
 

 

সরকারর চাকররর প্রস্তুরিতি জেনাতরল নতলে মারিপল চতেস 
প্রতনাত্তর 

 

১।  `রিশ্ব িই রিিস’ কতি পারলি হে? 
(ক) ২৩ এপ্রিল (খ) ২৪ এপ্রিল (গ) ২৫ এপ্রিল (ঘ) ২৬ এপ্রিল  

২। আতমিািাি জকান নিীর িীতর অিরিি? 

(ক) তাপ্তী (খ) নর্মদা (গ) কৃষ্ণা (ঘ) সবরর্প্রত 

৩। কৃষ্ণ মৃরত্তকা রনতচর জকান চাতের েনয সিতচতে উপত াগী? 

(ক) ধান (খ) চা (গ) গর্ (ঘ) তুলা 

৪। কচ্ছপ রনম্নরলরিি জকান জেরিভুক্ত? 
(ক) সরীসৃপ (খ) উভচর (গ) র্ৎস (ঘ) স্তনযপায়ী 

৫। রনম্নরলরিি জকান প্রািীতক জেরভল মাছ িলা হে?  
(ক) অক্টাপাস (খ) স্টার র্াছ (গ) প্রতপ্রর্ (ঘ) হাঙর 

৬। রনম্নরলরিি জকান শহরটি `ভারতির প্রতিশদ্বার’ নাতম পরররচি? 
(ক) চচন্নাই (খ) র্মু্বই (গ) নয়াপ্রদপ্রি (ঘ) কলকাতা 

৭। চাচাই েলপ্রপাি জকাথাে অিরিি? 
(ক) গুজরাট (খ) র্ধযিক্দশ (গ) পপ্রির্বঙ্গ (ঘ) এর চকাক্নাটি সঠিক নয় 



 

 

৮। কি সাতল ভারিীে জরতলর োিীেকরি হে? 
(ক) ১৯৪৯ সাক্ল (খ) ১৯৫০ সাক্ল (গ) ১৯৫১ সাক্ল (ঘ) ১৯৫২ সাক্ল 

৯। রিরিতি লালিগুগ জক তিরর কতরন? 
(ক) শাহজাহান (খ) আকবর (গ) চচপ্রঙ্গস খাাঁ (ঘ) হুর্ায়ুন 

১০। জকান জিশতক রনশীথ সূত গর জিশ িলা হে? 
(ক) জাপান (খ) অক্েপ্রলয়া (গ) প্রিনলযান্ড (ঘ) নরওক্য় 

১১। কাতক রদ্বিীে আতলকোন্ডার নাতম অরভরহি করা হে? 

(ক) আলাউপ্রিন প্রখলপ্রজ (খ) প্রিতীয় চন্দ্রগুপ্ত (গ) সর্ুদ্রগুপ্ত (ঘ) অক্শাক 

১২। পরিমিতের রােধানীর নাম `কযালকাটা’ জথতক পররিিগ ন কতর 
`কলকািা’ রািা হে কি সাতল? 

(ক) ২০০০ (খ) ২০০১ (গ) ২০০২ (ঘ) ২০০৩ 

১৩. পরিমিতের জকান োেগাে মযানতরাতভর িন পাওো  াে? 

(ক) প্রবষু্ণপুর (খ) সুন্দরবন (গ) চবালপুর (ঘ) এর চকাক্নাটি সঠিক নয় 

১৪. ভারতির সিতথতক প্রাচীন হাইতকাটগ  জকানটি? 

(ক) র্মু্বই হাইক্কাটম  (খ) র্াদ্রাজ হাইক্কাটম  (গ) এলাহাবাদ হাইক্কাটম  (ঘ) কলকাতা হাইক্কাটম  

১৫. `আন্তেগ ারিক িনুীরি রিতরাধী’ রিিস কতি পারলি হে? 

(ক) ৮ প্রিক্সম্বর (খ) ১০ প্রিক্সম্বর (গ) ৯ প্রিক্সম্বর (ঘ) ১১ প্রিক্সম্বর 

১৬. জকান জিশ আতমররকাতক `স্ট্যাচু অি রলিাটিগ ’ উপহার রিতেরছল? 



 

 

(ক) জার্মাপ্রন (খ) ফ্রান্স (গ) ইংলযান্ড (ঘ) প্রচন 

১৭. ভারতির জকান রােয আেিতন িৃহত্তম? 

(ক) অন্ধ্রিক্দশ (খ) র্ধযিক্দশ (গ) অরুণাচল িক্দশ (ঘ) রাজস্থান 

১৮. ১০ রেরর চযাতনল পথৃক কতর ............... জক। 
(ক) জাভা ও সুর্াত্রা (খ) প্রনক্কাবর ও সুর্াত্রা (গ) প্রচন ও তাইওয়ান (ঘ) আন্দার্ান ও প্রনক্কাবর 

১৯. ছরত্তশগড় জকান রােয জথতক পথৃক হতে গঠিি?  

(ক) প্রবহার (খ) র্ধযিক্দশ (গ) হপ্ররয়ানা (ঘ) উত্তরিক্দশ 

২০. BRICS-এর জেতে B অেরটি জকান জিশতক জিাঝাে? 

(ক) বাংলাক্দশ (খ) ব্রাপ্রজল (গ) বুলক্গপ্ররয়া (ঘ) বালপু্রচস্তান 

 

উত্তর 

১. (ক) ২. (ঘ) ৩. (ঘ) ৪. (খ) ৫. (ক) ৬. (খ) ৭. (খ) ৮. (খ) ৯. (ক) ১০. 
(ঘ) ১১. (ক) ১২. (খ) ১৩. (খ) ১৪. (ঘ) ১৫. (গ) ১৬. (খ) ১৭. (ঘ) ১৮. (ঘ) ১৯. 
(খ) ২০. (খ, Brazil, Russia, India, China, South Africa এই পাাঁচটি চদক্শর িথর্ অক্ষর প্রদক্য় এই 
BRICS শব্দটি ততপ্রর করা হক্য়ক্ছ) 

 

 

 

 


