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1. দুটি ট্রেননয ট্রফনেয নু াত 7:8 । মটদ টিতীয় ট্রেনটি 5 ঘন্টায় 400 টিটভ টতক্রভ
িনয তনফ প্রথভ ট্রেননয ট্রফে িত?
Ans. C. 70 টিটভ/ঘন্টা
2. ট্রিাননা ংখ্যায 5% মটদ 12 য়, ংখ্যাটি িত?
Ans. C. 240
3. 24, 36, এফং 60 এয োগু িত?
Ans. D. 12
4. এিটি ভনিাণী টিবুনেয বূটভ 12 ট্রটভ এফং টতবূে 13 ট্রটভ নর, টিবুেটিয
ট্রেিপর িত?
Ans. (B) 30 sq. ট্রটভ
5. 60 টভিায দদঘ্য এফং 40 টভিায প্রস্থ টফটষ্ট এিটি ট্রখ্রায ভানেয ফাআনযয চাযধানয
1 টভিায চড়া এিটি যাস্তা থািনর, যাস্তাটিয ট্রেিপর িত?
Ans. (C) 204 sq. টভিায
6. ভািটফ িাটরদানয ট্রিান ম্রানিয বািটফ টিনরন?
Ans. (A) টিতীয় চন্দ্রগুপ্ত
7. টতরনি ট্রখ্ারা য়ায় যাখ্নর িীনয উটস্থটতনত এয যং টযফটত্ত য়?
Ans. (B) াআনরানেন ারপাআড

8. াম্প্রটতিিানর টিভফনঙ্গ ফফািাযী ভটরানদয িাযা প্রস্তুত পুিফরটিয নাভ িী?
Ans. (A) েয়ী
9. টফটষ্ট দাথ্টফদ টেনপন টিং ট্রিান ট্রদনয নােটযি টিনরন?
Ans. (D) আংরযান্ড
10. অোদ টন্দ ট্রপৌে িত ানর েটেত য়?
Ans. (D) 1943
11. াটনতয বাযনতয নফ্াচ্চ ুযস্কায ট্রিানটি?
Ans. (A) জ্ঞানীে ুযস্কায
12. ট্রি রযাটড উআথ দয রযাম্প নানভ টযটচত টিনরন?
Ans. (C) ট্রলানযন্স নাআটিনঙ্গর
13. ডঃ টব িুটযনয়ন িীনয নঙ্গ মুক্ত?
Ans. (B) দুেধোত দ্রফয উৎাদন
14. িটম্পউিানযয আটন্টনেনিড টচ িী টদনয় দতটয?
Ans. (C) টটরিন
15. য়ার্ল্্ ট্রেড ে্ানাআনেন এয দয দপ্তয ট্রিাথায় ফটস্থত?
Ans. (B) ু আোযরযানন্ডয ট্রেননবায়
16. োটরয়ানয়ারাফানে গুটর চারাননায অনদ টি টদনয়টিনরন?
Ans. (C) ট্রেনানযর ডায়ায

17. বাযনতয ট্রিান যানেয ফ্াটধি প্রািৃটতি যফায ায়া মায়?
Ans. (D) ট্রিযারা
18. ডঃ ট্রটরভ অরী িীনয েনয টফখ্যাত?
Ans. (B) েী টফলয়ি টফদযা (Ornithology)
19. অনরিোন্ডানযয বাযত অক্রভনণয ভয় ভেনধ ট্রিান ফং যােত্ব িযটির?
Ans. (D) নন্দ ফং
20. টেন াউ এনপক্ট ভুখ্যত ট্রিান েযানয েনয য়?
Ans. (B) িাফ্ন ডাআ ক্সাআড  টভনথন
21. ৃটথফীয ফ্ানো রফনাক্ত ভুদ্র ট্রিানটি?
Ans. (A) ভৃত ােয (Dead Sea)
22. অদ্রতা টযভা িযায মনেয নাভ িী?
Ans. (B) াআনোটভিায
23. CD এয ুনযা িথাটি িী?
Ans. (D) Compact Disc
24. চেুদাননয ভয় ট্রচানখ্য ট্রিান ংটি দাতায িাি ট্রথনি ট্রনয়া য়?
Ans. (A) িটন্য়া
25. ট্রি প্রথভ ফনরটিনরন যভাণু টফবােয?
Ans. (A) েন ডারিন

26. GST ুনযা িথাটি িী?
Ans. (A) Goods and Services Tax.
27. AIDS/ HIV বাআযা িী ধযননয বাআযা?
Ans. (D) RNA বাআযা
28. টনম্নটরটখ্ত তথযগুটরয ভনধয ট্রিানটি টেি?
Ans. (C) আয়াটন ভানচ্ন্ট - স্নুিায
29. ট্রিান উটিনদ শ্বাভূ র ট্রদখ্নত ায়া মায়?
Ans. (B) েযান
30. ট্রভহুরী ট্রঘাল ট্রিান ট্রখ্রায ানথ মুক্ত?
Ans. (B) এয়ায যাআনপর শুটিং
31. মটদ ট্রিান াংনিটতি বালায় MYSTIFY ট্রি NZTUJGZ ট্ররখ্া য়, তনফ ট্রআ
বালায় NEMESIS ট্রি িীবানফ ট্ররখ্া নফ?
Ans. (D) OFNFTJT
32. প্রশ্ননফাধি টচনে ট্রিান ংখ্যাটি ফনফ?
9, 25, 49, ?, 121
Ans. (B) 81

33. নীনচয টচি নু ানয প্রশ্ননফাধি টচনে ট্রিান িটফটি অনফ?

Ans. (C) 3
34. K, X এয বাআ । Z, X এয ুি। P, K এয িনযা এফং N এয ানথ টফফাটতা। G
এফং X ট্রফান। G এয ানথ Z এয ম্পি্ িী?
Ans. (C) িাটিভা/ ভাটভা (Aunt)
35. TEACHERS ব্দটিয প্রটতটি ফণ্ ট্রিফরভাি এিফায ফযফায িনয ট্রিান ব্দটি
দতটয িযা মায়না?
Ans. (D) CHAIR
36. প্রশ্ননফাধি টচনে ট্রিান ংখ্যাটি ফনফ?

Ans. (C) 89

37. প্রশ্ননফাধি টচনে ট্রিান ংখ্যাটি ফনফ?

Ans. (B) 27
38. টনম্নটরটখ্ত টচি নু ানয প্রশ্ননফাধি টচনে ট্রিান ংখ্যাটি ফনফ?

Ans. (D) 21
39. টনম্নটরটখ্ত টচনি প্রশ্ননফাধি টচনে ট্রিান িটফটি ফনফ?

Ans. (A) 1
40. প্রশ্ননফাধি টচনে ট্রিান ংখ্যাটি ফনফ?

Ans. (A) 678

41. মটদ A : B : C = 2 : 3 : 4 য়, তনফ

=?

Ans. (B) 8 : 9 : 24
42. এিটি টনফ্াচনন দুেন প্রাথ্ীয ভনধয এিেন দফধ ট্রবানিয 55% ান। 20% ট্রবাি
বফধ টির। মটদ ট্রভাি প্রদত্ত ট্রবানিয ংখ্যা 7500 য়, তনফ য প্রাথ্ী িতগুটর দফধ
ট্রবাি ট্রনয়টিনরন?
Ans. (A) 2700
43. দুটি ংখ্যায গুণপর 4107। মটদ ংখ্যা দুটিয োগু 37 য়, তনফ ফৃত্তয ংখ্যাটি
িত?
Ans. (C) 111
44. দুটি ংখ্যায নু াত 3 : 4 এফং ংখ্যা দুটিয োগু 4 নর, ংখ্যা দুটিয রাগু
িত?
Ans. (D) 48
45. A এফং B এয ভাটি েড় অয় 15,050 িািা। B এফং C এয ভাটি েড় অয়
15,350 িািা। A  C এয ভাটি েড় অয় 15,200 িািা নর A এয ভাটি অয়
িত?
Ans. (A) 14900 িািা
46. ভান টনন্য় িরুন:
(
)
(
)

Ans. (D) 4

47. এিটি ট্রেন 800 টভিায এফং 400 টভিায রম্বা দুটি ট্রতু মথাক্রনভ 100 ট্রনিন্ড
এফং 60 ট্রনিনন্ড টতক্রভ িনয। ট্রেনটিয দদঘ্য িত?
Ans. (A) 200 টভিায
48. এিটি অয়তনেনিয দদঘ্য  প্রনস্থয ন্তয 23 টভিায। মটদ অয়ৎনেিটিয
টযীভা 206 টভিায য়, তনফ অয়ৎনেিটিয ট্রেিপর িত?
Ans. (A) 2520 sq. টভিায
49. এিটি অয়তনেনিয ট্রেিপর 1200 sq. টভিায। 5 ট্রটভ দদঘ্য  4 ট্রটভ প্রস্থ
টফটষ্ট িতগুটর িাটর টদনয় অয়তেিটিনি অফৃত িযা মানফ?
Ans. (C) 60
50. 96 ÷ 8 {13 - 3 - (- 13 + 4) - 12 + 5} = ?
Ans. (B) 1
51. ট্রিান স্থানন ট্রেৌতভ ফুনেয ভাপ্রয়াণ নয়টির?
Ans. (D) িুটনেয
52. অআন-আ-অিফযী েন্থটি ট্রি যচনা িনযটিনরন?
Ans. (B) অফুর পের
53. Wi-Fi এয ুনযা িথাটি িী?
Ans. (A) Wireless Fidelity
54. ট্রিযারায উিূরবাে িী নানভ টযটচত?
Ans. (D) ভারাফায

55. ট্রিান অন্তে্াটতি ংস্থা িনযাশ্রী প্রিল্পনি ুযস্কৃত িনযনি?
Ans. (D) UNICEF
56. টননভা ট্রদখ্ানয প্রনেণ মনে িী ধযননয ট্ররন্স ফযফায িযা য়?
Ans. (A) উত্তর
57. বূৃনে ট্রিান ধাতুটি ফ্ানো ট্রফী টযভানণ ায়া মায়?
Ans. (C) যারুটভটনয়াভ
58. ম্প্রটত ট্রডািারাভ টফতি্ ট্রিান ট্রিান ট্রদনয ভনধয নয়টির?
Ans. (C) বাযত  চীন
59. A, C এয ুি। C এফং Q দুআ ট্রফান। Z, Q এয ভা। P মটদ Z এয ুি য়, তনফ
টনম্নটরটখ্ত ট্রিান টফফৃটতটি তয?
Ans. (D) P, A এয ভাভা (Maternal Uncle)
60. নীনচয িটফটিনত িতগুটর অয়তনেি অনি?

Ans. (B) 11
61. A এয ঘয ট্রথনি াাতার 12 টিটভ ূ ফ্ টদনি ফটস্থত। তায স্কুর াাতার
ট্রথনি 5 টিটভ দটেণ টদনি ফটস্থত নর, A এয ঘয ট্রথনি স্কুনরয নু নযতভ দূ যত্ব িত?
Ans. (B) 13 টিটভ

62. মটদ ট্রিান াংনিটতি বালায় DELHI ট্রি CCIDD ট্ররখ্া য়, তনফ ট্রআ বালায়
BOMBAY ট্রি িী ট্ররখ্া নফ?
Ans. (A) AMJXVS
63. যীনা এিটি ংস্থা ট্রথনি 1200 িািা যর ু নদ টিিু ফিনযয েনয ঋণ ট্রনয়নমখ্ানন
যর ু নদয ায মত ফিনযয েনয ঋণ ট্রনয়া য় তায ভান। মটদ ট্র 432 িািা ু দ
টানফ টযনাধ িনয তনফ ু নদয ায িত টির?
Ans. (D) 6%
64. এিটি অয়তনেনিয িণ্ √41 ট্রটভ এফং তায ট্রেিপর 20 sq. ট্রটভ নর
অয়তনেিটিয টযীভা িত?
Ans. (D) 18 cm.
65. টতনটি ঘণ্টা এিফায এিানথ ফাোয য 10, 12  15 ট্রনিন্ড ন্তয ফােনত
থানি। িতেণ য তাযা অফায এিানথ ফােনফ?
Ans. (C) 60 ট্রনিন্ড
66. এিটি াআনিনরয ক্রয়ভূ রয 4000 িািা। াআনিরটি মটদ 3200 িািায় টফক্রয় িযা
য় তনফ িানড়য তিযা ায িত?
Ans. (B) 20%
67. ট্রিান েুদ্রতভ ংখ্যানি 8, 12, 16 এফং 20 টদনয় বাে িযনর প্রটতফাযআ 5
বােনল থানি?
Ans. (D) 245
68. A : B = 3 : 4 এফং B : C = 6 : 5 য়, তনফ A : C = িত?
Ans. (D) 9 : 10

69. টনম্নটরটখ্ত অনন্দারনগুটরনি িারক্রভানু ানয াোনর ট্রিানটি টেি?
(i) অআন ভানয অনন্দারন
(ii) টখ্রাপত অনন্দারন
(iii) ট্রাভরুর অনন্দারন
(iv) বাযত িানড়া অনন্দারন
Ans. (C) (iii), (ii), (i), (iv)
70. UNESCO িাযা ট্রঘাটলত টফনশ্বয ট্রিান ঐটতযারী টনভ্াণ টিভফনঙ্গ ন্সটথত?
Ans. (A) দাটে্টরং টভারয়ান ট্রযরনয়
71. ‘এ যানে িু আটন্ডয়া’ ফআটি িায ট্ররখ্া?
Ans. (B) আ. এভ. পোয
72. ট্রফৌে ধভ্াফরম্বীনদয েনয ট্রিান ার যাো টফখ্যাত টফক্রভীরা টফশ্বটফদযারয় দতটয
িনযটিনরন?
Ans. (B) ধভ্ার
73. যান্নায েযানয ভুখ্য উাদাগুটর িী িী?
Ans. (D) তযর টফউনিন এফং অআনাটফউনিন
74. 1 GB = ?
Ans. (D) 1024 MB
75. ভুঘর ম্রাি াোাননয অর নাভ িী?
Ans. (A) খ্ুযযভ

76. নফযপ্রস্তয মুনে বাযনত ট্রিান ট্রিান ধাতুয ফযফায প্রচটরত টির?
Ans. (D) তাভা
77. টফধফা টফফা অআন িনফ প্রফটত্ত নয়টির?
Ans. (D) 1856
78. অনরায েটতনফে প্রটত ট্রনিনন্ড িত?
Ans. (A) 1,86,000 ভাআর
79. ম্প্রটত ট্রিান বাযতীয় ভটরা টক্রনিিায 200 উআনিি দখ্র িনযন?
Ans. (D) ঝুরন ট্রোস্বাভী
80. টনম্নটরটখ্ত তথযগুটর মত্নিানয ড়ুন এফং প্রশ্নটিয উত্তয টদন।
(i) P × Q ভানন P, Q এয ফাফা
(ii) P - Q ভানন P, Q এয ট্রফান
(iii) P + Q ভানন P, Q এয ভা
(iv) P ÷ Q ভানন P, Q এয বাআ
তানর B + D × M ÷ N ংনিনত M, B এয ট্রি ন?
Ans. (D) নাটত
81. Influenza : Virus : : Typhoid : ?
Ans. (B) Bacteria
82. ট্রভাটনী 9 টদন অনে টননভা ট্রদখ্নত টেনয়টির। ট্র শুধুভাি ফৃস্পটতফায টননভা
ট্রদখ্নত মায়। তানর অে িী ফায?
Ans. (D) টনফায

83. টনম্নটরটখ্ত টচনি িতগুটর ফে্নেি অনি?

Ans. (A) 7
84. টনম্নটরটখ্ত টচনি প্রশ্ননফাধি টচনে ট্রিান িটফটি ফনফ?

Ans. (C) 3
85. টনম্নটরটখ্ত ট্রিান টচনিয িাযা টেিবানফ াটত, ট্রনিনড় এফং শুয ম্পি্নি
প্রিা িযা মায়?

Ans. (A)
86. A, B, C, D এয ভনধয টিিু িািা 5 : 2 : 4: 3 নু ানত বাে িযা য়। C মটদ D
এয ট্রথনি 1000 িািা ট্রফী ায়, তনফ B িত িািা ানফ?
Ans. (C) 2000 িািা

87. এিটি টিবুনেয টতনটি ফাহুয নু াত

। মটদ টিবুেটিয টযীভা 52

ট্রটভ য়, তনফ েুদ্রতভ ফাহুটিয দদঘ্য িত?
Ans. (A) 12 cm.
88. এিটি ট্রনৌিা ট্ররানতয নু িূনর 2 ঘণ্টায় 16 টিটভ মায় টিন্তু ভটযভাণ থ
ট্ররানতয প্রটতিুনর ট্রেনর 4 ঘণ্টা ভয় রানে। টস্থয েনর ট্রনৌিায ট্রফে িত?
Ans. (D) 6 টিটভ / ঘণ্টা
89. 600 এয 20% = X এয 25% । X এয ভান িত?
Ans. (B) 480
90. এি ফযাটক্ত প্রথভ 160 টিটভ, 64 টিটভ/ ঘণ্টা ট্রফনে এফং নযয 160 টিটভ, 80
টিটভ/ ঘণ্টা ট্রফনে টতক্রভ িনয। ফযাটক্তটিয েড় ট্রফে িত?
Ans. (C) 71.11 টিটভ/ঘণ্টা
91. এিটি িযানম্প 800 েন রনিয 20 টদননয খ্াফায ভেুত টির। টিন্তু িযানম্প 600
েন টির। আ খ্াফায টদনয় 640 েন রনিয িতটদন চরনফ?
Ans. (C) 25 টদন
92. দুটি ংখ্যায নু াত 9 :14। মটদ ফৃত্তয ংখ্যাটি েুদ্রতয ংখ্যা ট্রথনি 55 ট্রফী
য়, তনফ ংখ্যাগুটর িী িী?
Ans. (A) 99, 154
93. A এফং B এিি বানফ এিটি িাে মথাক্রনভ 6 এফং 12 টদনন িযনত ানয।
দুেনন এিানথ 3 টদন িাে িযায য A চনর মায় এফং B ফািী িােটি এিা ম্পন্ন
িনয। িােটি ম্পন্ন িযনত ট্রভাি িতটদন ভয় ট্ররনেটির?
Ans. (A) 6 টদন

94. এিটি অয়তনেনিয ট্রেিপর 460 sq. m.। মটদ অয়তনেনিয দদঘ্য প্রনস্থয ট্রথনি
15% ট্রফী য়, তনফ অয়তনেিটিয প্রস্থ িত?
Ans. (D) 20 m.
95. URL এয ুনযা িথাটি িী?
Ans. (A) Uniform Resource Locator
96. বাযতফনল্য ট্রিান যানেয 2022 ানর 39 তভ নযানার ট্রেভ নু টেত নফ?
Ans. (A) ট্রভঘারয়
97. ট্রদধয েটপ ট্রিান ট্রখ্রায ানথ মুক্ত?
Ans. (A) টক্রনিি
98. ট্রিান এটয়াফাী প্রথভ ট্রনানফর ুযস্কায ান?
Ans. (B) যফীন্দ্রনাথ োিুয
99. টিভফনঙ্গয ট্রিান ট্রেরায ানথ ভানবুভ ট্রেরায এিটি ং মুক্ত নয়নি?
Ans. (A) ুরুটরয়া
100. িীনয েনয োন্ধীেী নমাে অনন্দারন ফন্ধ িনয টদনয়টিনরন?
Ans. (B) ট্রচৌটযনচৌযায ঘিনা
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