ষর্াসতে স্তবজাপুসরর শােে স্তিসলন। 

S38. (c) 

Sol. 

আরব পযণটেরা রাষ্ট্রেূট রাজবংশসে 'বলহর' স্তহোসব অস্তভস্তহত েরসতন। 

S39. (c) 

Sol. 



ভারতী়ি উপমহাসদসশ েৃস্তষর প্রাচীনতম প্রমার্ কমহরগড় কিসে পাও়িা যা়ি। 

S40. () 

Sol. 

 

S41. (b) 

Sol. 

অবনীন্দ্রনাি িােুর ভারত মাতার িস্তব এাঁসেস্তিসলন। 

S42. () 

Sol. 

 

S43. (a) 

Sol. 

েস্তিে স্তবেল্প হল A-2, B-3, C-1, D-4 

S44. (a) 

Sol. 

গান্ধী-আরউইন চুস্তি 1931 োসল স্বাক্ষস্তরত হস়িস্তিল। গান্ধী-আরউইন চুস্তিস্তট এেস্তট রাজননস্ততে চুস্তি স্তিল যা 

লন্ডসন স্তদ্বতী়ি কগালসটস্তবল ববিসের আসগ 5 মাচণ 1931 তাস্তরসখ মহাত্মা গান্ধী এবং ভারসতর ভাইের়ি লর্ণ 

আরউইন দ্বারা স্বাক্ষস্তরত হস়িস্তিল। 

S45. (d) 

Sol. 

দারা শুসো ফারস্তে ভাষা়ি উপস্তনষদ অনুবাদ েসরস্তিসলন। 

S46. (c) 

Sol. 

স্তজ কে কগাখসল োসভণিে অফ ইস্তন্ড়িা কোোইস্তট প্রস্ততষ্ঠা েসরন। 

S47. (c) 

Sol. 

প্রদত্ত স্তবেল্পগুস্তলর মসযে এস্তট স্তিল রাওলাট আইন, যা স্তিস্তটশ েরোরসে রাজননস্ততে েমণোণ্ড্ দমন েরার জনে 

চরম ক্ষমতা প্রদান েসর। 

S48. (c) 



Sol. 

স্তবসদশী ভ্রমর্োরীসদর েস্তিে োলানুক্রস্তমে স্তবনোে হল কমগাস্তস্থস্তনে , ফা স্তহস়িন, স্তহউস়িন কচা়িাঙ (স্তহউস়িন োঙ), 

ইতস্তেং। তাই স্তবেল্প স্তে েস্তিে হসব। 

S49. (d) 

Sol. 

প্রমিনাি স্তমত্র স্তিসলন ‘অনুশীলন েস্তমস্তত’র প্রস্ততষ্ঠাতা। 

S50. (c) 

Sol. 

এরান স্তশলাসলখসত আমরা 'েতী' প্রিার প্রিম উসিখ পাই। 

S51. (b) 

Sol. 

কগৌতম বুসের প্রিম উপসদশসে বলা হ়ি যমণচক্র প্রবতণন। 

বুে তাাঁর প্রিম পাাঁচজন তপস্বী স্তশষেসে যসমণাপসদশ প্রচার েসরস্তিসলন কবনারে শহসর, গঙ্গা নদীর তীসর স্থানগুস্তলর 

মসযে; কেই যসমণাপসদশ েংরক্ষর্ েরা হস়িসি এবং এখাসন কদও়িা হস়িসি. এস্তট মানুসষর দুঃখ েষ্ট কিসে মুস্তিলাভ 

েম্পসেণ বুসের জ্ঞানসে প্রস্ততফস্তলত েসর। 

S52. (a) 

Sol. 

গান্ধীস্তজর খাস্তদর যুস্তত এবং শাল পড়সতন বসল স্তিসটসনর প্রযানমন্ত্রী উইনস্টন চাস্তচণল এেেম়ি মহাত্মাসে এেজন 

রাষ্ট্রসদ্রাহী আইনজীবী, স্তযস্তন প্রাসচে েুপস্তরস্তচত এেজন অযণনগ্ন ফস্তের স্তহোসব স্তনসজসে জাস্তহর েসরন, এই মন্তবে 

েসরস্তিসলন।  

S53. (c) 

Sol. 

তুলু ুমা এেস্তট মযে এস্তশ়িার োমস্তরে কেৌশল যা 1526 োসল পাস্তনপসির প্রিম যুসে বাবর প্রিম বেবহার 

েসরস্তিসলন। 

পাস্তনপসির প্রিম যুে, 21 এস্তপ্রল 1526 োসল, বাবসরর বাস্তহনী এবং কলাস্তদ রাজবংসশর মসযে েং স্তটত হস়িস্তিল। 

S54. (b) 

Sol. 

ভারতী়ি জাতী়ি েংসিসের (INC) 1920 োসল নাগপুর অস্তযসবশসন মহাত্মা গান্ধীর কনতৃসত্ব অেহসযাগ আসন্দালসনর 

জনে এেস্তট পস্তরেল্পনা িহর্ েরা হ়ি। 



েভাপস্তত স্তিসলন স্তে স্তবজ়িরা ভাচাস্তর়িার 

S55. (d) 

Sol. 

স্তে আর দাে তার স্তবখোত নীস্ততসত বসলস্তিসলন কয 'স্বরাজ' হসত হসব 'জনগসর্র' জনে এবং শুযুমাত্র 'কের্ীর' জনে 

ন়ি। 

স্ততস্তন 'কদশবনু্ধ' নাসমও পস্তরস্তচত। 

স্ততস্তন আইএনস্তে-র অনেতম চরমপন্থী কনতা স্তিসলন। 

স্তে আর দাে এবং মস্ততলাল কনসহরু, 1923 োসলর জানু়িাস্তরসত স্বরাজ পাস্তটণ প্রস্ততষ্ঠা েসরন। 

S56. (b) 

Sol. 

জামা মেস্তজসদর বুলন্দ দরও়িাজা (স্তবজ়ি দরজা) ভারসতর উত্তর প্রসদশ রাসজের ফসতহপুর স্তেস্তক্রসত মু ল েম্রাট 

আেবসরর শােনামসল স্তনস্তমণত হস়িস্তিল। 

S57. (c) 

Sol. 

স্তহন্দ স্বরাজ বা ইস্তন্ড়িান কহাম রুল হল 1909 োসল কমাহনদাে কে. গান্ধী রস্তচত এেস্তট বই। এসত স্ততস্তন স্বরাজ, 

আযুস্তনে েভেতা, যাস্তন্ত্রেীেরর্ ইতোস্তদ স্তবষস়ি তার মতামত প্রোশ েসরসিন। বইস্তট 1910 োসল ভারসত স্তিস্তটশ 

েরোর এেস্তট রাষ্ট্রসদ্রাহী পািে স্তহোসব স্তনস্তষে েসরস্তিল। 

S58. (a) 

Sol. 

োসোস্তর ষড়যন্ত্র মামলা়ি রাম প্রোদ স্তবেস্তমসলর নাম জস্তড়ত। 

োসোস্তর করন র্াোস্তত হল এেস্তট স্তবখোত করন র্াোস্তত যা স্তিস্তটশ রাসজর স্তবরুসে ভারতী়ি স্বাযীনতা আসন্দালসনর 

েম়ি 9 আগস্ট 1925 োসল লখনউস়ির োসি এেস্তট িাসম োসোস্তরসত েং স্তটত হস়িস্তিল। এর আস়িাজন 

েসরস্তিল স্তহনু্দিান স্তরপাবস্তলোন অোসোস্তেস়িশন। 

রাম প্রোদ স্তবেস্তমল কিাটসবলা কিসেই আযণ েমাসজর োসি যুি স্তিসলন। রাম প্রোদ স্তবেস্তমল 'স্তবেস্তমল', 'রাম' 

এবং 'আগ়িাত' নাসম উদুণ ও স্তহস্তন্দ ভাষা়ি  শস্তিশালী কদশাত্মসবাযে েস্তবতা স্তলখসত শুরু েসরন। 

S59. (b) 

Sol. 

আত্মেম্মান আসন্দালন 1926 োসল ইস্তভ রামস্বামী নাইোর দ্বারা প্রস্ততস্তষ্ঠত হস়িস্তিল, স্তযস্তন কপস্তর়িার নাসমও পস্তরস্তচত। 



আত্ম-েম্মান আসন্দালন হল এেস্তট আসন্দালন যা দস্তক্ষর্ ভারসত শুরু হস়িস্তিল এমন এেস্তট েমাজ অজণসনর লসক্ষে 

কযখাসন স্তনপীস্তড়ত জাস্ততসদর েমান মানবাস্তযোর রস়িসি এবং এেস্তট বর্ণ-স্তভস্তত্তে েমাসজর পস্তরসপ্রস্তক্ষসত অনিের 

জাস্ততসদর আত্মেম্মান রাখসত উৎোস্তহত েরা যাসব। 

S60. (b) 

Sol. 

তত্ত্বসবাস্তযনী েভা হল েলোতা়ি 1839 োসলর 6 অসক্টাবর স্তহনু্দযমণ ও ভারতী়ি েমাসজর েংস্কারে িাহ্মেমাসজর 

এেস্তট স্তবভি কগাষ্ঠী স্তহোসব প্রস্ততস্তষ্ঠত এেস্তট দল। প্রস্ততষ্ঠাতা েদেে স্তিসলন কদসবন্দ্রনাি িােুর, পূসবণ িাহ্ম েমাসজর, 

প্রভাবশালী উসদোিা দ্বারোনাি িােুসরর কজেষ্ঠ পুত্র, এবং অবসশসষ স্তবখোত বহুস্তমত রবীন্দ্রনাি িােুসরর স্তপতা। 

1859 োসল কদসবন্দ্রনাি িােুর তত্ত্বসবাস্তযনী েভা িাহ্মেমাসজর োসি যুি েসরন। 

S61. (d) 

Sol. 

বচতনে মহাপ্রভু স্তিসলন বাংলার শােে আলাউস্তিন হুসেন শাসহর েমোমস্ত়িে, স্তযস্তন বাংলা়ি কহাসেন শাহী 

রাজবংসশর প্রস্ততষ্ঠাতা। হুসেন শাসহর রাজত্বোল যমণী়ি েহনশীলতার জনে স্বীেৃত। হুসেন শাহ তাাঁর যমণ প্রচাসর 

শ্রীনচতনেসে েমি েুসযাগ-েুস্তবযা প্রদান েসরস্তিসলন। 

এই রাজবংশসে অসনে ইস্ততহােস্তবদরা এেস্তট স্বর্ণযুগ স্তহোসব গর্ে েসরসিন কযখাসন মুেস্তলম ও স্তহনু্দ ঐস্ততসহের 

উপাদান েহ এেস্তট েমস্তন্বত বাঙাস্তল েংসৃ্কস্তত স্তবেস্তশত হস়িস্তিল। 

S62. (a) 

Sol. 

মসিগু- কচমেসফার্ণ েংস্কার বা আরও েংসক্ষসপ মি- কফার্ণ েংস্কার স্তিস্তটশ ভারসত যীসর যীসর স্ব-শাস্তেত প্রস্ততষ্ঠান 

চালু েরার জনে ঔপস্তনসবস্তশে েরোর বেবস্থা চালু েসরস্তিল। 1917 কিসে 1922 োল পযণন্ত ভারসতর কেসক্রটাস্তর 

অফ কস্টট এর্উইন মসিগু এবং 1916 কিসে 1921 োসলর মসযে ভারসতর ভাইের়ি লর্ণ কচমেসফাসর্ণর দ্বারা এই 

েংস্কার োযন হস়িস্তিল। মসিগু- কচমেসফার্ণ স্তরসপাসটণ েংস্কাসরর রূপসরখা কদও়িা হস়িস্তিল, যা 1918 োসল বতস্তর 

হস়িস্তিল। ভারত শােন আইন 1919 এর স্তভস্তত্তসত বতরী হস়িস্তিল। 

S63. (b) 

Sol. 

1905 োসল বঙ্গভসঙ্গর েম়ি স্তবিেস্তব রবীন্দ্রনাি িােুর বাংলার ঐসেের উদযাপন স্তহোসব রাস্তখ বন্ধসনর শতােী 

প্রাচীন ঐস্ততহেসে পুনঃপ্রবতণন েসরস্তিসলন, যখন োম্রাজেবাদ এস্তটসে কভসঙ কফলার হুমস্তে স্তদস়িস্তিল। 

S64. (d) 

Sol. 



দাদাভাই নওসরাস্তজ, "ভারসতর িোন্ড ওল্ড মোন" এবং "ভারসতর অনানুষ্ঠাস্তনে রাষ্ট্রদূত" নাসমও পস্তরস্তচত, এেজন 

ভারতী়ি রাজননস্ততে কনতা, বস্তর্ে, পস্তণ্ড্ত এবং কলখে স্তিসলন। 

নওসরাস্তজ ভারতী়ি জাতী়ি েংসিসে তার োসজর জনে স্তবখোত, যার মসযে স্ততস্তন এেজন প্রস্ততষ্ঠাতা েদেে এবং 

স্ততনবার েভাপস্তত স্তিসলন - 1886, 1893, 1906। 

স্ততস্তনই প্রিম স্তিস্তটশ শােসনর অযীসন অিণননস্ততে স্তনষ্কাশন তত্ত্ব কদন। স্ততস্তন 'পভাস্তটণ এন্ড আনস্তিস্তটশ রুল ইন 

ইস্তন্ড়িা' িসন্থর কলখে। 

S65. () 

Sol. 

 

S66. (d) 

Sol. 

কচৌস্তর কচৌরা  টনাস্তট স্তিস্তটশ ভারসতর ইউনাইসটর্ প্রস্তভন্স এর (আযুস্তনে উত্তর প্রসদশ) কগারখপুর কজলার কচৌস্তর 

কচৌরাসত 1922 োসলর 4 কফব্রু়িাস্তরসত  সটস্তিল, যখন অেহসযাগ আসন্দালসন অংশিহর্োরী স্তবসক্ষাভোরীসদর 

এেস্তট বড় দল পুস্তলসশর োসি েং সষণ স্তলপ্ত হস়িস্তিল এবং গুস্তল চাস্তলস়িস্তিল। 

ফলস্বরূপ, গান্ধীস্তজ তার অেহসযাগ আসন্দালন প্রতোহার েসর কনন। 

S67. (b) 

Sol. 

স্তিস্তটশ রাসজর েম়ি ভারসতর গুজরাট রাসজের বারসদাস্তল েতোিহ স্তিল 12 জুন 1928 োসল ভারতী়ি স্বাযীনতা 

আসন্দালসন আইন অমানে এবং স্তবসদ্রাসহর এেস্তট প্রযান পবণ। এই আসন্দালনস্তট কশষ পযণন্ত বিভভাই পোসটসলর 

কনতৃসত্ব স্তিল এবং এর োফসলের পর পোসটল স্বাযীনতা আসন্দালসনর অনেতম প্রযান কনতা হস়ি উসিস্তিসলন। 

S68. (a) 

Sol. 

22 অসক্টাবর 1905 তাস্তরসখ, বাংলার মুখে েস্তচব, োলণাইল োলণাইল োেুণলার নাসম পস্তরস্তচত এেস্তট ক াষর্া জাস্তর 

েসরন, যা অনুোসর 'যস্তদ কোসনা েসলজ েরোরী আসদশ লঙ্ঘন েসর এবং স্তশক্ষািণী স্তশক্ষা প্রস্ততষ্ঠান কিসড় কদ়ি 

তসব েরোর প্রস্ততষ্ঠানস্তটসে কোসনা েহা়িতা প্রদান েরসব না। ' 

এটাসে দােত্ব ক াষর্া বলা হ়ি। 

S69. (a) 

Sol. 



ভগবতী চরর্ কভাহরা (15 নসভম্বর 1903 - 28 কম 1930) স্তিসলন এেজন ভারতী়ি মােণেবাদী স্তবপ্লবী, স্তহনু্দিান 

কোশোস্তলস্ট স্তরপাবস্তলোন অোসোস্তেস়িশসনর োসি যুি। 

স্ততস্তন স্তিসলন 'দে স্তফসলােস্তফ অফ দে কবাম্ব'-এর কলখে। 

S70. (d) 

Sol. 

গুপ্ত েম্রাট স্তদ্বতী়ি চন্দ্রগুপ্ত শেসদর ধ্বংে োযন েসরস্তিসলন তাই তাসে 'শোস্তর' উপাস্তয কদও়িা হস়িস্তিল। 

স্ততস্তন 'স্তবক্রমাস্তদতে' উপাস্তযও স্তনস়িস্তিসলন। 

S71. (c) 

Sol. 

কমগাসস্থস্তনে স্তিসলন এেজন প্রাচীন িীে ইস্ততহােস্তবদ, েূটনীস্ততস্তবদ এবং ভারতী়ি নৃতাস্তত্ত্বে এবং কহসলস্তনস্তস্টে যুসগ 

অস্তভযাত্রী স্তযস্তন িীে রাজা কেলুোসের দূত স্তহসেসব কমৌযণ েম্রাট চন্দ্রগুপ্ত কমৌসযণর দরবাসর এসেস্তিসলন। স্ততস্তন তার 

ইস্তন্ডো বইসত ভারসতর বর্ণনা েসরসিন কযখাসন স্ততস্তন বসলসিন কয ভারসত কোন দােত্ব স্তিল না। 

S72. (a) 

Sol. 

গুলবদন কবগম স্তিসলন এেজন মু ল রাজেনো এবং মু ল োম্রাসজের প্রস্ততষ্ঠাতা েম্রাট বাবসরর েনো। 

স্ততস্তন তার ভাইসপা েম্রাট আেবসরর অনুসরাসয হুমা়ুিন- নামা স্তলসখস্তিসলন কযস্তট তার ভাই েম্রাট হুমা়ুিসনর জীবসনর 

স্তববরর্ী, স্ততস্তন হুমা়ুিন-নামার কলখে স্তহোসবই েবণাস্তযে পস্তরস্তচত। 

S73. (b) 

Sol. 

কচাল রাজা প্রিম রাজরাজ তার রাজোস্তভসষসের আসগ অরুমস্তলবমণন নাসম পস্তরস্তচত স্তিসলন। 

প্রিম রাজরাজ অরুলমস্তল বমণর্সে প্রা়িই রাজরাজ দে কিট স্তহোসব বর্ণনা েরা হ়ি স্তযস্তন স্তিসলন এেজন কচাল 

েম্রাট স্তযস্তন 985 CE কিসে 1014 CE পযণন্ত রাজত্ব েসরস্তিসলন এবং এই েমস়ি দস্তক্ষসর্র েবসচস়ি শস্তিশালী রাজা 

স্তিসলন স্ততস্তন। প্রযানত কচাল শস্তিসে পুনঃপ্রস্ততস্তষ্ঠত েরার জনে এবং দস্তক্ষর্ ভারসত এর আস্তযপতে স্তনস্তিত েরার 

জনে তাাঁসে স্মরর্ েরা হ়ি। 

S74. (a) 

Sol. 

অল ইস্তন্ড়িা স্তেোন েভা (অল ইস্তন্ড়িা েৃষে ইউস্তন়িন, অস্তখল ভারতী়ি স্তেষার্ েভা নাসমও পস্তরস্তচত), হল ভারসতর 

েস্তমউস্তনস্ট পাস্তটণর েৃষে বা েৃষেসদর শাখা, 1936 োসল স্বামী েহজানন্দ েরস্বতী দ্বারা গস্তিত এেস্তট গুরুত্বপূর্ণ 

েৃষে আসন্দালন। 



স্বামী েহজানন্দ েরস্বতী স্তিসলন েবণভারতী়ি স্তেষার্ েভার প্রিম েভাপস্তত। 

S75. () 

Sol. 

 

(Geography)  

S76. (c) 

Sol.  

হতব্বত্হিমালযয়র্দহিযি্অেহিত্হিমালযয়র্মূল্অাংশ্িল্হিমাহি্হিমালয়।্এহি্বিি্ো্েৃিৎ্হিমালয়্িাযম্

পহরহচত।্হিমাহি্হিমালয়্পূেব্বেযক্পহিযম্অহেহিন্ন্ভাযে্হেসৃ্তত্িযয়যে।্আজ্বেযক্প্রায়্২০-২৫্হমহলয়ি্

েের্আযগ্হিমাহি্হিমালযয়র্সৃহষ্ট্িযয়যে।এই্হিমালযয়র্উচ্চতা্প্রায়্৬০০০্হমিার্ও্চওড়া্১২০ – ১৯০্

হকযলাহমিার।্পৃহেেীর্উচ্চতম্পেবত্শৃে্গুহল্হিমালযয়র্এই্অাংযশ্অেহিত।্বযমি্– মাউন্ট্এভাযরস্ট, 

কাঞ্চিজঙ্ঘা, যেলহগহর, িন্দাযদেী, মাকালু, িাো্পেবত, অন্নপূিবা্পেবত্ও্বকদারিাে্পেবত্প্রভৃহত্পেবত্শৃে।্ 

S77. (d) 

Sol.  

‘রে্াডহিফ লাইি’ ো্‘রে্াডহিফ বরিা’্িল্হিহিশ্ভারযতর্পাঞ্জাে্প্রযদশ্ও্বেেল্বপ্রহসযডহেযক্হেভাজি্কযর্

িেগহিত্ভারত্ও্পাহকস্তাযির্সীমািা্হিযবারিকারী্বরিা৷্এহি্এই্বরিার্পহরকল্পিাকারী্সোর্বশহরল 

রে্াযেডহিফ্এর্িাযম্িামাহঙ্কত৷্১৭ই্আগস্ট্১৯৪৭্হিষ্টাযে্ভারত্হেভাজি্সাংিান্ত্সীমািা্হিযবারি্বরিার্

অহন্তম্পহরকল্পিা্প্রকাশ্করা্িয়৷্েতবমাযি্এই্বরিাহির্পহিমভাগ্ভারত–পাহকস্তাি্সীমান্ত্ও্পূেবভাগ্

োাংলাযদশ-ভারত্সীমান্ত্িাযম্পহরহচত৷ 

S78. (a) 

Sol.  

হতস্তা্িদীর্পহিম্হদযকর্পােবতে্অঞ্চযল্দুইহি্পেবতহশরা্বদিা্যায়,্এরা্িল হসাংগালীলা এোং দাহজবহলাং 

মিালহযোম তশলহশরা।্হতস্তা্িদীর্পহিম্অাংশযক্পহিমেযে্তরাই েলা িয়। হসাংগাহললা্তশলহশরা্বিপাল্ও্

দাহজবহলাং্সীমাযন্ত্অেহিত্বেযক্পহিমেযের্দাহজবহলাং্বজলাযক্বিপাল্বেযক্হেহিন্ন্কযরযে্।্হসাংগাহললার্

চারহি্উযল্লিযযাগে্পেবতশৃে্িল ফালুি্,্সান্দাকফু্,্িাংলু ও সেরিাম।্সান্দাকফু্পহিমেযের্উচ্চতম্শৃে।্

দাহজবহলাং্কাহশয়াাং্পেবতমালার্উযল্লিযযাগে্শৃে্িল িাইগার্হিল।্িাইগার্হিযলর্উচ্চতা্২,৫৬৭হম.।্ 

S79. (c) 

Sol.  



বলাকিাক্হ্রদ্ভারযতর্মহিপুর্রাযজের্একহি্হ্রদ।্যা্উির্পূেব্ভারযতর্সেবেৃিৎ্হমহষ্ট্জযলর্হ্রদ্৷্এই্হ্রযদর্

মযযেই্আযে্বসন্দ্রা্দ্বীপ্৷্এহি্মহিপুযরর্একহি্হেিোত্পযবিি্বকন্দ্র্৷্উির-পূেব্ভারযতর্েৃিিম্স্বাদু্জযলর্

(হমহষ্ট)্হ্রদ। ভাসমাি্ফুমহডযসর্(পচযির্হেহভন্ন্স্তযরর্উহিদ,্মাহি্এোং্তজে্পদাযেবর্সমন্বযয়্গহিত্অসমসত্ত্ব্

একহি্অাংশহেযশষ)্এই্হ্রযদর্উপযর্রযয়যে,্বয্কারযি্এই্হ্রদহি্পৃহেেীর্একমাত্র্ভাসমাি্হ্রদ্িাযমও্

পহরহচত।্এহি্মহিপুর্রাযজের্মইরাাং-এর্হিকযি্অেহিত। 

S80. (b) 

Sol.  

প্রাচীিতম্মািে্জীোশ্মহি্১৯৮২্সাযল্মযেপ্রযদযশর্িমবদা্িদীর্তলযদযশ্িাতাযিারা্বেযক্পাওয়া্হগযয়হেল।্

হিযস্টাহসি্সময়কাল্১.৮্হমহলয়ি্বেযক্১০,০০০্েের্আযগ্হেসৃ্তত্হেল।্্িমবদা্মািে্িমবদা্মোি্িাযমও্

পহরহচত,্বিাযমা্ইযরটাস্বেিীর্অন্তগবত,্বিাযমা্বসহপযয়যের্পূেবেতবী,্আযুহিক্মািে্প্রজাহত।্্হজওলহজকোল্

সাযভব্অফ্ইহেয়ার্ডঃ্অরুি্বসািাহকয়া্জীোশ্মহি্িুাঁযজ্বপযয়যেি। 

S81. (b) 

Sol.  

দশ্হডহি্চোযিল্্িল্একহি্প্রিালী্ো্চোযিল।্এহি্বোি্আন্দামাি্দ্বীপ্ও্কার্হিযকাের্দ্বীযপর্মাযঝ্

অেহিত।্চোযিলহি্প্রায়্১৫১্হকযলাহমিার্(৯৪্মা)্চওড়া।্এই্চোযিল্ভারযতর্বকন্দ্রশাহসত্অঞ্চল্আন্দামাি্ও্

হিযকাের্দ্বীপপুঞ্জ্এর্দুহি্দ্বীপপুঞ্জ্যো্আন্দামাি্দ্বীপপুঞ্জ্এোং্হিযকাের্দ্বীপপুঞ্জযক্পৃেক্কযরযে। চোযিলহি্

সেবহিম্ন্১০্হকযলাহমিার্(৬.২্মা)্চওড়া। 

S82. (c) 

Sol.  

হমযজারাম্‘বমালাযসস্বেহসি’্িাযমও্পহরহচত্যা্িরম্অসাংিত্পহল্দ্বারা্গহিত।্্ভূতযত্ত্ব,্“বমালাস্বেহসি”্

িামহি্কিিও্কিিও্সাযারি্অযেব্আল্পযসর্উিযরর্বফারলোে্বেহসযির্মযতা্(অযরাযজযির্সাযে্

সমসামহয়কভাযে্গহিত)্হসযিাযরাযজহিযকর্জিেও্েেেহৃত্িয়।্্অেোহিকা্িল্বমালাযসস্প্রকার্বলাকালয়,্

সমহষ্ট্এোং্বেযলপােযরর্একহি্পালহলক্িম। 

S83. (a) 

Sol.  

বকাযয়ল্িদী্পালামউ্িাইগার্হরজাভব্বেযক্উৎপন্ন্িযয়যে্এোং্দুহি্িদী,্দহিি্বকাযয়ল্িদী্এোং্উির্

বকাযয়ল্িদীযত্হেভক্ত।্উির্বকাযয়ল্িল্বসাি্িদীর্একহি্উপিদী,্যা্গোয়্হমযশযে।্এহি্পালামউ্িাইগার্

হরজাযভবর্দহিি্এোং্তারপর্পহিম্সীমািা্েরাের্প্রোহিত্িয়।্্দহিি্বকাযয়ল্িদী্িাহ্মিী্িাযমও্পহরহচত। 

S84. (a) 



Sol.  

বপােল্িযলা্একহি্বলাকজ্উৎসে,্যা্ভারযতর্তাহমল্জাহতযগািী্উদয্াপি্কযর্োযক।্“বপােল”্শযের্

োাংলা্অেব্‘হেিে’,্যা্তাহমল্জাহতর্পরিরাগত্ও্ঐহতিেোিী্উৎসে।্বপাোল্উৎসে্প্রহত্েের্১৪্বেযক্

১৭্জািুয়াহর্পযবন্ত্পালি্করা্িয়।্তাহমলিাডু়যত্িতুি্ফসল্কািার্পর্এই্উৎসে্পালি্করা্িয়,্যা্

অযিকিা্োাংলা্অঞ্চযল্পাহলত্িোন্ন্উৎসযের্মযতা।্তাহমলযদর্এই্উৎসে্অন্তত্১০০০্েেযরর্পুরযিা। 

S85. (a) 

Sol.  

২০১১ সাযল,্দাহজবহলাং্এর্জিসাংিো্হেল্১,৮৪৬,৮২৩্যার্মযযে্পুরুষ্ও্মহিলা্যোিযম্৯৩৭,২৫৯্এোং্

৯০৯,৫৬৪্জি।্২০০১্সাযলর্আদমশুমাহরযত,্দাহজবহলাং্এর্জিসাংিো্হেল্১,৬০৯,১৭২্জি্যার্মযযে্পুরুষ্

৮৩০,৬৪৪্জি্এোং্োহক্৭৭৮,৫২৮্জি্মহিলা। 

S86. (b) 

Sol.  

মিীশূর্শিযরর্পূযেব্কাযেরী্িদী্হশেসমুিম্দ্বীপ্সৃহষ্ট্কযরযে,্যার্অিেহদযকই্রযয়যে্৩২০্ফুি্দীঘব্

িয়িাহভরাম্হশেসমুিম্জলপ্রপাত।্হশেসমুিম্োাঁযহি্বসযচর্জিে্ততহর্করা্িয়হি। 

S87. (c) 

Sol.  

কুমারী্কাংসােতীর্প্রযাি্উপিদী।্এহির্উৎপহিিলও্অযযাযো্পািাড়।্পািাযড়র্পূেব্ঢাল্বেযয়্বিযম্আসার্

সময়্কযয়কহি্বোিিাি্িালার্সযে্হমহলত্িযয়যে্কুমারী।্তারপর্দহিি-পূযেব্প্রোহিত্িযয়্পুরুহলয়া-চাহেল্

বরললাইি্বপহরযয়্েরাভূম্ও্মািোজার্েুাঁযয়্এহি্োাঁকুড়ায়্প্রযেশ্কযরযে। 

S88. (b) 

Sol.  

বকরালার্বকাট্টায়াম্এোং্আযলহপ্বজলায়্হপি্মাহিযক্িািীয়ভাযে্কাহর্েলা্িয়।্্গিি:্এগুহল্জলােদ্ধ্মাহি্

এোং্জলােদ্ধতা্এোং্অোিাযরাহেক্অেিার্ফযল্(যা্তজে্পদাযেবর্আাংহশক্পচি্ঘিায়)্সৃহষ্ট্িয়। 

S89. (b) 

Sol.  

িলহদ্িদী্কাংসােতী্ও্বকযলঘাই্িদীর্যুগ্ম্প্রোযির্িাম।্বকশেপুযরর্কাযে্দুই্িদী্হমহলত্িযয়্িলহদ্িদীর্

উৎপহি্ঘযিযে।্রূপিারায়ি্ও্হুগহল্িদীর্হমলিিযলর্অদূযর্িলহদ্হুগহল্িদীযত্হমযশযে।িদীহির্বমাি্তদঘবে্

২৪্হকহম।্িলহদ্িদীর্অেোহিকাহির্বমাি্আয়তি্১০,২১০্েগব্হকযলাহমিার। 

S90. (b) 



Sol.  

সাহরস্কা্েোঘ্র্অভয়ারিে রাজিাযির আযলায়াযর্অেহিত।্সাহরস্কা্েোঘ্র্সাংরিি্তৃিভূহম,্শুষ্ক্পিবযমাচী্েি,্িাড়া্

পািাড়্এোং্পােুযর্ভূহমভাযগ্হেভক্ত্একহি্৮০০্েগব্হকহম্এলাকা্জুযড়্আরােল্লী্পািাযড়্অেহিত।্সাহরস্কা্

েিেপ্রািী্অভয়ারযিে্১০ম্এোং্১১শ্শতােীর্গড়-রাযজার্মযেযুগীয়্মহন্দরগুহলর্ধ্বাংসােযশষ্রযয়যে।্এোড়াও,্

কাাঁকওয়ারীর্একহি্পািাযড়র্চূড়ায়্১৭্শতযকর্একহি্দুগব্উড়ন্ত্শকুি্এোং্ঈগযলর্একহি্মযিারম্দৃশে্

প্রদাি্কযর।্সাহরস্কাযক্১৯৫৫্সাযল্একহি্অভয়ারিে্বঘাষিা্করা্িয়্এোং্১৯৭৯্সাযল্একহি্জাতীয়্

উদোযির্মযবাদা্লাভ্কযর। 

S91. (d) 

Sol.  

জাতীয়্মিাসড়ক্NH ৩৪ (NH 34) ভারযতর্একহি্জাতীয়্সড়ক।্এহি্উিরািযণ্ডর্গযোত্রী্যাম্বেযক্

মযেপ্রযদযশর্লিিাদি্পযবন্ত্হেসৃ্তত,্যা্উির্প্রযদশ্রাযজের্মযে্হদযয়্বগযে। 

S92. (c) 

Sol.  

িীলহগহর পেবত্একহি্পেবত্িহি্(mountain knot)- বযিাযি্পূেবঘাি্ও্পহিমঘাি্পেবতমালা্হমহলত্িযয়যে। 

দহিি্ভারযতর্পহিম্তাহমলিাডু়, কিবািক্ও্বকরালা্রাযজের্পহিমঘাি্পেবতমালার্হকেু্অাংশ্জুযড়্িীলহগহর্

পেবত্অেহিত।্িীলহগহর্পেবযতর্অন্তত্২৪হি্শৃযের্উচ্চতা্২,০০০ হমিাযরর্বেহশ।  

S93. (b) 

Sol.  

গোর োম্তীযরর্প্রযাি্উপিদীগুহল্িল্বগামতী, ঘঘবরা, গণ্ডকী্ও্বকাশী; ডাি্তীযরর্প্রযাি্উপিদীগুহল্িল্

যমুিা, বশাি, পুিপুি্ও্দাযমাদর। 

S94. (b) 

Sol.  

বচিাে্িদীর্জলহেদুেৎ্সম্ভােিাযক্কাযজ্লাগাযিার্জিে্৩৯০ বমগাওয়াি্(৩ X ১৩০ বমগাওয়াি)্এর্কমবিমতা্

যুক্ত্দুলিহস্ত্পাওয়ার্বস্টশিহি্গযড় বতালা িযয়যে।্এহি্জমু্ম্ও্কাশ্মীযরর্বকন্দ্রশাহসত্অঞ্চযলর্হকশতওয়ার্

বজলায়্অেহিত। 

S95. (a) 

Sol.  

ঝাড়িযে্বলৌি-আকহরক্েলয়হি্ওহড়শা্েলযয়র্একহি্হেসৃ্তহত্এোং্রাযজের্দহিি্অাংশ্দিল্কযর।্বিায়ামুহে্

এোং্গুয়া্দুহি্গুরুত্বপূিব্অঞ্চল্বযিাযি্ভাল্মাযির্বিমািাইি্আকহরক্পাওয়া্যায়।্মারাাংপাং, বপঞ্চিাি্এোং্



হলপুো্গুয়া্অঞ্চযলর্গুরুত্বপূিব্িহি।্অিোিে্গুরুত্বপূিব্বলৌি্আকহরক্িহির্এলাকার্মযযে্রযয়যে্বিািুেুরু, 

পািহসরােুরু, েড়জামদা, সাসাাংদা, জামদা, েিলতােুরু, েুদু্েুরু্এোং্হকহরেুরু্যা্রাযজের্হসাংভূম্বজলায়্

অেহিত। 

S96. (a) 

Sol.  

বদেপ্রয়াগ্িল্ভারযতর্উিরািণ্ড্রাযজের্বতিহর্গাযড়ায়াল্বজলার্একহি্শির্এোং্একহি্িগর্পঞ্চাযয়ত্

(যপৌরসভা)।্এ্োড়া্এর্হকেু্অঞ্চল্বপৌহর্গাযড়ায়াল্বজলার্অযীযি্আযে।্বদেপ্রয়াগ্ঋহষযকশ-েিীিাে্

মিাসড়যক্অেহিত।্এই্অঞ্চলহি্অলকািন্দা্িদীর্পঞ্চ্প্রয়াযগর্(পাাঁচহি্সেম)্একহি, বযিাযি্অলকািন্দা্এোং্

ভাগীরেী্িদী্হমহলত্িয়্এোং্গো্িামহি্যারি্কযর। 

S97. (d) 

Sol.  

বকাহরো্েিেপ্রািী্অভয়ারিে্িল্একহি্েিেপ্রািী্অভয়ারিে্এোং্বমািিা্যা্ভারযতর্অন্ধ্র্প্রযদযশর্কাহকিাডার্

কাযে্অেহিত।্এহি্২৪হি্মোিযিাভ্গাযের্প্রজাহত্এোং্১২০হিরও্বেহশ্পাহির্প্রজাহত্সি্ভারযতর্মোিযিাভ্

েযির্তৃতীয়্েৃিিম্প্রসাহরত।্বকাহরো্অভয়ারিে, অন্ধ্রপ্রযদযশর্পূেব্বগাদােরী্বজলার্একহি্বোট্ট্িাম্

বকাহরোর্িাযম্িামকরি্করা্িযয়যে।্বগাদােরী্মোিযিাযভর্একহি্অাংশযক্সরকার্কতৃবক্েিেপ্রািী্অভয়ারিে্

হিসাযে্বঘাষিা্করা্িযয়যে। 

S98. (d) 

Sol.  

বমিুর োাঁযহি্ভারযতর্েৃিিম্োাঁযগুহলর্মযযে্অিেতম্এোং্কাযেরী্িদীর্তীযর্অেহিত্তাহমলিাডু়রও্েৃিিম্

োাঁয।্বমিুর তার্হেশাল্োাঁয, হেদুেৎ্উৎপাদি, রাসায়হিক্উৎপাদি্এোং্অোলুহমহিয়াম্উৎপাদযির জিে্পহরহচত।্

তাহমলিাডু়যত্বসযচর্জিে্বেহশরভাগ্জযলর্প্রযয়াজিীয়তা্বমিুর োাঁয্সরেরাি্কযর।্বমিুর োাঁযযক্স্টোিহল্

জলাযারও্েলা্িয়।্োাঁযহি্১৯৩৪ সাযল্(হভহি্প্রস্তযরর্৯ েের্পযর)্হিহমবত্িযয়হেল।্োাঁযযর্সযেবাচ্চ্উচ্চতা্

এোং্প্রি্যোিযম্২১৪ এোং্১৭১ ফুি। 

S99. (c) 

Sol.  

পহিমেে্েতবমাযি্23হি্বজলায়্হেভক্ত্যার্মযযে্রযয়যে্-্আহলপুরদুয়ার, োাঁকুড়া, েীরভূম, বকাচহেিার, দহিি্

হদিাজপুর , দাহজবহলাং, হুগহল, িাওড়া, জলপাইগুহড়, ঝাড়িাম, কাহলিাং, কলকাতা, মালদা, মুহশবদাোদ, িদীয়া, উির্

24্পরগিা, পহিম্বমহদিীপুর , পহিম্েযবমাি,্পূেব্েযবমাি,্পূেব্বমহদিীপুর, পুরুহলয়া, দহিি্24 পরগিা, উির্

হদিাজপুর। 



S100. (b) 

Sol.  

পূযেব্বগাগবােুরুযক্অযযাযো্পািাযড়র্সযেবাচ্চ্শৃে্যরা্িযতা।্এর্উচ্চতা্677্হমিার উচ্চতায়্অযযাযো্পািাযড়র্

হদ্বতীয়্সযেবাচ্চ্শৃে।্এহিই্দহিিেযের্সযেবাচ্চ্শৃে।্এহি্বোিিাগপুর্মালভূহমর্অাংশ। এহি্পুরুহলয়া্বজলার্

পহিম্মালভূহম্এোং্উচ্চভূহমযত্অেহিত। 

 

(Polity and Economy) 

S101. (b) 
Sol. 

হেচার্হেভাগ্একহি্িাগহরযকর্বমৌহলক্অহযকাযরর্রিক।  

অিুযিদ্32্অিোিে্বমৌহলক্অহযকার্প্রযয়াযগর্জিে্বমৌহলক্অহযকার্আকাযর্সাাংহেযাহিক্প্রহতকার্(5হি্হরি-

িহেয়াস্কপবাস, মািডামাস, কুও্ওয়াযরযন্টা, প্রহিহেশি্এোং্সাহিবওরাহর)্সরেরাি্কযর, এোং্সুহপ্রম্বকািব্

সাংহেযাি্দ্বারা্এই্অহযকারগুহলর্রিক্হিসাযে্মযিািীত্িযয়যে।  

সাংহেযাযির্226্অিুযিযদ্মািিীয়্উচ্চ্আদালতযক্হরি্জাহর্করার্মাযেযম্িমতা্প্রযয়াগ্করার্িমতা্বদওয়া্

িযয়যে।  

S102. (a) 
Sol. 

পহিমেে্হশল্প্উন্নয়ি্কযপবাযরশি্হলহমযিড্(ডাবু্ল.হে.আই.হড.হস)্1967্সাযল্সাংিা্আইযির্অযীযি্গহিত, 

পহিমেযের্হশল্প, োহিজে্ও্উযদোগ্হেভাযগর্প্রযাি্বিাডাল্এযজহে।  

S103. (b) 
Sol. 

হিল্টি্ইয়াং্কহমশযির্সুপাহরযশর্হভহিযত্হরজাভব্েোাংক্অফ্ইহেয়া্গিি্করা্িযয়হেল।্হরজাভব্েোাংক্অফ্

ইহেয়া্অোট, 1934্েোাংযকর্কাযবকাহরতার্হেহযেদ্ধ্হভহি্সরেরাি্কযর, যা্এহপ্রল, 1935্এ্কাযবিম্শুরু্

কযরহেল।  

S104. (b) 
Sol. 

দুগবাদাস্েসু্হেযলি্একজি্ভারতীয়্আইিহেদ।্হতহি্ভারতীয়্সাাংহেযাহিক্আইি্সিহকবত্ভারযতর্

সাংহেযাযির্বকসেুযকর্ভাষে্হলযিহেযলি।  



ভারযতর্সাংহেযাি্িাাঁহি্বফডাযরল্ো্িাাঁহি্ইউহিিাহর্িয়্তযে্উভযয়র্সাংহমেি্"-্যারিাহি্হড্হড্েসু্দ্বারা্েলা্

িযয়হেল।  

S105. (c) 
Sol.্ 

রাজে্পযবাযয়্প্রশাসহিক্পহরযষোর্জিে, হিযয়াগহি্রাজে্পােহলক্সাহভবস্কহমশি্(এসহপএসহস)্দ্বারা্করা্িয়। 

রাজে্পােহলক্সাহভবস্কহমশযির্বচয়ারমোি্এোং্অিোিে্সদসেযদর্রাযজের্রাজেপাল্হিযুক্ত্কযরি।  

S106. (d) 
Sol. 

উপরােপহত্একহি্হিেবাচিমণ্ডহল্দ্বারা্হিেবাহচত্িি্বযিাযি্সাংসযদর্উভয়্সভায়্সদসে্োযক, একক্

িািান্তরযযাগে্বভাযির্মাযেযম্আিুপাহতক্প্রহতহিহযযত্বর্েেেিা্অিুসাযর্এোং্এই্জাতীয়্হিেবাচযি্বভাি্বদওয়া্

িয়্বগাপি্েোলযির্মাযেযম।্ 

S107. (c) 
Sol. 

ভারতীয়্সাংহেযাযির্107্অিুযিদ্অিুসাযর, সাংসযদর্উভয়্কযি্(যলাকসভা্এোং্রাজেসভা)্অেবহেল্েেতীত্

অিে্একহি্হেল্ইযরাহডউস্করা্বযযত্পাযর।  

ভারযতর্রােপহতর্পূেব্সম্মহতর্সাযে্বকেল্সাংসযদর্হিম্নকি্বলাকসভায়্একহি্অেবহেল্ইযরাহডউস্করা্

যায়।  

S108. (a) 
Sol. 

রাজেসভার্বমাি্সদসে্সাংিো্250। বকারাযমর্জিে, রাজেসভার্বমাি্সদসেযদর্10%, অেবাৎ্সাংসযদর্উচ্চ্

কযির্25্জি্সদযসের্(রাহজয়া্সাভা)্উপহিহত্প্রযয়াজি।  

S109. (b) 
Sol. 

সাংহেযাযির্73্তম্সাংযশাযিী্আইি্1992,্একহি্িতুি্অাংশ্IX যুক্ত্কযরযে্যার্মযযে্সাংহেযাযির্16্হি্

হিেন্ধ্এোং্একাদশতম্তফহসল্রযয়যে। 73্তম্সাংযশাযিীযত্িামসভাযক্রাজে্আইিসভা্কতৃবক্অহপবত্কাযব্

ও্িমতা্সিাদযির্জিে্পঞ্চায়ত্রাজ্েেেিার্হভহি্হিসাযে্কল্পিা্করা্িযয়যে।  

S110. (b) 
Sol. 

1967্সাল্বেযক্পােহলক্অোকাউন্টস্কহমহির্বচয়ারমোি্হেযরাযী্দযলর্সদসে।  



এহি্1921্সাযল্ভারত্সরকার্আইি্1919্এর্অযীযি্প্রহতহিত্িযয়হেল।  

এহিযত্22্সদসে, বলাকসভা্বেযক্15্এোং্রাজেসভা্বেযক্7্রযয়যে।  

এর্প্রযাি্ফাাংশি্িল্কিট্রলার্এোং্অহডির্বজিাযরল্অফ্ইহেয়া্(হস.এ.হজ)্এর্োহষবক্হিরীিযির্

প্রহতযেদিগুহল্পরীিা্করা।  

S111.্(c) 

Sol. 

অেব্ হেযলর্সাযে্সিহকবত্হেহয্ও্হেহযগুহল্ভারতীয়্সাংহেযাযির্109্অিুযিযদ্বদওয়া্িযয়যে। 

অেব্ হেল্একহি্সরকারী্হেল্যা্সাংসযদর্হিম্ন্কযি্(যলাকসভা)্ইযরাহডউস্করার্আযগ্ভারযতর্রােপহতর্

সম্মহতর্প্রযয়াজি।  

বকেলমাত্র্একজি্মন্ত্রী্একহি্অেব্হেল্প্রেতবি্করযত্পাযরি.্ 

S112.্(c) 

Sol. 

হসহকউহরহিজ্অোে্এেযচঞ্জ্বোডব্অফ্ইহেয়া্িল্ভারত্সরকার্অেব্মন্ত্রযকর্মাহলকািাযীি্ভারযত্হসহকওহরহি্

এোং্পিে্োজাযরর্হিয়ন্ত্রক্সাংিা।্এহি্1988্সাযলর্12্এহপ্রল্প্রহতহিত্িযয়হেল্এোং্30্জািুয়ারী্1992্

SEBI্আইি, 1992্এর্মাযেযম্সাংহেহযেদ্ধ্িমতা্বদওয়া্িযয়হেল।  

S113.্(b) 

Sol. 

ভারযতর্ভাইস্বপ্রহসযডন্ট্িযলি্রাজে্সভার্সাযেক্বচয়ারমোি।  

রাজে্সভা্সযেবাচ্চ্250্হি্সদসে্হিযয়্গহিত্–্যার্মযযে্রাজে্এোং্বকন্দ্র্শাহসত্অঞ্চলগুহলর্প্রহতহিহযত্বকারী্

238্জি্সদসে্এোং্রােপহত্মযিািীত্জি্12্সদসে।  

রাজা্সাোি্িায়ী্সাংিা্এোং্এহি্িেীভূত্িওয়ার্সাযপযি্িয়।  

S114.্(b) 

Sol. 

WTO্(ওয়াল্ডব্বট্রড্অগবািাইযজশি)্এর্পূযেব্িাম্হেল্GATT্(যজিাযরল্অহিযমন্ট্ওি্িোহরফ্অোে্বট্রডস)। 

WTO্এর্েতবমাি্কাযজর্বেহশরভাগ্অাংশ্1986-94্সাযলর্উরুগুযয়্রাউে্িামক্আযলাচিা্এোং্বজিাযরল্

অহিযমন্ট্ওি্িোহরফ্অণ্ড্বট্রডস্(GATT)্এর্পূযেবর্আযলাচিা্বেযক্আযস।  

WTO্1995্সাযল্হজএহিহির্উিরসূহর্হিসাযে্প্রহতহিত্িযয়হেল।  

S115. (a) 
Sol. 



কযপবাযরশি্িোে্ি'ল্সাংিার্হিি্আযয়র্উপর্আযরাহপত্একহি্কর।  

সাংিাগুহল্আইি্1956্এর্অযীযি্কযপবাযরশি্িোে্প্রদাযির্জিে্দায়েদ্ধ।  

এহি্বকন্দ্রীয়্সরকাযরর্অযীযি্আযস।  

S116.্(c) 

Sol. 

ভারযতর্অোিহিব্বজিাযরল্ভারত্সরকাযরর্প্রেম্আইি্কমবকতবা।  

ভারযতর্অোিহিব্বজিাযরল্িযলি্ভারতীয়্সরকাযরর্প্রযাি্আইিী্উপযদষ্টা্এোং্ভারযতর্সুহপ্রম্বকাযিবর্

সামযি্এর্প্রযাি্অোডযভাযকি।্সাংহেযাযির্76 (1) অিুযিযদ্ইউহিয়ি্মহন্ত্রসভার্পরামযশব্তারা্ভারযতর্

রােপহত্কতৃবক্হিযুক্ত্িি্এোং্রােপহতর্আিযন্দর্সময়্দাহয়ত্ব্পালি্কযরি।্তারা্অেশেই্একজি্েেহক্ত্

িযত্িযে্হযহি্সুহপ্রম্বকাযিবর্হেচারক্হিসাযে্হিযুক্ত্িওয়ার্বযাগে।  

ভারযতর্েতবমাি্অোিহিব্বজিাযরল্বক.যক.্বেিুযগাপাল।  

S117. (b) 
Sol. 

ভারযত্রােপহতর্শাসি্ি'ল্রাজে্সরকার্িহগতকরি্এোং্একহি্রাযজে্সরাসহর্ইউহিয়ি্সরকাযরর্শাসি্

আযরাপ্করা।্ভারযতর্সাংহেযাযির্356্অিুযিযদর্অযীযি, যহদ্বকািও্রাজে্সরকার্সাাংহেযাহিক্হেযাি্

অিুযায়ী্কাজ্করযত্িা্পাযর্তযে্বকন্দ্রীয়্সরকার্রােীয়্শাসি্েেেিার্প্রতেি্হিয়ন্ত্রি্হিযত্পাযর। 

S118.্(c) 

Sol. 

ভারযত্পােহলক্পাযসবর্অহভভােক্িযলি্ভারযতর্CAG্(কিযট্রালার্এোং্অহডির্বজিাযরল)। 

ভারযতর্হিয়ন্ত্রক্ও্অহডির্বজিাযরল্ভারযতর্সাাংহেযাহিক্কতৃবপি, ভারযতর্সাংহেযাযির্148্অিুযিযদ্

প্রহতহিত।্সরকার্কতৃবক্যযেষ্ট্পহরমাযি্অেবাহয়ত্স্বায়িশাহসত্সাংিা্ও্কযপবাযরশি্সি্ভারত্সরকার্এোং্

রাজে্সরকারগুহলর্সমস্ত্প্রাহি্এোং্েেয়্হিরীিযির্িমতাপ্রাি।  

ভারযতর্েতবমাি্CAG্ি'ল্হজ্হস্মুমুব।  

S119.্(b) 

Sol. 

প্রজাতন্ত্রহি্ভারযতর্সাংহেযাযির্বিযত্র্পহরচাহলত্িয়্যা্1949্সাযলর্2 িযভম্বর্গিপহরষদ্কতৃবক্গৃিীত্

িযয়হেল্এোং্2্জািুয়ারী, 1950্সাযল্কাযবকর্িয়।  

প্রহত্েের, 26্িযভম্বর্ভারযতর্সাংহেযাযির্হদি্হিসাযে্পালি্করা্িয়।  

S120.্(b) 



Sol. 

হদ্বতীয়্পঞ্চোহষবকী্পহরকল্পিাহি্সরকারী্িাযতর্হেকাশ্এোং্"দ্রুত্হশল্পায়ি"্এর্উপর্দৃহষ্ট্হিেদ্ধ্কযরহেল"।্

এই্পহরকল্পিাহি্1953্সাযল্ভারতীয়্পহরসাংিোিহেদ্প্রশান্ত্চন্দ্র্মিালযিাহেস্দ্বারা্হিহমবত্একহি্অেবনিহতক্

হেকাযশর্মযডল্অিুসরি্কযরহেল।্দীঘবযময়াযদ্অেবনিহতক্প্রেৃহদ্ধ্সেবাহযকতর্করার্জিে্উৎপাদিশীল্িাযতর্

মযযে্হেহিযয়াযগর্সযেবািম্েরাদ্দ্হিযবারযির্পহরকল্পিা্করা্িযয়হেল। 

S121.্(b) 

Sol. 

বলাকসভার্সাাংসদ্িওয়ার্বযাগে্িওয়ার্জিে্একজি্েেহক্তযক্হিম্নহলহিত্সমস্ত্শতব্পূরি্করযত্িযে;  

অেশেই্ভারযতর্িাগহরক্িযত্িযে,্25্েেযরর্কম্েয়সী্িওয়া্উহচত্িয়,্ভারযতর্বয্বকািও্সাংসদীয়্

আসযির্বভািার্িযত্িযে।  

S122.্(c) 

Sol. 

হশিা্ভারযতর্সাংহেযাযির্যুগ্ম্তাহলকায়্তাহলকাভুক্ত্করা্িযয়যে।  

যুগ্ম্তাহলকা্ভারযতর্সাংহেযাযির্সিম্তফহসযলর্বদওয়া্52্হি্আইযিযমর্একহি্তাহলকা্(যহদও্বশষ্হেষয়হি্

47্িম্বরযুক্ত)।্এযত্বকন্দ্র্এোং্রাজে্সরকার্উভয়রই্হেযেচিা্করার্িমতা্অন্তভুবক্ত্রযয়যে।  

S123.্(c) 

Sol. 

প্রহতহি্রাযজের্রাজেপাল্এমি্একজি্েেহক্তযক্হিযয়াগ্করযেি্হযহি্রাযজের্অোডযভাযকি-যজিাযরল্িওয়ার্

জিে্িাইযকাযিবর্হেচারক্হিযুক্ত্িওয়ার্বযাগে।  

S124.্(a) 

Sol. 

ডাঃ্রাযজন্দ্র্প্রসাদ্ভারযতর্প্রেম্রােপহত্এোং্একমাত্র্েেহক্ত্হযহি্হদ্বতীয়োযরর্জিে্রােপহত্পযদ্অহযহিত্

িযয়হেযলি।  

S125.্(c) 

Sol. 

2022্সাম্প্রহতক্হরযপািব্অিুযায়ী্আফগাহিস্তাি্সেযচযয়্বেহশ্আহফম্উৎপাদিকারী্বদশ।  

 

(Science) 

S126.্(c) 



Sol. 

হিযপাকোিাস্োংযশর্46্প্রজাহতর্বোি্সামুহিক্মাযের্মযযে্একহি্সমুি্অশ্ব।  

একহি্বঘাড়ার্মাো্এোং্ঘাযড়র্সাদৃশেযুক্ত, সমুি্অশ্বগুহলযত্হেভক্ত্িাযড়র্েমব, একহি্িাড়া্ভহে্এোং্একহি্

কালবযুক্ত্হপ্রযিিহসল্বলজও্রযয়যে।্পাইপহফশ্এোং্হসড্রাগি্(ফাইযকাডরাস্এোং্হফযলাপিাযরে)্পাশাপাহশ্

তারা্হসিিাহেযড্পহরোর্গিি্কযর।  

S127.্(d) 

Sol. 

বিাযরাফু্লওযরাকােবি্(হস.এফ.হস)্হিযজ্েেেহৃত্িয়।  

তাযদর্অিোিে্গুরুত্বপূিব্ যমব্িল্তাযদর্অহিরতা, শূিে্হডহি্বসহন্টযিযডর্কাোকাহে্সু্ফিিাঙ্ক্রযয়যে।্এই্

বভৌহতক্তেহশষ্টেগুহল্এয়ার্কহেশিার, হিজার্এোং্বরহিজাযরিরগুহলযত্বরহিজাযরন্ট্গোস্হিসাযে্েেেিাযরর্

জিে্এযদর্আদশব্ কযর্বতাযল।  

S128.্(d) 

Sol. 

অিোিে্উভচরযদর্মযতা্েোঙ্শীতল্রক্তযুক্ত্প্রািী।  

শীতকাযল, তারা্িাইোরযিশি্অেিা্যারি্কযর।  

S129.্(a) 

Sol. 

অরহিযোলহজ্প্রাহিহেদোর্একহি্শািা্যা্পিীর্পদ্ধহতগত্অযেয়ি্এোং্তাযদর্সাযে্সিহকবত্হেজ্ঞাি। 

S130. (d) 
Sol. 

হেউযিি্মূলত্LPG্বত্সেবাহযক্পহরমাযি্উপহিত্োযক।  

তরল্বপযট্রাহলয়াম্গোস্(এলহপহজ, এলহপ্গোস, ো্কিযডযেি)্িল্বপযট্রাল্হদযয়্ততহর্একহি্জ্বালািী্গোস্যা্

িাইযড্রাকােবি্গোযসর্জ্বলিযযাগে্হমেি্যারি্কযর, সেবাহযক্সাযারিত্বপ্রাযপি, েুযিি্এোং্বপ্রাহপহলি।  

S131.্(b) 

Sol. 

বসলহসয়াস্বস্কযল, হেশুদ্ধ্জল্0 ° C এ্হিমাহয়ত্িয়।্আমাযদর্এহিযক্ফাযরিিাইি্বস্কযল্রূপান্তর্করযত্

িযে।  

এিি,  

C্/্5্=্(F্-32)্/্9 



0্/্5্=্(F্-32)্/্9 

সুতরাাং, F্=্32 

সুতরাাং, হেশুদ্ধ্জল্32 ° F এ্হিমাহয়ত্িয়। ্ 

S132.্(b) 

Sol. 

হিযমাযলাহেি্িামহি্বিম্এোং্বলাহেি্শে্বেযক্উিূত্িযয়যে, এহি্প্রহতফহলত্কযর্বয্হিযমাযলাহেযির্প্রহতহি্

সােুহিি্একহি্এমযেডড্বিম্গ্রুপ্সি্একহি্বলােুলার্বপ্রাহিি।্প্রহতহি্বিম্গ্রুযপ্একহি্বলৌি্পরমািু্োযক্

যা্আয়ি-প্রযরাহচত্ডাইযপাল্েযলর্মাযেযম্একহি্অহেযজি্অিু্আেদ্ধ্করযত্পাযর।  

S133.্(c) 

Sol. 

সালহভহিয়া্জলজ্ফাযিবর্উদািরি।  

সালহভহিয়া্পহরোযর্একহি্বজিাস্সালহভহিয়া, 17্তম্শতােীর্ইতাহলয়াি্হেজ্ঞািী্অোন্টি্মাহরয়া্সালহভহির্

সম্মাযি্িামকরি্করা্একহি্ভাসমাি্জলজ্ফািব।্ওয়ািারযমাস্সালহভহিয়ার্একহি্সাযারি্িাম।্হজি-

িাযোইস্সাগুযয়র্দ্বারা্বজিাসহি্1754্সাযল্আহেষৃ্কত্িযয়হেল। 

S134. (d) 
Sol. 

প্রদি্সমস্ত্হেকযল্পর্মযযে্কহিবয়ার্সেবাহযক্প্রহতসরাঙ্ক্রযয়যে।  

কহিবয়া্সেবাহযক্বকাযি্আপহতত্আযলা্বশাষি্কযর। অ্যাকুয়াস্এোং্হভহট্রয়াস্্হিউমার্উভযয়রই্1.336-

1.339্এর্প্রহতসরাঙ্ক্রযয়যে, বযিাযি্কহিবয়ার্প্রহতসরাঙ্ক্1.376।  

S135. (d) 
Sol. 

মািে্হডম্বািুযত্বিাযমাযজাযমর্একহি্বসি্োযক্অেবাৎ্23্হি্বিাযমাযজাম্োযক।  

সাযারিত্শুিািু্বেযক্23্বিাযমাযজাম্এোং্হডম্বািু্বেযক্23্বিাযমাযজাম্সাংযুক্ত্িয়্(সাযারিত্অযযবক্

শুিািু্X্বিাযমাযজাম্এোং্অিে্অযব্Y্বিাযমাযজাম্েিি্কযর)।  

ইিহভযট্রা্ফাহিবলাইযজশি্(আইহভএফ)্এমি্একহি্প্রহিয়া্যার্মাযেযম্হডম্বািু্বকাষগুহল্গযভবর্োইযর্শুিািু্

দ্বারা্হিহষক্ত্িয়।  

S136.্(b) 

Sol. 

বস্টপ্ডাউি্ট্রােফমবাযর, হিম্ন্কাযরন্ট্উচ্চ্বভাযল্টজযক,্হিম্ন্বভাযল্টজ্উচ্চ্কাযরন্ট-এ্রূপান্তহরত্করা্িয়। 



বস্টপ্ডাউি্ট্রােফমবাযর, প্রােহমক্কযয়যল্িািবগুহলর্সাংিো্বগৌি্কযয়যল্পহরেতবযির্সাংিোর্বচযয়্বেহশ।  

S137. (a) 
Sol. 

O2-্F-এর্সাযে্আইযসা্ইযলযরাহিক।  

O্এর্ইযলকট্রহিক্কিহফগাযরশি্: 

[He]্2s2্2p4 

O2-্এর্ইযলকট্রহিক্কিহফগাযরশি্: 

[He]্2s2্2p6 

F্এর্ইযলকট্রহিক্কিহফগাযরশি্: 

[He]্2s2্2p5 

F-্এর্ইযলকট্রহিক্কিহফগাযরশি্: 

[He]্2s2্2p6 

S138.্(d) 

Sol. 

মািেযদযির্রক্ত্জমাি্োাঁযার্জিে্প্রযয়াজিীয়্হকেু্বপ্রাহিযির্সাংযেষি্পরেতবী্বমাহডহফযকশযির্জিে্ো্িাড়্

এোং্অিোিে্হিসুেযত্কোলহসয়াম্আেদ্ধকরি্হিয়ন্ত্রযির্জিে্হভিাহমি্K্প্রযয়াজি।  

হভিাহমি্K-র্রাসায়হিক্িাম্ফাইযলাকুইযিাি।  

S139.্(a) 

Sol. 

বপহরযপিাস্জীেন্ত্জীোশ্ম্হিসাযে্পহরহচত।  

বপহরযপিাস্আয ব্াপডা্এোং্অোহিহলডার্মযযে্একহি্সাংযযাগকারী্জীে্কারি্তাযদর্অোহিহলড্এোং্আয ব্াপড্

উভযয়র্তেহশষ্টে্রযয়যে।  

S140. (d) 
Sol. 

বেগ্একহি্বভটর্রাহশ।্যিি্বকািও্েস্তু্একহি্েৃিাকার্পযে্ভ্রমি্কযর, তিি্এর্হদকহি্িমাগত্

পহরেহতবত্িয়্এোং্এইভাযে্এর্গহত্পহরেতবি্িয়, ফযল্একহি্ত্বরি্ততহর্িয়।  

ত্বরিহির্অহভমুি্িয়্েৃযির্বকযন্দ্রর্হদযক।্বকন্দ্রহতগ্ত্বরযির্মাি্েৃযির্বকন্দ্র্বেযক্গহতশীল্েস্তুর্দূরত্ব্r 

দ্বারা্হেভক্ত্েিযরিা্েরাের্েস্তুর্গহত্V্এর্েযগবর্সমাি্অেবাৎ,্V2/r। ্ 

S141.্(a) 



Sol. 

কুহর্বতজহিয়তার্িি-এসআই্ইউহিি।  

এহি্হপযয়র্কুহরর্সম্মাযি্িামকরি্করা্িযয়হেল।  

এহি্প্রহত্বসযকযে্1্Ci্=্3.7 × 1010্হেঘিি্হিসাযে্সাংজ্ঞাহয়ত্করা্িয়।  

বেকাযরল্বতজহিয়তার্এসআই্ইউহিি।  

1্Ci্=্3.7 × 1010্Bq 

S142.্(c) 

Sol. 

বিাঞ্জ্িল্তামা্এোং্হিযির্একহি্যাতু্সাংকর।  

S143.্(b) 

Sol. 

কােবি্-14, ো্বরহডওকােবি, 6্বপ্রািি্এোং্8্হিউট্রিযুক্ত্পারমািহেক্হিউহিয়াসসি্কােবযির্একহি্বতজহিয়্

আইযসাযিাপ।্তজে্পদােবগুহলযত্এর্উপহিহত্প্রত্নতাহত্ত্বক, ভূতাহত্ত্বক্এোং্জলহেদুেৎ্িমুিাগুহলর্জিে্

বরহডওকােবি্বডহিাং্পদ্ধহতর্হভহি। 

S144. (b) 
Sol. 

ELISA্িল্HIV্এর্জিে্েোপকভাযে্েেেহৃত্প্রেম্হিহিাং্পরীিা।্এই্পরীিায়, বকািও্েেহক্তর্হসরাম্400্

োর্হমহেত্িয়্এোং্এমি্একহি্বিযি্প্রযয়াগ্করা্িয়্বযিাযি্HIV্অোহন্টযজি্সাংযুক্ত্োযক।্যহদ্HIV্বত্

অোহন্টেহডগুহল্হসরাযমর্মযযে্উপহিত্োযক্তযে্তারা্এই্HIV্অোহন্টযজিগুহলর্সাযে্আেদ্ধ্িযত্পাযর। 

এইভাযে্রযক্ত্HIV্এর্উপহিহত্পরীিা্করা্িয়।  

S145. (c) 
Sol. 

িািব্ বপসযমকাযর্েেেহৃত্বতজহিয়্বমৌলহি্িুযিাহিয়াম্(Pu)।  

S146. (d) 
Sol. 

ফাইযিাফযোরা্পাহমযভারা্বেযক্প্রেম্োযয়াযিেবাইসাইড্পাওয়া্যায়।  

োযয়াযিরহেসাইড্িল্তজহেক্আগাো্হিয়ন্ত্রি্এযজন্ট্যা্কৃহষ্কীিপতযের্জিসাংিো্হ্রাস্করযত্সিায়তা্কযর।্

এই্এযজন্টরা্মািেসৃষ্ট্রাসায়হিকগুহলর্সিায়তা্োড়াই্এোং্ফসযলর্গােগুহলযক্ধ্বাংস্ো্প্রভাহেত্িা্কযর্

অযাহচত্উহিদ্েৃহদ্ধ্হিয়ন্ত্রি্ও্ধ্বাংস্কযর।  



S147. (b) 
Sol. 

জাইযমজ্(ইস্ট-এ্প্রাকৃহতকভাযে্উৎপন্ন্িয়)্একহি্এিজাইম্কমযিে্যা্শকবরার্গাাঁজযির্মাযেযম্ইোিল্

এোং্CO2্উৎপন্ন্িওয়াযক্অিুঘিি্কযর।  

S148. (c) 
Sol. 

মাইযিাকহিয়া্িল্একহি্ডােল-যমম্বার-োউে্অোিু্যা্বেহশরভাগ্ইউকোহরওহিক্জীেগুহলযত্পাওয়া্যায়।্

মাইযিাকহিয়া্বকাষীয়্শ্বসি্প্রহিয়ায়্বকাযষর্বেহশরভাগ্অোযডযিাহসি্ট্রাইফসযফি্সরেরাি্কযর, যা্

পরেতবীকাযল্রাসায়হিক্শহক্তর্উৎস্হিসাযে্েেেহৃত্িয়। 

S149.্(b) 

Sol. 

গামা্রহশ্ম্সেবাহযক্শহক্ত্েিি্কযর।  

গামা্রহশ্ম, যা্গামা্হেহকরি্িাযমও্পহরহচত, এহি্পারমািহেক্হিউহিয়াযসর্বতজহিয়্হেঘিি্বেযক্উিূত্

তহড়ৎ-যচৌম্বকীয়্হেহকরযির্একহি্রূপ।্এহি্িুিতম্তরেনদঘবে্সিন্ন্তহড়ৎ-যচৌম্বকীয়্তরে্হিযয়্গহিত, 

সাযারিত্এে-যর্এর্বচযয়্কম।্ 

S150. (a) 
Sol. 

প্রেম্হজিগতভাযে্ইহঞ্জহিয়ারড্ফসল্হেল্তামাক,্যা 1983্সাযল্িহেভুক্ত্করা্িযয়হেল।্এহি্একহি্

চাইযমহরক্হজি্সৃহষ্ট্কযর্ততহর্করা্িযয়হেল্যা্অোযিােোযটহরয়াযমর্T1্িাজহমযড্অোহন্টোযয়াহিক্প্রহতযরাযী্

হজযি্হিযসযে্যুক্ত্িয়।  

 

(Current Affairs) 

S151. (c) 

Sol.  

পুরুষযদর্িযয়্হি-যিাযয়হন্ট্হিযকযি্১০,০০০্রাি্পূিব্করা্হদ্বতীয়্ভারতীয়্েোিসমোি্িযলি্বরাহিত্শমবা্।্

13ই্এহপ্রল্২০২২্এ্পুযিযত্পাঞ্জাে্হকাংযসর্(PBKS) হেরুযদ্ধ্মোযচর্সময়্হতহি্এই্ঐহতিাহসক্মাইলফলক্

অজবি্কযরি। 

S152. (a) 

Sol.  



২০২৬্সাযলর্কমিওযয়লে্বগমস্িযে্অযেহলয়ার্হভযটাহরয়ায়।্অযেহলয়ার্হভযটাহরয়া্রাজে্২০২৬্সাযলর্

কমিওযয়লে্বগমস্আযয়াজি্করযে।্২০২৬্বগমগুহল্হজলাং, েোলারাত, বেহেযগা্এোং্হগপসলোে্শিযর্চারহি্

আঞ্চহলক্বকযন্দ্র্অিুহিত্িযে।্রাজে্এিিও্অেহয্বগমযসর্জিে্১৬্হি্বিলা্হিহিত্কযরযে, যার্মযযে্রযয়যে্

জলজ, সাইহিাং্এোং্হি-যিাযয়হন্ট্হিযকি।্২০২২্কমিওযয়লে্বগমস্২৮বশ্জুলাই্বেযক্8ই্আগস্ট্২০২২্

পযবন্ত্ইাংলোযের্োহমবাংিাযম্অিুহিত্িওয়ার্কো। 

S153. (d) 

Sol.  

১৯৮৯্সাযল্সেবপ্রেম্জওির্বরাজগার্বযাজিা্বঘাহষত্িয়।্এই্প্রকযল্পর্দ্বারা্দাহরিসীমার্িীযচ্েসোসকারী্

পহরোযরর্কমবিম্বয্বকাযিা্সদসে্সারা্েেযর্১০০্হদি্কাযজর্সুযযাগ্বপযয়্োযকি।্এই্প্রকযল্প্৩০%্

কমবসাংিাি্মহিলাযদর্জিে্সাংরহিত।্ 

S154. (b) 

Sol.  

সুইস্ওযপি্২০২২্্মহিলা্হসযেলস্েোডহমন্টি্বিতাে্হজযতযেি্হপহভ্হসনু্ধ।্ফাইিাযল্িাহরযয়হেযলি্

োইলোযের্েুসািাি্ওাংোমরুাংফািযক।্বিলার্ফল্২১-১৬, ২১-৮। 

S155. (b) 

Sol.  

ভারতীয়্বসিাোহিিীর্পরেতবী্প্রযাি্হিযসযে্হিযয়াগ্করা্িযয়যে্বলফযিিোন্ট্বজিাযরল্মযিাজ্পাযেযক।্হতহি্

২৯তম্বসিাপ্রযাি্িযয়যেি।্কপবস্অফ্ইহঞ্জহিয়াযসবর্প্রেম্অহফসার্হিযসযে্হতহি্বসিাপ্রযাি্িযয়যেি।্হতহি্

বজিাযরল্মযিাজ্মুকুন্দ্িারাভাযির্জায়গায়্এযসযেি।্হতহি্৩০্এহপ্রল্তাাঁর্২৮্মাযসর্বময়াদ্বশষ্করযত্

চযলযেি। 

S156. (c) 

Sol. 

দে্কাশ্মীর্ফাইলস্িল্হেযেক্অহিযিাত্রী্রহচত্ও্হিযদবহশত্২০২২্সাযলর্একহি্ভারতীয়্হিহন্দ্ভাষার্িািকীয়্

চলহচ্চত্র।্হজ্সু্টহডওস্দ্বারা্প্রযযাহজত, চলহচ্চত্রহি্কাশ্মীর্হেযিাযির্সময়্কাশ্মীহর্পহণ্ডতযদর্হেতাড়িযক্হচহত্রত্

কযর।্এযত্অিুপম্বির, হমিুি্চিেতবী, দশবি্কুমার্ও্পল্লেী্বজাশী্অহভিয়্কযরযেি। 

S157. (c) 

Sol.  



সতেহজৎ্রায়্(২্বম্১৯২১্– ২৩্এহপ্রল্১৯৯২)্হেযলি্একজি্ভারতীয়্চলহচ্চত্র্হিমবাতা, হচত্রিািেকার, হশল্প্

হিযদবশক, সাংগীত্পহরচালক্এোং্বলিক।্তাাঁযক্হোংশ্শতােীর্বেি্চলহচ্চত্র্হিমবাতাযদর্একজি্হিযসযে্গিে্

করা্িয়।্গত্২রা্বম্২০২২, সতেহজৎ্রাযয়র্১০১্তম্জন্মোহষবকী্পালি্করা্িযয়যে। 

S158. (c) 

Sol.  

রহে্কুমার্দাহিয়া, হযহি্রহে্কুমার্িাযমও্পহরহচত, িযলি্একজি্ভারতীয়্হি্স্টাইল্কুহস্তগীর, হযহি্২০১৫্

হেশ্ব্কুহস্ত্চোহিয়িহশযপ্৫৭্বকহজ্হেভাযগ্একহি্বিাঞ্জ্পদক্অজবি্কযরি্এোং্২০২০্িীষ্মকালীি্অহলহিযক্

িাি্কযর্বিি।্দাহিয়া্২০২০্সাযলর্এহশয়াি্বরসহলাং্চোহিয়িহশযপ্িয়াহদহল্লযত্এককভাযে্স্বিব্পদক্অজবি্

কযরি। 

S159. (a) 

Sol.  

ডঃ্মযিাজ্বসাহি্ইউহিয়ি্পােহলক্সাহভবস্কহমশযির্(UPSC) বচয়ারমোি্হিযুক্ত্িযয়যেি।্েতবমাযি্হতহি্

UPSC এর্সদসে।্হতহি্এমএস্হেশ্বহেদোলযয়র্২০০৫্সাযল্বদযশর্সেবকহিি্উপাচাযব্ হিযসযে্দাহয়ত্ব্পালি্

কযরযেি।্হতহি্আগস্ট্২০০৯্বেযক্জুলাই্২০১৫্এর্মযযে্আিযমদাোযদর্ডটর্োোসাযিে্আযম্বদকর্ওযপি্

ইউহিভাহসবহির্উপাচাযব্হিযসযেও্দাহয়ত্ব্পালি্কযরযেি। 

S160. (b) 

Sol.  

ইউযিযি্রাহশয়াি্সামহরক্োহিিীর্দ্বারা্ভয়ঙ্কর্অহযকার্লঙ্ঘযির্অহভযযাযগর্কারযি্রাহশয়ার্িহগতাযদযশর্

পযর, জাহতসাংযঘর্সাযারি্পহরষদ্সেবসম্মহতিযম্বচক্প্রজাতন্ত্রযক্হেশ্ব্সাংিার্প্রােহমক্মািোহযকার্কাউহেযল্

প্রহতিাপি্করার্জিে্বেযে্বিয়।্বচক্প্রজাতন্ত্র্হেল্একহি্আসযির্জিে্একমাত্র্প্রহতদ্বন্দ্বী।্মািোহযকার্

কাউহেল, যার্৪৭্সদসে্রযয়যে। 

S161. (c) 

Sol.  

প্রেীি্কূিিীহতক্তারাহঞ্জত্হসাং্সাাঁযু্সম্প্রহত্মাহকবি্যুক্তরাযে্পরেতবী্ভারতীয়্রােদূত্হিযসযে্হিযুক্ত্িযয়যেি।্

হতহি্িষবেযবি্হোংলার্িলাহভহষক্ত্িি, হযহি্মাহকবি্যুক্তরাযে্পূেবেতবী্ভারতীয়্রােদূত্হেযলি।্তারািহজৎ্হসাং্

সাাঁযু্একজি্ভারতীয়্ফযরি্সাহভবস্(IFS) ১৯৮৮-েোযচর্অহফসার্এোং্েতবমাযি্শ্রীলঙ্কায়্ভারযতর্

িাইকহমশিার্হিযসযে্হিযুক্ত্আযেি। 

S162. (b) 

Sol.  



িেুরাযসর্(Honduras) প্রেম্মহিলা্বপ্রহসযডন্ট্(Woman president) হিযসযে্হিেবাহচত্িযয়যেি্হজওমারা্

কাযরা্(Xiomara Castro)।্হেপুল্বভাযি্জয়লাভ্কযরহেযলি্হজওমারা্কাযরা।্হজওমারা্(Xiomara Castro) 

বদযশর্প্রাক্তি্বপ্রহসযডন্ট্মোিুযয়ল্হজলায়ার্রী।্হজওমারার্হেরুযদ্ধ্লযড়হেযলি্িোশিাল্পাহিবর্প্রােবী্িাসহর্

আসফুরা। 

S163. (d) 

Sol.  

হভটর্হমিাই্ওরোি্বসযকসযফিারভার্এলাকায়্জন্মিিিকারী্িাযেহরর্হেহশষ্ট্ডািপিী্রাজিীহতহেদ।্২০১০্

সাল্বেযক্হতহি্িাযেহরর্েতবমাি্প্রযািমন্ত্রী্পযদ্আসীি্রযয়যেি।্এর্পূযেব্১৯৯৮্বেযক্২০০২্সাল্পযবন্ত্

সময়কাযলও্হতহি্িাযেহরর্প্রযািমন্ত্রী্হেযলি।্মযে্ডািপিী্রাজনিহতক্দল্হফযদজ-িাযেহরয়াি্হসহভক্

ইউহিয়যির্সদসে্হতহি। 

S164. (a) 

Sol.  

রাজেসভার্সাাংসদ্এোং্হেযজহপ্রাজে্সভাপহত্মাহিক্সািা্হত্রপুরার্িতুি্মুিেমন্ত্রী্হিসাযে্দাহয়ত্ব্হিযয়যেি।্

মাহিক্সািা, হেযজহপ্রাজে্ইউহিযির্সভাপহত্এোং্হত্রপুরার্একমাত্র্রাজেসভার্সাাংসদ, মুিেমন্ত্রীর্সরকাহর্

োসভেযি্অিুহিত্একহি্সভায়্আইিসভা্দযলর্বিতা্হিসাযে্হিেবাহচত্িি। 

S165. (d) 

Sol.  

হশেকুমার্শমবা্(১৩্জািুয়াহর্১৯৩৮্– ১০্বম্২০২২)্হেযলি্একজি্ভারতীয়্সন্তুর্োদক।্হশেকুমার্শমবার্

অভােিীয়্প্রহতভার্জিে্তাযক্পহণ্ডত্আিো্বদওয়া্িয়।্সন্তুর্িল্ভারযতর্জমু্ম্ও্কাশ্মীর্অঞ্চযলর্একহি্

জিহপ্রয়্োদেযন্ত্র। 

S166. (a) 

Sol.  

বে্অফ্বেেল্ইহিহশযয়হিভ্ফর্মাহল্ট-যসটরাল্বিকহিকোল্ইযকািহমক্বকা-অপাযরশযির্(হেমসযিক)্৫তম্শীষব্

সযম্মলিহি্৩০বশ্মাচব্২০২২্তাহরযি্িাইহিড্বমাযড্শ্রীলঙ্কার্কলযম্বাযত্এোং্শ্রীলঙ্কার্গিতাহন্ত্রক্সমাজতাহন্ত্রক্

প্রজাতন্ত্র্দ্বারা্আযয়াহজত্িযয়হেল।্সযম্মলযি্ভাচুবয়াল্ভাযে্ভারত্এোং্োাংলাযদযশর্প্রযািমন্ত্রী্উপহিত্হেযলি। 

S167. (d) 

Sol.  

বজি্কোহিয়ি্'দে্পাওয়ার্অফ্দে্ডগ'-এর্জিে্৯৪তম্অোকাযডহম্অোওয়াযডব্বসরা্পহরচালযকর্পুরস্কার্

হজযতযেি।্হতহি্তৃতীয়্মহিলা্হিযসযে্জয়ী্িযয়যেি। 



S168. (b) 

Sol.  

বিতাহজ্সুভাষচন্দ্র্েসুর্১২৫তম্জন্মহদেযস্(125 Birth Anniversary of Netaji Subhas Chandra Bose), 

বিতাহজ্পুরস্কার্২০২২-এ্(Netaji Award 2022) ভূহষত্করা্িয়্জাপাযির্(Japan) প্রাক্তি্প্রযািমন্ত্রী্

হশিযজা্আযে-যক্(Shinzo Abe)।্বিতাহজ্সুভাষ্চন্দ্র্েসুর্১২৫্তম্জন্মোহষবকী্উপলযিে্তাাঁর্কলকাতার্

এলহগি্বরাযডর্োহড়যত্(Elgin Road) একহি্অিুিাযির্আযয়াজি্কযরহেল্বিতাহজ্হরসাচব্েুেযরা্(The 

Netaji Research Bureau)।্বসিাযিই্হশিযজা্আযের্িযয়্এই্সম্মাি্িিি্কযরি্কলকাতার্জাপাহি্

কিসাল্বজিাযরল্িাকামুরা্ইউতাকা্(Nakamura Yutaka)। 

S169. (c) 

Sol.  

লতা্মযেশকর্(২৮্বসযেম্বর্১৯২৯্– ৬্বফব্রুয়াহর্২০২২)্হেযলি্ভারযতর্একজি্স্বিামযিে্গাহয়কা।্হতহি্

এক্িাজাযররও্বেহশ্ভারতীয়্েহেযত্গাি্কযরযেি্এোং্তার্গাওয়া্বমাি্গাযির্সাংিো্দশ্িাজাযররও্বেহশ।্

এোড়া্ভারযতর্৩৬হি্আঞ্চহলক্ভাষাযত্ও্হেযদহশ্ভাষায়্গাি্গাওয়ার্একমাত্র্বরকডবহি্তারই।্হতহি্ভারযতর্

সযেবাচ্চ্অসামহরক্সম্মািিা্ভারতরত্ন্(২০০১), হদ্বতীয়্সযেবাচ্চ্অসামহরক্সম্মািিা্পদ্মহেভূষি্(১৯৯৯), তৃতীয়্

সযেবাচ্চ্অসামহরক্সম্মািিা্পদ্মভূষযি্(১৯৬৯)্ভূহষত্িযয়যেি। 

S170. (c) 

Sol.  

পাাঁচোযরর্প্রাক্তি্শ্রীলঙ্কার্প্রযািমন্ত্রী্রহিল্হেিমাহসাংযঘ্১২ই্বম্২০২২-এ্প্রযািমন্ত্রী্পযদ্পুিহিবযুক্ত্িি।্হতহি্

১৯৯৪্সাল্বেযক্ইউিাইযিড্িোশিাল্পাহিবর্বিতা।্এর্আযগ্হতহি্১৯৯৩্বেযক্১৯৯৪, ২০০১্বেযক্২০০৪, 

২০১৫্বেযক্২০১৮্এোং্২০১৮্বেযক্২০১৯্পযবন্ত্শ্রীলঙ্কার্প্রযািমন্ত্রী্হিযসযে্দাহয়ত্ব্পালি্কযরযেি্এোং্

১৯৯৪্বেযক্২০০১্এোং্২০০৪্বেযক্২০১৫্সাল্পযবন্ত্হেযরাযী্দযলর্বিতা্হিযসযে্দাহয়ত্ব্পালি্কযরযেি। 

S171. (a) 

Sol.  

বলহিকা্িহমতা্বগািযল্তার্' Things to Leave Behind ' উপিোযসর্জিে্ইাংযরহজযত্সাহিতে্আকাযদহম্

পুরস্কার্২০২১্হজযতযেি; হেহভন্ন্ভাষায়্অিোিে্১৯্জি্বলিকযক্এই্পুরস্কার্বদওয়া্িয়। 

S172. (b) 

Sol.  

১৫ই্বম্২০২২্তাহরযি্েোাংকযক্ফাইিাযল্১৪্োযরর্চোহিয়ি্ইযন্দাযিহশয়াযক্৩-০্বগাযল্িাহরযয়্ভারত্তার্

প্রেম্েমাস্কাপ্হশযরাপা্হজযতহেল।্হেশ্ব্চোহিয়িহশযপর্বিাঞ্জ্পদক্জয়ী্লিে্বসি্প্রেম্পুরুষ্একক্মোযচ্



ইযন্দাযিহশয়ার্অোিহি্হসহিসুকা্হগিহিাংযক্৮-২১, ২১-১৭, ২১-১৬্বসযি্পরাহজত্কযর্ভারতযক্১-০্বত্এহগযয়্

হদযয়হেযলি।্ভারত্এর্আযগ্১৯৫২, ১৯৫৫্এোং্১৯৭৯্সাযল্িমাস্কাযপর্বসহমফাইিাযল্বপৌঁযেহেল। 

S173. (a) 

Sol.  

১২্বম, ২০২২-এ্মুম্বাইযত, িািা্সে্এয়ার্ইহেয়ার্প্রযাি্হিেবািী্কমবকতবা্(CEO) এোং্েেেিাপিা্পহরচালক্

(MD) হিসাযে্হমঃ্কোিযেল্উইলসযির্হিযয়াযগর্বঘাষিা্করা্িয়।্এয়ার্ইহেয়া্বোডব্প্রযয়াজিীয়্হিয়ন্ত্রক্

অিুযমাদি্সাযপযি্হমঃ্উইলসযির্হিযয়াগ্অিুযমাদি্কযরযে। 

S174. (a) 

Sol.  

ভারতীয়্িপহত্োলকৃষ্ণ্হেেলদাস্বদাহশযক্মযবাদাপূিব্রয়োল্বগাল্ড্বমযডল্২০২২্প্রদাি্করা্িযয়যে।্রয়োল্

ইিহস্টহিউি্অফ্হিহিশ্আহকবযিটস্(RIBA), লেি, যুক্তরাজে্(ইউযক)্দ্বারা্িাপযতের্জিে্হেযশ্বর্সযেবাচ্চ্

সম্মািগুহলর্মযযে্একহি্রয়োল্বগাল্ড্বমযডল। 

S175. (b) 

Sol.  

হিেবাচি্কহমশযির্হসহিয়র্সদসে্রাজীে্কুমার্বদযশর্২৫তম্প্রযাি্হিেবাচি্কহমশিার্(হসইহস)্হিযসযে্দাহয়ত্ব্

হিযয়যেি।্কুমার্১৫্বম, ২০২২্বেযক্১৮্বফব্রুয়াহর, ২০২৫্পযবন্ত্এই্পযদ্োকযেি৷্কুমাযরর্৬৫তম্জন্মহদি্

১৯্বফব্রুয়াহর, ২০২৫্তাহরযি৷ 

 

(Math and Reasoning) 

S176. (d) 

Sol. 

 
S177. (a) 

Sol. 



 
S178. (a) 

Sol.  

 
S179. (b) 

Sol. 

 
S180. (b) 

Sol. 



আকাযশর্রাং্িীল্(blue)।্প্রদি্ভাষায়্িীল(blue)বক্'Rain' েলা্িয়।্তাই্'the colour of the sky' িল্

Rain। 

S181. (c) 

Sol. 

 
S182. (b) 

Sol. 

 
S183. (d) 

Sol. 



 
S184. (a) 

Sol. 

 
S185. (d) 

Sol. 

 

 

 

 

 

 



 
S186. (a) 

Sol. 

 
S187. (d) 

Sol. 

 



 
S188. (d) 

Sol. 

 
S189. (a) 

Sol. 

 

 

 



 
S190. (a) 

Sol. 

 



S191. (c) 

Sol. 

 
S192. (d) 

Sol. 

 
S193. (c) 

Sol. 

 
S194. (c) 

Sol. 



 
S195. (b) 

Sol. 

 
S196. (a) 

Sol. 

 



S197. (c) 

Sol. 

 
S198. (c) 

Sol. 

 
S199. (c) 

Sol. 



 
S200. (b) 

Sol. 

 
 


