
1000+ QUESTION + ANSWERS FOR  GROUP C-D EXAM  
 

৩১. স ৌরজগতের কয়টি গ্রহ আতে? 

উত্তর : ৮টি। 
৩২. পৃথিবীর একমাত্র উপগ্রহ সকানটি? 

উত্তর : চাাঁদ। 
৩৩. সকান সকান গ্রতহর উপগ্রহ সনই? 

উত্তর : বুধ ও শুক্র। 

৩৪. সকান গ্রতহর উপগ্রহ  ংখ্যা  বতচতয় সবথি? কয়টি? 

উত্তর : বৃহস্পথে (৬৩টি). 

৩৫.  ূর্য সকান বতণযর? 

উত্তর : হলদু। 

৩৬.  ূতর্যর বযা  কে? 

উত্তর : ১৩ লাখ্ ৮৪ হাজার থক. থম.। 
৩৭.  ূতর্যর ভর কে? 

উত্তর : ১.৯৯*১০১৩ থকতলাগ্রাম। 

৩৮.  ূতর্যর সকন্দ্রভাগ ও পৃষ্ঠভাতগর 

উত্তাপ কে? 

উত্তর : ১৫০,০০০,০০০ ও ৬০০০ স লথ য়া । 
৩৯. সকানটি  বতচতয় বড় গ্রহ? 

উত্তর : বৃহস্পথে। 

৪০.  বতচতয় সোট গ্রহ সকানটি? 

উত্তর : বুধ। 

৪১. সকান গ্রহ  ূতর্যর  বতচতয় থনকতট অবথিে? 

উত্তর : বুধ। 

৪২.  ূর্য সিতক বুতধর দরূত্ব কে? 

উত্তর : ৫.৮ সকাটি থক.থম.। 
৪৩.  ূর্যতক একবার প্রদথিণ করতে বুতধর  ময় লাতগ? 

উত্তর : ৮৮ থদন। 

৪৪. থনজ অতি আবেয ন করতে বতুধর  ময় লাতগ? 

উত্তর : ৫৮ থদন, ১৭ ঘণ্টা। 

৪৫. সকান গ্রতহ বায়মুণ্ডল সনই? 

উত্তর : বুধ। 

৪৬. আতমথরকা ১৯৭৪  াতল বুতধ সকান র্ানটি পাঠায়? 

উত্তর : সমথরনার-১০। 

৪৭. শুক্র গ্রতহর অপর নাম থক? 

উত্তর : শুকোরা বা  ন্ধ্যাোরা। 

৪৮.  ূর্য সিতক শুতক্রর দরূত্ব কে? 

উত্তর : ১০.৮ সকাটি থক.থম.। 
৪৯. পৃথিবীর থনকটেম গ্রহ সকানটি? 

উত্তর : শুক্র। 



৫০. ব-দ্বীপতক ইংতরথজতে কী বতল? 

উত্তর : Delta 

৫১.  মগ্র ভূথমরূপ কয়টি ভাতগ থবভক্ত ও কী কী? 

উত্তর : ৩টি, পবযে, মালভূথম ও  মভূথম। 

৫২. পবযে কয় প্রকার? 

উত্তর : ৪ প্রকার। 

৫৩. ভথিল পবযেগুতলার নাম থলখ্? 

উত্তর : থহমালয়, আল্প , রথক। 

৫২. ভথিল পবযতের প্রধান ববথিষ্ট্য কী? 

উত্তর : ভাাঁজ 

৫৫. আতেয় পবযতের উদাহরণ দাও। 

উত্তর : থভ ুথভয়া , থকথলমানজাতরা, ফুথজয়ামা। 

৫৬. লযাতকাথলি পবযে সকানটি? 

উত্তর : USA লযাতকাথলি। 

৫৭.  মভূথম কে প্রকার ও থক থক? 

উত্তর : ২ প্রকার : িয়জাে ও  ঞ্চয়জাে। 

৫৮. বায়ুতে নাইতরাতজন ও অথিতজতনর পথরমাণ কে? 

উত্তর : ৭৮.০২ ও ২০.৭১% 

৫৯. বায়মুণ্ডতলর স্তর কয়টি? 

উত্তর : ৬টি। 

৬০. সকানগুতলা আবহাওয়া ও জলবায়রু উপাদান? 

উত্তর : বায়ুর োপ, চাপ, প্রবাহ, আদ্রো ও বাথরপাে। 

৬১. বর্যাকাতল সকমন বায় ুপ্রবাথহে হয়? 

উত্তর : সমৌ ুমী। 

৬২. মরুভূথমতে থদতন ও রাতে সকমন অবিা িাতক? 

উত্তর : গরম ও ঠাণ্ডা। 

৬৩. বায়ুমণ্ডতল জলীয় বাতের পথরমাণ কে? 

উত্তর : িেকরা ১ ভাগ। 

৬৪. সকাতনা িাতনর ৩০-৪০ বেতরর গড় আবহাওয়াতক কী বতল? 

উত্তর : জলবায়ু। 

৬৫. সকাতনাগুতলা আবহাওয়া ও জলবায়ুর উপাদান? 

উত্তর : বায়ুরোপ, চাপ, প্রবাহ, আদ্রো ও বাথরপাে। 

৬৬. বায়রূ আদ্রযো কী দ্বারা পথরমাপ করা হয়? 

উত্তর : হাইতগ্রাথমটার। 

৬৭. বায়রু আদ্রযো কে প্রকার ও থক থক? 

উত্তর : ২ প্রকার, ১. পরম আদ্রো ২. আতপথিক আদ্রো 
৬৮. বৃথষ্ট্পাে কে প্রকার? 

উত্তর : ৪ প্রকার। 

৬৯. অয়ন বায় ুকে প্রকার ও থক থক? 

উত্তর : ৩ প্রকার : অয়ন, পথিমা ও সমরু বায়ু। 

৭০. গজয নিীল চথি্লিা কে সিতক কে থিথগ্রর মতধয? 

উত্তর : ৪০  ্ ন-৪৭  ্ ন দথিণ। 
 



৭১. মও ুম সকান ভার্ার িব্দ এবং এর অিয কী? 

উত্তর : আরথব, ঋেু 

৭২. ঋেু পথরবেয তনর  াতি  াতি বায়ুর  ম্পকয  রতয়তে? 

উত্তর : সমৌ ুমী। 

৭৩. থবশ্ব উষ্ণায়তনর জনয দায়ী গযাত র নাম থক? 

উত্তর : কাবযন-িাই-অিাইি, CFC, N2O থমতিন নাইতরা  অঙ্্াইি। 

৭৪.  াধারণে প্রথে ১০০০ থমটার উচ্চোয় কে োপমাত্রা হ্রা  পায়? 

উত্তর : ৬। 

৭৫. হাইতরাতজন ও থহথলয়াম গযাত র প্রাধানয সদখ্া র্ায় সকান স্ততর? 

উত্তর : এতিামন্ডতল। 

৭৬. সকান স্ততর ওতজান (O3) গযাত র প্রাধানয আতে? 

উত্তর : স্ট্রাতটাথিয়ার 

৭৭. বায়ুমণ্ডতলর স্তর কয়টি? 

উত্তর : ৬টি 

৭৮. প্রিম ও সির্ থেনটি মণ্ডলতক কী বতল? 

উত্তর:  মমণ্ডল ও থবর্মন্ডল। 

৭৯. থনরিতরখ্ার অিাংি কে? 

উত্তর : ০থিগ্রী 
৮০.  ুতমরুর অিাংি কে? 

উত্তর : ৯০থিগ্রী 
৮১. কুতমরুর অিাংি কে? 

উত্তর : ৯০থিগ্রী 
৮২. থনরিতরখ্া সিতক প্রতেযক সমরুর 

সকৌথণক দরূত্ব কে? 

উত্তর : ৯০থিগ্রী 
৮৩. ককয টক্রাথি কে থিথক্র? 

উত্তর : ২৩.৫থিগ্রী উত্তর। 

৮৪. মকরক্রাথি কে থিথগ্র? 

উত্তর : ২৩.৫থিগ্রী দথিণ। 

৮৫.  ুতমরুবৃত্ত বলা হয় কে থিথগ্রতক? 

উত্তর : ৬৬.৫থিগ্রী উত্তর। 

৮৬. কুতমরুবৃত্ত বলা হয় কে থিথগ্রতক? 

উত্তর : ৬৬.৫থিগ্রী দথিণ। 

৮৭. থবরু্বতরখ্াতক কী বতল? 

উত্তর : মহাবতৃ্ত। 

৮৮. থনম্ন অিাংি কে থিথগ্র? 

উত্তর : ০০-৩০থিগ্রী 
৮৯. মধয অিাংি কে থিথগ্র? 

উত্তর : ৩০থিগ্রী-৬০থিগ্রী 
৯০. উচ্চ অিাংি কে থিথগ্র? 

উত্তর : ৬০থিগ্রী-৯০থিগ্রী 
৯১. অিাংি থনণযতয়র কয়টি পদ্ধথে আতে? কী কী? 

উত্তর : ২টি, ১টি ধ্রুবোরা ২ স ঙ্টটযান্ট ও  ূতর্যর অবিান সিতক। 



৯২. সর্ র্তের  াহাতর্য  ূতর্যর উন্নথে পথরমাপ হয় োতক কী বতল? 

উত্তর : স িটযান্ট। 

৯৩.  ূর্য সকান অিাংতির উপর লম্বভাতব থকরণ থদতল োতক কী বতল? 

উত্তর : থবষু্ণলম্ব। (২৩.৫থিগ্রী উত্তর : ২৩.৫থিগ্রী দথিণ) 

৯৪. দ্রাথঘমা সরখ্ার অপর নাম কী? 

উত্তর : মধযতরখ্া 
৯৫. মলূ মধযতরখ্া সকান িহতরর উপর থদতয় সগতে? 

উত্তর : রু্ক্তরাতজযর লন্ডন িহতরর থগ্রথনচ। 

৯৬. মূল মধযতরখ্ার মান কে? 

উত্তর : ০থিগ্রী 

৯৭. পৃথিবীর পথরথধ দ্বারা উৎপন্ন সকান কে? 

উত্তর : ৩৬০থিগ্রী। 

৯৮. প্রথে থমথনট দ্রাথঘমা এক থিথগ্রর কে অংতির  মান? 

উত্তর : ১/৬থিগ্রী অংতির। 

৯৯. থনরিতরখ্া ও মূল মধযতরখ্া পরস্পর সেদ করতল অিাংি ও দ্রাথঘমাংি কে? 

উত্তর : ০থিগ্রী। 

১১৮. কেটি পদ্ধথেতে দ্রাথঘমা থনণযয় করা র্ায়? 

উত্তর : ২টি, ১ িানীয়  মতয়র পািযকয ২ থগ্রথনতচর  মতয়র পািযকয 
১০০. ১০ দ্রাথঘমার জনয  মতয়র পািযকয হয় কে? 

উত্তর : ৪ থমথনট। 
 
 াধারন ইথেহা ,,,,  

১) অিযিাস্ত্র সক রচনা কতরন ? 

উঃ সকৌটিলয । 
২) হর্যচথরে সক রচনা কতরন ? 

উঃ বাণভট্ট । 
৩) রামচথরে কার রচনা ? 

উঃ  ন্ধ্যাকর নন্দী । 
৪) রাজেরথিনীর রচয়ীো সক ? 

উঃ কহ্লন । 
৫) রাজেরথিনী সিতক সকািাকার ইথেহা  জানা র্ায় ? 

উঃ কাশ্মীর । 
৬) বুদ্ধচথরতের রচথয়ো সক ? 

উঃ অশ্ব সঘার্ । 
৭) েহকক-ই-থহন্দ কার রচনা ? 

উঃ আলতবরুথণ । 
৮) আইতহাল প্রিথস্ত কার রচনা ? 

উঃ চালুকয রাজ থদ্বেীয় পুলতকিীর  ভা কথব রথবকীথেয  । 
৯) এলাহাবাদ প্রিথস্ত সক রচনা কতরন ? 

উঃ  মদু্রগুতের  ভা কথব হথরত ন । 



১০) নাথ ক প্রিথস্ততে সকান  ােবাহন রাজার কীথেয  বথনযে আতে ? 

উঃ সগৌেথম পুত্র  ােকথণযর । 
১১) অতিাতকর থিলাথলথপ সক পাতঠাদ্ধার কতরন ?  

 উঃ ১৮৩৭ থরঃ  যার সজম  থপ্রতেপ । 
১২) অতিাতকর থলথপ সকান ভার্ায় সলখ্া ? 

উঃ ব্রাহ্মী ও খ্ারষ্ঠী । 
১৩) সভাজরাতজর থলথপর নাম থক ? 

উঃ সগায়াথলয়র থলথপ । 
১৪) ভারতের প্রাচীন েম  ভযো সকানটি ? 

উঃ সমতহরগড় । 
১৫) সমতহরগড়  ভযো সক আথবষ্কার কতরন ? 

উঃ ১৯৭৪ রীঃ ফরাথ  প্রত্নোথিক সজন ফ্রাত ায়া জাথরজ ও মাথকয ন প্রত্নোথিক থরচািয  থমতিৌ । 
১৬) হতরাপ্পা সকািায় অবথিে ?  

উঃ পাঞ্জাতবর মতন্টতগামাথর সজলায় । 
১৭) মতহতঞ্জাদাতরা সকািায় অবথিে ? 

উঃ থ নু্ধ্ প্রতদতির লারকানা সজলায়। 
১৮) মতহতঞ্জাদাতরা কিার অিয কী ? 

উঃ মৃতের িূপ । 
১৯) হরপ্পা সক আথবস্কার কতরন ? 

উঃ ১৯১১ থরঃ আর থব দয়ারাম  াহাথন । 
২০) মতহতঞ্জাদাতরা সক আথবষ্কার কতরন ? 

উঃ ১৯২২ থরঃ রাখ্ালদা  বতন্দযাপাধযায় । 
২১) পাশ্বযনাি সক থেতলন ? 

উঃ ২৩ েম বজন েীিযংকর । 
২২) প্রিম বজন েীিযংকর সক থেতলন ? 

উঃ ঋর্ভনাি । 
২৩) সির্ বজন েীিযংকতরর নাম কী ? 

উঃ মহাবীর । 
২৪) সবৌদ্ধতদর মূল ধময গ্রন্থ কী ? 

উঃ থত্রথপটক । 
২৫) বজনতদর দটুি  ম্প্রদায় কী কী ? 

উঃ সশ্বোম্বর ও থদগম্বর । 
২৬) সবৌদ্ধতদর দটুি মূল  ম্প্রদায় কী কী ? 

উঃ মহার্ান ও হীনর্ান । 
২৭) থত্রথপটক সকান ভার্ায় রথচে ? 

উঃ পাথল ভার্ায় । 
 
প্রশ্ন ১ : মাউন্ট এলব্রু  সকান সদতি ? 

উত্তর : রাথিয়ায় 



প্রশ্ন ২ : সগালান মালভূথম সকািায় ?  

 উত্তর : থ থরয়ায় 

প্রশ্ন ৩ : সহাক্কাইতিা সকান সদতির দ্বীপ ? 

উত্তর : জাপান 

প্রশ্ন ৪ : বািয মযান অফ ইথন্ডয়া বতল িাকা হয় কাতক ? 

উত্তর : স থলম আথল 

প্রশ্ন ৫ : ফাদার অফ সকতমাতিরাথপ কাতক বলা হয় ? 

উত্তর : পল এথরক (PAUL EHRLICH) 

প্রশ্ন ৬ : জতুয়ল অফ ইথন্ডয়া বতল পথরথচে সকান রাজয ? 

উত্তর : মথণপুর 

প্রশ্ন ৭ : OPEC-পুতরা কিা কী ? 

উত্তর : দা অগযানাইতজিন অফ দা সপরথলয়াম এিতপাটিয ং কাথি  

প্রশ্ন ৮ : থবতশ্বর বৃহত্তম উষ্ণ মরুভূথম সকানটি ? 

উত্তর :  াহারা 

প্রশ্ন ৯ : আহতমদাবাদ সকান নদীর েীতর ? 

উত্তর :  বরমথে 

প্রশ্ন ১০ : প্রাইম এয়ার কাতগযা থবমান পথরতর্বা সকানও বহুজাথেক  ংিা থদতয় িাতক ? 

উত্তর : অযামাজ়ন 

প্রশ্ন ১১ : At the eleventh hour- বলতে কী সবাঝায় ? 

উত্তর : একদম সির্ মুহূতেয  

প্রশ্ন ১২ : পথিমবতির বেয মান স চমেী সক ? 

উত্তর : রাজীব বতন্দযাপাধযায় 

প্রশ্ন ১৩ : ওয়ার্ল্য  মযাতলথরয়া সি কতব ? 

উত্তর : ২৫ এথপ্রল 

প্রশ্ন ১৪ : সস্পতনর জােীয় প্রেীক সকানটি ? 

উত্তর : ঈগল 

প্রশ্ন ১৫ : ফুি অযান্ড এথগ্রকালচারাল অগযানাইতজিতনর  দর দের সকািায় ?  

 উত্তর : সরাম 

প্রশ্ন ১৬ : অশ্রু সকান গ্ল্যান্ড সিতক সবথরতয় আত  ? 

উত্তর : লযাথক্রমযাল গ্ল্যান্ড 

প্রশ্ন ১৭ : থফথলথপতের মুদ্রা সকানটি ? 

উত্তর : থফথলপাইন সপত া 

প্রশ্ন ১৮ : ২০১৬  াতল পদ্মথবভূর্তণ  ম্মাথনে হন শ্রী রাতমাথজ রাও। মূলে সকান সিতত্র অবদাতনর জনয এই  ম্মাতন  ম্মাথনে হন 

থেথন ? 

উত্তর :  াংবাথদকো, থিিা ও  াথহেয 

প্রশ্ন ১৯ : সিথি জ্বতরর বাহক সক ? 

উত্তর : এথি  মিা 



প্রশ্ন ২০ : Rules of Civility and Decent Behaviour In Company and Conversation- কার সলখ্া ? 

উত্তর : জজয  ওয়াথিংটন 

 

# ভারতের থবথভন্ন থবর্তয়র জনক 

---------------)------------------------- 

1. ভারেীয়  ংথবধাতনর জনক 

সক=আতম্বদকর 

2. আধুথনক ভারতের/জাথের জনক 

সক=গান্ধ্ীজী 
3. ভারেীয় আইতনর জনক 

সক=আতম্বদকর 

4. ভারেীয় গনেতের জনক 

সক=আতম্বদকর 

5. ভারেীয় সফৌজদারী আইতনর(IPC) 

জনক সক=সমকতল 

6. ভারেীয়  ংথবধাতনর প্রস্তাবনার 

জনক সক=সনহরু 

7. ভারতে থবতদি নীথের জনক সক=সনহরু 

8. সজাটথনরতপিো নীথের জনক 

সক=সনহরু 

9. ভারতে পঞ্চাতয়ে বযবিার জনক 

সক=গান্ধ্ীজী 
10. ভারতে িানীয় স্বায়ত্ত িা তনর 

জনক সক=লিয  থরপন 

11. ভারতে আমলােতের/ 

প্রিা তনর 

জনক সক=লিয  কণযওয়াথল  

12. ভারেীয় রাষ্ট্রকৃেযতকর জনক 

সক= র্দ্যার পযাতটল*** 

13. ভারেীয় জােীয় কংতগ্রত র জনক 

সক=A.O.থহউম 

14. ভারতে জনস্বািয মামলার জনক 

সক=P.N.ভগবেী 
15. ভারতে সলাক আদালতের জনক 

সক=P.N.ভগবেী 
16. ভারতে থবজ্ঞাতনর/পরমান ুিথক্তর 

জনক সক=H.J.ভাবা 
17. ভারতে থবপ্লতবর/জােীয় 

আতন্দালতনর জনক সক=বাল গিাধর 

থেলক 

18. ভারেীয় নবজাগরতনর জনক 

সক=রামতমাহন রায় 

19. ভারেীয় উদারনীথেবাতদর জনক 



সক=রামতমাহন রায় 

20. ভারেীয় ইথেহাত র জনক 

সক=সমঘাথিথন  

21. ভারেীয় রাজনীথের/ 

রাষ্ট্রথবজ্ঞাতনর জনক সক=সকৌটিলয/ 
চানকয*** 
22. ভারেীয় ভূতগাতলর জনক সক=সজম  

সরতনল 

23. ভারেীয়  মাজেতির জনক 

সক=G.S.ঘুতর 

24. ভারেীয় গথনতের জনক 

সক=রামানুজন/আর্যভট্ট( বয ম্মে 

নয়) 

25. ভারতে দিথমক/িূতনযর জনক 

সক=আর্যভট্ট 

26. ভারেীয় জােীয়োবাতদর জনক 

সক=থবতবকানন্দ 

27. ভারেীয় জােীয় পোকার জনক 

সক=থপিালী সভঙ্কাইয়া 
28. ভারেীয় মহাকাি গতবর্নার জনক 

সক=থবক্রম  ারাভাই 
29. ভারেীয় বাতজতটর জনক 

সক=প্রিাি চন্দ্র মহালনাথবি 

30. ভারেীয় পথন্টং-এর জনক 

সক=নন্দলাল সবা  

31. ভারেীয় থ তনমার জনক সক=দাদা 
 াতহব ফালতক 

32. ভারেীয়  াজয াথরর/ 

প্লাথিক 

 াজয াথরর জনক সক= ুশ্রুে 

33. ভারেীয় স না বাথহনীর জনক 

সক=থস্ট্রংগার লতরে 

34. ভারেীয় পথর ংখ্যাতনর জনক 

সক=প্রিাি চন্দ্র মহালনাথবি 

35. ভারেীয়  মবায় আতন্দালতনর জনক 

সক=সফতিথরক থনকল ন 

36. ভারেীয় ইথঞ্জথনয়াথরং-এর জনক 

সক=M.থবতশ্বশ্বথরয়া 
37. ভারেীয় সরলওতয়র জনক সক=লিয  
িালতহৌথ  

38. ভারেীয় উদার অিযনীথের জনক 

সক=P.V.নরথ মা রাও 

39. ভারতের “পূতবয োকাও নীথের” 



জনক সক= P.V.নরথ মা রাও 

40. ভারতের “বা  কূটনীথের” নীথের 

জনক সক=বাজপয়ী 
41. ভারেীয় থিিার জনক সক=লিয  
সমকতল 

42. ভারেীয় পথরকল্পনার জনক সক= 

M.থবতশ্বশ্বথরয়া 
43. ভারেীয় হথকর জনক সক=ধযানচাাঁদ 

44. ভারেীয় সমথিথ তনর জনক সক=চড়ক 

45. ভারেীয় থম াইতলর জনক 

সক=A.P.J.আবু্দল কালাম 

46. ভারেীয় সটথলথভ তনর জনক সক=িঃ 
 ুভার্চন্দ্র 

47. ভারেীয় বাস্তুেতের জনক 

সক=R.থমশ্র 

48. ভারেীয় আয়রুতবতদর জনক 

সক=চড়ক 

49. ভারেীয়  াংবাথদকোর জনক 

সক=J.A.Hickey 

50. ভারতে  বজু থবপ্লতবর(কৃথর্) জনক 

সক=M.S.স্বামীনািন 

51. ভারতে White থবপ্লতবর(দধু ও 

সিয়াথর) জনক সক=ভাথগয  কুথরতয়ন 

52. ভারতে নীল(Blue) থবপ্লতবর(মাে) 

জনক সক=অরুন কৃষ্ণান 

53. ভারতে থ লভার থবপ্লতবর(থিম ও 

সপাথি) জনক সক=ইথন্দরা গান্ধ্ী 
54. ভারতে সগাতর্ল্ন ফাইবার থবপ্লতবর 

(পাট) জনক সক=থনপযাক টুতটজ 

55. ভারতে লাল(Red) থবপ্লতবর(মাং  ও 

টতমতটা) জনক সক=থবিাল সেওয়ারী 
56. ভারতে থপঙ্ক(Pink) থবপ্লতবর 

(প্রন,সপাঁয়াজ) জনক সক=দতুগযি পযাতটল 

57. ভারতে হলদু থবপ্লতবর(বেলবীজ) 

জনক সক=থবতন্দশ্বর প্র াদ থ ং 

 

প্রশ্ন ১ : গীেতগাথবতন্দর রচথয়ো সক ? 

উত্তর : কথব জয়তদব 

প্রশ্ন ২ : রবীন্দ্রনাি ঠাকুর কে  াতল সনাতবল পান ? 

উত্তর : ১৯১৩ 

প্রশ্ন ৩ : পথিমবি সিতক সকান ফুটবলার প্রিম পদ্মশ্রী পান ? 

উত্তর : সগাষ্ঠ পাল 



প্রশ্ন ৪ : পথিমবতির বেয মান ক্রীড়ামেী সক ? 

উত্তর : অরূপ থবশ্বা  

প্রশ্ন ৫ : Bard of Avon- সক ? 

উত্তর : উইথলয়ম সিিথপয়র 

প্রশ্ন ৬ :  াতর জাাঁহা স  আচ্ছা- সক থলতখ্তেন ? 

উত্তর : মুহম্মদ ইকবাল 

প্রশ্ন ৭ : সগৌেম বুতদ্ধর জন্মিান সকািায় ? 

উত্তর : সনপাতলর লুথম্বথন 

প্রশ্ন ৮ : ভারতের নবজাগরতণর জনক কাতক বলা হয় ? 

উত্তর : রাজা রামতমাহন রায় 

প্রশ্ন ৯ : গদর পাটিয র প্রথেষ্ঠাো সক ? 

উত্তর : লালা হরদয়াল 

প্রশ্ন ১০ : সকান নদীর উপর গতড় উতঠতে ফরাক্কা বযাতরজ ? 

উত্তর : গিা 

প্রশ্ন ১১ : কাথন্নয়ার কাথল - সকান রাতজযর সলাকনৃেয ? 

উত্তর : সকরালা 

প্রশ্ন ১২ : ব্রাথজতলর বেয মান রাষ্ট্রপথে সক ? 

উত্তর : মাইতকল সটতমর 

প্রশ্ন ১৩ : থেতলাত্তমা  ম্ভব কাবয সক থলতখ্তেন ? 

উত্তর : মাইতকল মধু ূদন দত্ত 

প্রশ্ন ১৪ : কল্পনা চাওলা সর্ মহাকাির্াতনর  াহাতর্য পৃথিবীতে থফরথেতলন, োর নাম কী ? 

উত্তর : কলথম্বয়া 

প্রশ্ন ১৫ : কথণতষ্কর রাজধানী সকািায় থেল ? 

উত্তর : পুরুর্পুর। 
প্রশ্ন ১৬ : পথিমবতি সলাক ভা আ ন কটি ? 

উত্তর : ৪২ 

প্রশ্ন ১৭ : চায়না মযান - সকান সখ্লার  তি  ম্পকয  রু্ক্ত ? 

উত্তর : থক্রতকট 

প্রশ্ন ১৮ : গাথন্ধ্-আরউইন চুথক্ত কতব হতয়থেল ? 

উত্তর : ১৯৩১  াতল 

প্রশ্ন ১৯ : NPT পুতরা কিা কী ? 

উত্তর : নন প্রথলফাতরিন থরটি 

প্রশ্ন ২০ : জ  (Jaws) মুথভটির পথরচালক সক ? 

উত্তর : থিতভন থস্পলবাগয 

 

থিিা থবর্তয় থবখ্যাে উথক্ত 

---------------- 

1.. থিিার প্রিম কাজ হতলা সকৌেুহতলর থিতক সোঁড়া। – আইভথর ব্রাউন 



2. ভাবনার জগতের  াতি একাত্ম হওয়া – এটাই হতলা থিিা। – এথিি সহথমলটন 

3.. থিিা হতলা  ভযোর রূপায়ন। – উইল এণ্ড এথরয়াল িুরান্ট 

4. মৃেু না হওয়া পর্যন- মানুতর্র থিিা  মাে হয় না। – রবাটয  ই থল 

5.. মানুতর্র  ুখ্ী হওয়ার জতনয  বতচতয় সবথি দরকার বুথদ্ধর – এবং থিিার মাধযতম এর বৃথদ্ধ ঘটাতনা  ম্ভব। – বারাণ্ড রাত ল 

6. সিখ্াতে সগতলই সিখ্া হয়। – জাপানী প্রবাদ 

7. আথম শুনলাম এবং ভুতল সগলাম, আথম সদখ্লাম এবং মতন রাখ্লাম, আথম করলাম আর বুঝতেও পারলাম। – চীনা প্রবাদ 

8. একজন থিিক  ামথগ্রকভাতব প্রভাব সফতল, সকউ বলতে পাতর না োর প্রভাব সকািায় থগতয় সির্ হয়। – সহনথর এিাম  

9. মাঝাথর মাতনর থিিক বতলন, ভাল থিিক বুথঝতয় সদন, সশ্রষ্ঠ থিিক কতর সদখ্ান। মহান থিিক অনুপ্রাথণে কতরন। – 

উইলয়াম আিযার ওয়ািয  
10. আপথন একথদতনর জনয একটা োত্রতক একটা পড়া পড়াতে পাতরন; থকন’ র্থদ োতক আপথন সকৌেুহলী হতে সিখ্ান স  

র্তোথদন বাাঁচতব থিিা চাথলতয়ই র্াতব। – সে থপ. সবিতফািয  

 

১। মাধযথমক থিিাকাল বলতে সবাঝায়—পঞ্চম সিতক দিম সশ্রণী। 
২। সব্রইল সলখ্া হয়—৬ টি থবনু্দ থদতয়। 
৩। অযাবাকা  সর্ থিিার উপকরণ, ো হল—গথণে। 
৪। “ভগবান হল  েয এবং  েযই ভগবান”— গান্ধ্ীজী। 
৫। রবীন্দ্রনাি ধমযথিিা গ্রন্থ সলতখ্ন— 1911  াতল। 
৬। বাঙাথলতদর প্রিম থিিাগুরু থেতলন– থবদযা াগর। 
৭। নঈ োথলম থিিার অপর নাম হল— বুথনয়াদী থিিা। 
৮। সকাঠারী কথমিতন সমাট  দ য থেতলন–17 জন। 
৯। সকাঠারী কথমিন গঠিে হয় র্ার উতদযাতগ, থেথন হতলন– এম. থ . চাওলা। 
১০। স্বাধীন ভারতে প্রিম থিিা কথমিন হল—রাধাকৃষ্ণণ কথমিন (১৯৪৮-৪৯)। 
১১। মুদাথলয়ার কথমিন গঠিে হয় - 1952-53  াতল। 
১২। ‘থিিা হল অথভজ্ঞোর পুনগযঠন’- থিউই। 
১৩। একটি  মাতজর  াথবযক জীবনধারার রূপ হল— ংসৃ্কথে। 
১৪। থিিায় প্রকৃথেবাতদর প্রবক্তা হতলন—রুতিা। 
১৫। থিিামতনাথবজ্ঞান হল—মতনাথবজ্ঞাতনর ফথলে িাখ্া। 
১৬। মতনাথবজ্ঞানতক ‘আত্মার থবজ্ঞান’ বতল উতেখ্ কতরতেন— অযাথরস্ট্রটল। 
১৭। “আগ্রহ একধরতনর গথেিীল মানথ ক প্রবণো”—এই মতের প্রবক্তা হতলন—সরভার। 
১৮। “থবতির্ থবতির্  ামিযয অজয ন করার িমোই বুথদ্ধ”—মতনাথবদ উতরা। 
১৯। ব ুন্ধ্রা  তম্মলন অনুথষ্ঠে হয়—ব্রাথজতলর থরও-থি-সজথনতরাতে। 
২০। এতজন্ডা - 21 কময ূচী গৃহীে হয়—ব ুন্ধ্রা  তম্মলতন। 
২১। ওতজান স্তর রতয়তে বায়মুণ্ডতলর—স্ট্রযাতটাথিয়াতর। 
২২। প্রিম ব ুন্ধ্রা  তম্মলন অনুথষ্ঠে হয়—1992  াতল। 
২৩। “ মাজ থবথচ্ছন্ন বযথক্তর অথস্তত্ব কল্পনাই করা র্ায় না।” –সরমন্ট। 



২৪। “মানুতর্র শ্বা প্রশ্বা  মানুতর্র কাতেই  বযনািা।”— যার পাথ যনান। 
২৫। “চথরত্রতক বথলষ্ঠ ও কমযঠ করাই থিিার লিয।” রবীন্দ্রনাি। 
 
প্রশ্ন:- থচরিায়ী বতন্দাবস্ত কতব এবং সক প্রবেয ন কতরন ? 

উত্তর:- ১৭৯৩ থরিাতব্দ লিয  কনযওয়াথল  থচরিায়ী বতন্দাবস্ত প্রবেয ন কতরন । 
প্রশ্ন:- সকান আইতন ভারতে থচরিায়ী বতন্দাবস্ত ‘র কিা বলা হয় ? 

উত্তর:- থপতটর ভারে িা ন আইতন ভারতে থচরিায়ী বতন্দাবস্ত ‘র কিা বলা হয় । 
প্রশ্ন:- পাাঁচ- ালা বতন্দাবস্ত সক প্রবেয ন কতরন ? 

উত্তর:- লিয  ওয়াতরন সহথিং  পাাঁচ- ালা বতন্দাবস্ত প্রবেয ন কতরন । 
প্রশ্ন:- দি- ালা বতন্দাবস্ত সক প্রবেয ন কতরন ? 

উত্তর:- লিয  কনযওয়াথল  দি- ালা বতন্দাবস্ত প্রবেয ন কতরন । 
প্রশ্ন:- কে বের অির  নদ নবীকরণ করা হে ? 

উত্তর:- ২০ বের অির  নদ নবীকরণ করা হে । 
প্রশ্ন:- কার িা নকাতল রাজস্ব সবািয  িাথপে হয় ? 

উত্তর:- লিয  ওয়াতরন সহথিং  -এর িা নকাতল রাজস্ব সবািয  িাথপে হয়। 
প্রশ্ন:- সকান  াতল ইি ইথন্ডয়া সকাম্পাথন থব্রটিি  রকাতরর  তি চুথক্ত অন ুাতর ভারতে একতচটিয়া বাথণতজযর অথধকার লাভ কতর 

? 

উত্তর:- ১৬০০ থরিাতব্দ ইি ইথন্ডয়া সকাম্পাথন থব্রটিি  রকাতরর  তি চুথক্ত অনু াতর ভারতে একতচটিয়া বাথণতজযর অথধকার 

লাভ কতর । 
প্রশ্ন:- ১৮১৩ থরিাতব্দর  নদ আইতনর গুরুত্ব কী ? 

উত্তর:- ১৮১৩ থরিাতব্দর  নদ আইন অনু াতর একমাত্র থচন  াম্রাতজয ইি ইথন্ডয়া সকাম্পাথনর একতচটিয়া বাথণথজযক অথধকার 

বহাল এবং ভারেীয় বাথণজয ইউতরাপীয়তদর কাতে উন্মকু্ত কতর সদওয়া হয় । 
প্রশ্ন:- সকান  নদ আইন অনু াতর ভারতে ইি ইথন্ডয়া সকাম্পাথনর একতচটিয়া বাথণতজযর অথধকার লেু হয় ? 

উত্তর:- ১৮১৩ থরিাতব্দর  নদ আইন অনু াতর ভারতে ইি ইথন্ডয়া সকাম্পাথনর একতচটিয়া বাথণতজযর অথধকার লুে হয় । 
প্রশ্ন:- সকান বের ভারতে ইি ইথন্ডয়া সকাম্পাথনর একতচটিয়া বাথণতজযর অথধকার লুে হয় ? 

উত্তর:- ১৮১৩ থরিাতব্দ ভারতে ইি ইথন্ডয়া সকাম্পাথনর একতচটিয়া বাথণতজযর অথধকার লুে হয় । 
প্রশ্ন:- সকান  াতল ভারতে আথমথন কথমিন গঠন করা হয় ? 

উত্তর:- ১৭৭৬ থরিাতব্দ ভারতে আথমথন কথমিন গঠন করা হয় । 
প্রশ্ন:- সকান কথমিতনর  ুপাথরতি ওয়াতরন সহথিং  ‘এক ালা বতন্দাবস্ত’ প্রবেয ন কতরন ? 

উত্তর:- আথমথন কথমিতনর  ুপাথরতি ওয়াতরন সহথিং  ‘এক ালা বতন্দাবস্ত’ প্রবেয ন কতরন । 
প্রশ্ন:- রায়েওয়াথর বতন্দাবস্ত সক প্রচলন কতরন ? 

উত্তর:- লিয  কনযওয়াথল  কেৃয ক থনরু্ক্ত কযাতেন আতলকজান্ডার থরি নাতম এক অথফ ার রায়েওয়াথর বতন্দাবস্ত প্রচলন কতরন । 



প্রশ্ন:- মহলওয়াথর বতন্দাবস্ত সক প্রচলন কতরন ? 

উত্তর:- গভনযর-সজনাতরল লিয  উইথলয়াম সবথন্টতঙ্কর আমতল থনরু্ক্ত সহাল্ট মযাতকথঞ্জ নাতম ইি ইথন্ডয়া সকাম্পাথনর জননক 

পর্যতবিক মহলওয়াথর বতন্দাবস্ত প্রচলন কতরন । 
প্রশ্ন:- সকান গভনযর-সজনাতরতলর আমতল ইি ইথন্ডয়া সকাম্পাথন ভারতে  বযপ্রিম ভূথমরাজস্ব বযবিা  ম্পতকয  থবথভন্ন 

পরীিাথনরীিা শুরু কতর ? 

উত্তর:- গভনযর-সজনাতরল ওয়াতরন সহথিং  -এর আমতল ইি ইথন্ডয়া সকাম্পাথন ভারতে  বযপ্রিম ভূথমরাজস্ব বযবিা  ম্পতকয  
থবথভন্ন পরীিাথনরীিা শুরু কতর । 
প্রশ্ন:- ইংতরথজ সকান  াতল বাংলায় ‘থেয়াত্ততরর মন্বির’ সদখ্া সদয় ? 

উত্তর:- ১৭৬৫ থরিাতব্দ ‘থেয়াত্ততরর মন্বির’ সদখ্া সদয় । 
প্রশ্ন:- সবািয  অব সরি কারা গঠন কতর ? 

উত্তর:- ইি ইথন্ডয়া সকাম্পাথনর পথরচালক  ভা সবািয  অব সরি গঠন কতর । 
প্রশ্ন:-  ম্পতদর থনগযমন েিটি সক প্রিম ভারতে প্রচার কতরন ? 

উত্তর:- দাদাভাই সনৌরথজ  ম্পতদর থনগযমন েিটি প্রিম ভারতে প্রচার কতরন । 
প্রশ্ন:- ম থলন কী ? 

উত্তর:- ম থলন হল বাংলার একধরতনর থমথহ বস্ত্র । 

 
প্রশ্ন:- ভাগনাথিথহতে সকান থবতদ্রাতহর  ূচনা হতয়থেল ? 

উত্তর:- ভাগনাথিথহতে  াাঁওোল থবতদ্রাতহর  ূচনা হতয়থেল । 
প্রশ্ন:- ইি ইথন্ডয়া সকাম্পাথনর আমতল কতব  ন্নযা ী থবতদ্রাতহর  ূচনা হয় ? 

উত্তর:- ইি ইথন্ডয়া সকাম্পাথনর আমতল ১৭৬৩ থরিাতব্দ  বযপ্রিম  ন্নযা ী ও ফথকর থবতদ্রাহ শুরু হয় । 
প্রশ্ন:- ইি ইথন্ডয়া সকাম্পাথনর আমতল সকািায়  ন্নযা ী থবতদ্রাতহর  ূচনা হয় ? 

উত্তর:- ইি ইথন্ডয়া সকাম্পাথনর আমতল ঢাকায়  বযপ্রিম  ন্নযা ী ও ফথকর থবতদ্রাহ শুরু হয় । 
প্রশ্ন:-  ন্নযা ী থবতদ্রাহ কে থরিাতব্দ হতয়থেল ? 

উত্তর:- ১৭৬৩ থরিাতব্দ  ন্নযা ী থবতদ্রাহ হতয়থেল । 
প্রশ্ন:- সকান  াতল  ন্দীতপর থবতদ্রাহ হয় ? 

উত্তর:- ১৭৬৯ থরিাতব্দ  ন্দীতপর থবতদ্রাহ হয় । 
প্রশ্ন:-  ন্নযা ী ও ফথকর থবতদ্রাতহর দ’ুজন সনোর নাম কী ? 

উত্তর:-  ন্নযা ী ও ফথকর থবতদ্রাতহর দ’ুজন সনোর নাম হল ভবানী পাঠক ও মজন ুিাহ । 
প্রশ্ন:-  ন্নযা ী থবতদ্রাতহর একজন সনোর নাম কী ? 

উত্তর:-  ন্নযা ী থবতদ্রাতহর একজন সনোর নাম হল ভবানী পাঠক । 
প্রশ্ন:- কে থরিাতব্দ রংপুতরর থবতদ্রাতহর  ূচনা হয় ? 

উত্তর:- ১৭৮৩ থরিাতব্দ রংপুতরর থবতদ্রাতহর  ূচনা হয় । 



প্রশ্ন:- কার সনেৃতত্ব এবং কারা রংপুতরর থবতদ্রাতহর  ূচনা কতরন ? 

উত্তর:- নুরুলউথর্দ্তনর সনেৃতত্ব রংপুতরর কৃর্করা রংপুতরর থবতদ্রাতহর  ূচনা কতরন । 
প্রশ্ন:- কে  াতল চুয়াড় থবতদ্রাহ হতয়থেল ? 

উত্তর:- ১৭৯৯ থরিাতব্দ চুয়াড় থবতদ্রাহ হতয়থেল । 
প্রশ্ন:- দথিণ ভারতের  বতচতয় উতেখ্তর্াগয কৃর্ক থবতদ্রাতহর নাম কী ? 

উত্তর:- দথিণ ভারতের  বতচতয় উতেখ্তর্াগয কৃর্ক থবতদ্রাতহর নাম হল মাদ্রাতজর পথলগার থবতদ্রাহ । 
প্রশ্ন:- ওয়াহাথব কিাটির অিয কী ? 

উত্তর:- ওয়াহাথব কিাটির অিয হল নবজাগরণ । 
প্রশ্ন:- ভারেবতর্য ওয়াহাথব আতন্দালন সক প্রবেয ন কতরন ? 

উত্তর:- উত্তরপ্রতদতির সবথরলীর ব য়দ আহমদ ভারেবতর্য ওয়াহাথব আতন্দালন সক প্রবেয ন কতরন । 
প্রশ্ন:- বাংলায় ওয়াহাথব আতন্দালতনর সনো সক থেতলন ? 

উত্তর:- বাংলায় ওয়াহাথব আতন্দালতনর সনো থেতলন থেেুথমর । 
প্রশ্ন:- ফরাথজ িতব্দর অিয কী ? 

উত্তর:- ফরাথজ িতব্দর অিয হল ই লাম-থনথদযষ্ট্ বাধযোমলূক কেয বয । 
প্রশ্ন:- ভারতে ফরাথজ আতন্দালতনর প্রবেয ক সক থেতলন ? 

উত্তর:- ভারতে ফরাথজ আতন্দালতনর প্রবেয ক থেতলন হাথজ িথরয়ে উোহ । 
প্রশ্ন:- দার-উল-হাব বলতে কী সবাঝায় ? 

উত্তর:- দার-উল-হাব বলতে সবাঝায় িত্রুর সদি । 
প্রশ্ন:- দদু ুথমঞা সক থেতলন ? 

উত্তর:- দদু ুথমঞা থেতলন বাংলায় ফরাথজ আতন্দালতনর মূল  ংগঠক । 
প্রশ্ন:- বারা াে আতন্দালতনর সনো সক থেতলন ? 

উত্তর:- বারা াে আতন্দালতনর সনো থেতলন থেেুথমর বা থমর থনিার আথল । 
প্রশ্ন:- সকাল থবতদ্রাতহর একজন সনোর নাম কী ? 

উত্তর:- সকাল থবতদ্রাতহর একজন সনোর নাম বুদ্ধ ভগৎ । 
প্রশ্ন:- বাাঁতির সকো সক িাপন কতরন ? 

উত্তর:- থেেুথমর বাাঁতির সকো িাপন কতরন । 
প্রশ্ন:- থেেুথমতরর আ ল নাম কী ? 

উত্তর:- থেেুথমতরর আ ল নাম হল থমর থনিার আথল । 
প্রশ্ন:-  াাঁওোল থবতদ্রাতহর একজন সনোর নাম কী ? 

উত্তর:-  াাঁওোল থবতদ্রাতহর একজন সনোর নাম হল থ ধু । 
প্রশ্ন:- ‘দামান-ই-সকা’ কিাটির অিয কী ? 



উত্তর:- ‘দামান-ই-সকা’ কিাটির অিয হল পাহাতড়র প্রািতদি । 
[লিয  কণযওয়াথলত র আমতল থচরিায়ী বতন্দাবস্ত প্রবথেয ে হতল জথমদার ও সকাম্পাথনর কমযচারীতদর অেযাচাতর অথেষ্ঠ হতয় 

 াাঁওোলরা োতদর পূতবযর বা িান েযাগ কতর রাজমহতলর পাবযেয অঞ্চতল ও মুথিযদাবাতদর একাংতির বনভূথম পথরষ্কার কতর 

স খ্াতন ব বা  ও কৃথর্কার্য শুরু কতর, োরা এই অঞ্চতলর নাম সদয় ‘দামান-ই-সকা’ বা পাহাতড়র প্রািতদি ।] 
প্রশ্ন:- োাঁথেয়াতটাথপ সক থেতলন ? 

উত্তর:- োাঁথেয়াতটাথপ থেতলন একজন মারাঠা ব্রাহ্মণ । থেথন থ পাহী থবতদ্রাতহর  ময় নানা  াতহব ও লক্ষ্ণীবাইতক ব নয হ  াহার্য 
কতরন । 

প্রশ্ন:- ১৮৫৭ থরিাতব্দর মহাথবতদ্রাতহর একজন ভারেীয় সনোর নাম উতেখ্ কতরা । 
উত্তর:- ১৮৫৭ থরিাতব্দর মহাথবতদ্রাতহর একজন ভারেীয় সনোর নাম োাঁথেয়াতটাথপ । 
প্রশ্ন:- ১৮৫৭  াতলর মহাথবতদ্রাতহর  ময় থদেীর সমাগল বাদিাহ সক থেতলন ? 

উত্তর:- ১৮৫৭  াতলর মহাথবতদ্রাতহর  ময় থদেীর সমাগল বাদিাহ থেতলন থদ্বেীয় বাহাদরু িাহ বা বাহাদরু িাহ জাফর । 
প্রশ্ন:- থ পাহী থবতদ্রাতহর  ূচনা সকািায় হয় ? 

উত্তর:- থ পাহী থবতদ্রাতহর  ূচনা হয় বযারাকপুতর । 
প্রশ্ন:- ১৮৫৭ থরিাতব্দর মহাথবতদ্রাতহর গণ-আতন্দালতনর একটি প্রধান সকতন্দ্রর নাম কী ? 

উত্তর:- ১৮৫৭ থরিাতব্দর মহাথবতদ্রাতহর গণ-আতন্দালতনর একটি প্রধান সকতন্দ্রর নাম হল লতমৌ । 
প্রশ্ন:- থ পাহী থবতদ্রাহ দমতন প্রধান প্রধান ইংতরজ স নাপথে কারা থেতলন ? 

উত্তর:- থ পাহী থবতদ্রাহ দমতন প্রধান প্রধান ইংতরজ স নাপথেতদর মতধয থেতলন জন লতরে, আউটরাম ও হযাভলক । 
প্রশ্ন:- বযারাকপুর  ামথরক োউথনতে কতব এবং সক  বযপ্রিম থবতদ্রাহ সঘার্ণা কতরন ? 

উত্তর:- ১৮৫৭ থরিাতব্দর ২৯ সি মাচয  বযারাকপুর  ামথরক োউথনতে  বযপ্রিম থবতদ্রাহ সঘার্ণা কতরন মিল পাতন্ড । 
প্রশ্ন:- ১৮৫৭ থরিাতব্দর থবতদ্রাতহর প্রিম িথহদ সক ? 

উত্তর:- ১৮৫৭ থরিাতব্দর থবতদ্রাতহর প্রিম িথহদ হতলন মিল পাতন্ড । 
প্রশ্ন:- থ পাহী থবতদ্রাতহর  ময় সকান সমাগল বংিধরতক থবতদ্রাহীরা ভারতের বাদিাহরূতপ সঘার্ণা কতর ? 

উত্তর:- থ পাহী থবতদ্রাতহর  ময় থবতদ্রাহীরা সমাগল  ম্রাট থদ্বেীয় বাহাদরু িাহতক ভারতের বাদিাহরূতপ সঘার্ণা কতর । 
প্রশ্ন:- থ পাহী থবতদ্রাহতক ভারতের প্রিম ‘স্বাধীনো রু্দ্ধ’ বতল সক বণযনা কতরতেন ? 

উত্তর:- থবনায়ক দাতমাদর  াভারকর থ পাহী থবতদ্রাহতক ভারতের প্রিম ‘স্বাধীনো রু্দ্ধ’ বতল বণযনা কতরতেন । 
প্রশ্ন:- ১৮৫৭ থরিাতব্দর মহাথবতদ্রাতহর  ময় ভারতের গভনযর-সজনাতরল সক থেতলন ? 

উত্তর:- ১৮৫৭ থরিাতব্দর মহাথবতদ্রাতহর  ময় ভারতের গভনযর-সজনাতরল থেতলন লিয  কযাথনং । 
প্রশ্ন:- ইংতরজ-িাথ ে ভারেবতর্যর প্রিম ভাই রয় বা রাজপ্রথেথনথধ সক থেতলন ? 

উত্তর:- ইংতরজ-িাথ ে ভারেবতর্যর প্রিম ভাই রয় বা রাজপ্রথেথনথধ থেতলন লিয  কযাথনং । 

 



প্রশ্ন ১ : INDIA HAS TO UNITE AND CONQUER THE WHOLE WORLD ONCE AGAIN WITH ITS 

MIGHT - কার উথক্ত? 

উত্তর : স্বামী থবতবকানন্দ 

প্রশ্ন ২ : কার রাজত্বকাতল ভারতে আত ন সমগাথিথন ? 

উত্তর : চন্দ্রগুে সমৌর্য 

প্রশ্ন ৩ : Wake Up India - সক থলতখ্তেন? 

উত্তর : Annie Besant 

প্রশ্ন ৪: অহলযাবাই সকািাকার রাথন থেতলন 

উত্তর : মাতলায়া 

প্রশ্ন ৫ : থিশুনাগ কাতক হেযা কতর মগতধর থ ংহা তন বত ন? 

উত্তর : নাগদিক 

প্রশ্ন ৬ : থস্পকাতরর পদ সেতড় রাষ্ট্রপথে পতদর জনয প্রথেদ্বথিো কতরন সক? 

উত্তর : নীলম  ঞ্জীব সরথি 

প্রশ্ন ৭ : কলকাো কতপযাতরিতনর প্রিম থনবযাচন কতব হয়? 

উত্তর : ১৯৮৫-র জনু মাত  

প্রশ্ন ৮ : থ নু্ধ্র থদ্বেীয় বৃহত্তম উপনদী সকানটি? 

উত্তর : িেদ্রু 

প্রশ্ন ৯ : নাতরারা অয়াটথমক (Atomic)পাওয়ার সিিন সকািায়? 

উত্তর : উত্তরপ্রতদতি 

প্রশ্ন ১০ : Antimony উেপাদতন প্রিম সক 

উত্তর : ঝাড়খ্ণ্ড 

প্রশ্ন ১১ : Red Knot সরাগ  াধারণে সকান গাতে সদখ্া র্ায়? 

উত্তর : সটামযাতটা 

প্রশ্ন ১২ : সভম্বানাদ কয়াল কী? 

উত্তর : একটি উপহ্রদ 

প্রশ্ন ১৩ : রণ কাতক বলা হয়? 

উত্তর : গুজরাতের অগভীর জলাভূথমতক 

প্রশ্ন ১৪ : ভারতের নবীনেম অিরাজয সকানটি? 

উত্তর : সেলািানা 

প্রশ্ন ১৫ : নযািনাল গযালাথর অফ সপাতরট - সকািায়? 

উত্তর : চণ্ডীগড় 

প্রশ্ন ১৬ : থ গতফ্রি লাইন কী? 

উত্তর : ফ্রাে ও জামযাথনর  ীমাি থনরূপণকারী সরখ্া 

প্রশ্ন ১৭ : Seven Summers সক থলতখ্তেন 

উত্তর : মুলকরাজ আনন্দ 

প্রশ্ন ১৮ :  াথরষ্কা টাইগার থরজ়াভয  সকািায়? 

উত্তর : রাজিাতন 



প্রশ্ন ১৯ : গাথলভার কার  ৃষ্ট্ চথরত্র? 

উত্তর : সজানািন  ুইফট 

প্রশ্ন ২০ : NTPC পুতরা কিা কী? 

উত্তর : নযািনাল িামযাল পাওয়ার কতপযাতরিন 

 

G.K ##প্রশ্ন ১ : মধুমেী েথবর পথরচালক সক ? 

উত্তর : থবমল রায় 

প্রশ্ন ২ : বাহমনী রাতজযর প্রথেষ্ঠা কে  াতল হয় ? 

উত্তর : ১৩৪৭  াতল 

প্রশ্ন ৩ : নযায় কন্দলী কার সলখ্া ? 

উত্তর : শ্রীধর ভট্ট 

প্রশ্ন ৪ : ভারতের অযাটথনয সজতনরালতক সক থনতয়াগ কতরন ? 

উত্তর : রাষ্ট্রপথে 

প্রশ্ন ৫ : নাগথরতকর সমৌথলক কেয বয  ংথবধাতনর সকািায় বথণযে আতে ? 

উত্তর : ৫১ -ক অনুতচ্ছতদ 

প্রশ্ন ৬ : সকান কথমটির প্রস্তাব অনু াতর গঠিে হয় NABARD ? 

উত্তর : থিবরামণ কথমটি 

প্রশ্ন ৭ :  ং তদর উভয় কতির সর্ৌি অথধতবিন সক আহ্বান করতে পাতরন ? 

উত্তর : রাষ্ট্রপথে 

প্রশ্ন ৮ : থপ্রতভথন্টভ থিতটনিন অযাক্ট সকান অথধকারতক  ংকুথচে কতর ? 

উত্তর : স্বাধীনোর অথধকার 

প্রশ্ন ৯ : সকান ধারায় ভারতে  বযভারেীয় চাকথরর কিা বলা আতে ? 

উত্তর : ৩১২ 

প্রশ্ন ১০ : প্রিম অিয কথমিন কে  াতল গঠন হয় ? 

উত্তর : ১৯৫২ 

প্রশ্ন ১১ : থজথলপ লা থগথরপি সকািায় ? 

উত্তর : থ থকতম 

প্রশ্ন ১২ : থবন্ধ্য পবযে সকান ধরতনর পবযে ? 

উত্তর : সূ্তপ পবযে 

প্রশ্ন ১৩ : দথিণ ভারতের ি যভাণ্ডার কাতক বলা হয় ? 

উত্তর : োথমলনাড় ু মভূথম 

প্রশ্ন ১৪ : মােথেলা সপ্রাতজক্ট সকান নদীর উপর গতড় উতঠতে ? 

উত্তর : সবতোয়া 

প্রশ্ন ১৫ : দাথচগ্রাম জােীয় উদযান সকান রাতজয ? 

উত্তর : জমু্ম ও কাশ্মীর 

প্রশ্ন ১৬ : Black Arm সরাগ প্রধানে সকািায় সদখ্া র্ায় ? 

উত্তর : েুলা গাতে 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%A8?source=feed_text&story_id=1803108019951141


প্রশ্ন ১৭ : ভারতের প্রিম সপপার থমল সকািায় িাথপে হয় ? 

উত্তর : শ্রীরামপুতর 

প্রশ্ন ১৮ : Granary of India কাতক বলা হয় ? 

উত্তর : পঞ্জাবতক 

প্রশ্ন ১৯ : ওয়ারথল  উপজাথে মলূে সকান রাতজয সদখ্া র্ায় ? 

উত্তর : মহারাষ্ট্র 

প্রশ্ন ২০ : হযাথলফযাি সকান সদতির বন্দর ? 

উত্তর : কানািা 

প্রশ্ন ১ : থভতয়েনাতমর মুদ্রা কী? 

উত্তর : িং 

প্রশ্ন ২ : সবযামতকি বথি কার  ৃষ্ট্ চথরত্র ? 

উত্তর : িরথদনু্দ বতন্দযাপাধযায় 

প্রশ্ন ৩ : দথিণ ২৪ পরগনার সজলা  দর সকািায় ? 

উত্তর : আথলপুর 

প্রশ্ন ৪ : বাংলাতদতির থবমান  ংিার নাম কী ? 

উত্তর : থবমান বাংলাতদি এয়ারলাইে 

প্রশ্ন ৫ : দবুলার চর সকািায় ? 

উত্তর :  ুন্দরবতনর দথিণ উপকূতল 

প্রশ্ন ৬ : ভারেতক নৃেতির জাদঘুর সক বতলতেন? 

উত্তর : থভনত ন্ট থিি 

প্রশ্ন ৭ : হর্যচথরে কার রচনা ? 

উত্তর : বাণভট্ট 

প্রশ্ন ৮ : শ্রীকৃষ্ণথবজয় কাতবযর রচথয়ো সক ? 

উত্তর : মালাধর ব ু 

প্রশ্ন ৯ : বাংলা গীথেকথবোয় সভাতরর পাথখ্ কাতক বলা হয় ? 

উত্তর : থবহাথরলাল চক্রবেী 

প্রশ্ন ১০ : সনপাতলর জােীয় পশু কী? 

উত্তর : সগারু 

প্রশ্ন ১১ : থজওলথজকযাল  াতভয  অফ ইথন্ডয়ার  দর দের সকািায় ? 

উত্তর : কলকাো 

প্রশ্ন ১২ : NEET পুতরা কিা কী? 

উত্তর : National Eligibility cum Entrance Test 

প্রশ্ন ১৩ : োম্বারাম এয়ার সফা য সিিন সকািায় ? 

উত্তর : সচন্নাই 

প্রশ্ন ১৪ : Angel Falls সকািায় ? 

উত্তর : সভতনজ়তুয়লা 

প্রশ্ন ১৫ : সগারুর িকট কিাটি সকান সদাতর্ দষূ্ট্ ? 

উত্তর : গুরুচণ্ডাথল 



প্রশ্ন ১৬ :  থবো কাবযগ্রন্থটি কার সলখ্া ? 

উত্তর :  তেযন্দ্রনাি দত্ত 

প্রশ্ন ১৭ : মুতক্তার ওজতনর একক কী ? 

উত্তর : সগ্রন 

প্রশ্ন ১৮ : থনপা (Nipah) কী ? 

উত্তর : একটি ভাইরা  

প্রশ্ন ১৯ : টুইটাতরর প্রথেষ্ঠাো কারা ? 

উত্তর : জযাক িরথ , সনায়া গ্ল্া , থরজ় সিান, ইতভন উইথলয়ম  

প্রশ্ন ২০ : সগাখ্যা রাইতফলত র সমাতটা কী ? 

উত্তর : কাফার হুন ুভানদা মুরন ুরামাও (Better to die than live like a coward) 

 

প্রশ্ন ১ : পথিমবতির প্রিম মুখ্যমেী সক ? 

উত্তর : প্রফুেচন্দ্র সঘার্ 

প্রশ্ন ২ : ববদযুথেক বাতে  াধারণভাতব সকান গযা  বযবহৃে হয় ? 

উত্তর : নাইতরাতজন। বযবহৃে হয় আগযন এবং নাইতরাতজতনর থমশ্রণও 

প্রশ্ন ৩ : স াথিয়াম কাবযতনতটর  ংতকে কী ? 

উত্তর : Na2CO3 

প্রশ্ন ৪ : সব্রাথমতনর থচহ্ন কী এবং অযাটথমক নম্বর কে ? 

উত্তর : Br এবং ৩৫ 

প্রশ্ন ৫ : অকপট চন্দ্র ভাস্কর কার েদ্মনাম ? 

উত্তর : রবীন্দ্রনাি ঠাকুর 

প্রশ্ন ৬ : ভারী জল (সহথভ ওয়াটার) সকানটি ? 

উত্তর : থিউতটথরয়াম অিাইি (Deuterium oxide) 

প্রশ্ন ৭ :  মস্ত অযাথ তির কমন এথলতমন্ট সকানটি ? 

উত্তর : হাইতরাতজন 

প্রশ্ন ৮ : ৪৫৫ অতব্দ সকান উপজাথে সরাম ধ্বং  কতর ? 

উত্তর : ভযান্ডালরা 

প্রশ্ন ৯ : োইওয়াতনর মুদ্রা সকানটি ? 

উত্তর : থনউ োইওয়ান িলার 

প্রশ্ন ১০ : সলাহথর কী ? 

উত্তর : পঞ্জাথব সলাক উৎ ব 

প্রশ্ন ১১ : সবালান পা  সকািায় ? 

উত্তর : পাথকস্তাতন 

প্রশ্ন ১২ : েথত্তিগড় রাজয কে  াতল বেথর হয় ? 

উত্তর : ২০০০ 

প্রশ্ন ১৩ :  েীি ধাওয়ান সস্প  স ন্টার সকান রাতজয ? 

উত্তর : অন্ধ্রপ্রতদি 



প্রশ্ন ১৪ :  ারামথে িিৃ সকান রাতজয ? 

উত্তর : নাগালযান্ড 

প্রশ্ন ১৫ : VOIP পুতরা কিা কী ? 

উত্তর : ভতয়  ওভার ইন্টারতনট সপ্রাতটাকল 

প্রশ্ন ১৬ : ২০১৬  াতলর রাজীব গাথন্ধ্ সখ্লরত্ন  ম্মান সক সপতয়তেন ? 

উত্তর: থপ থভ থ নু্ধ্, দীপা কমযকার, থজেু রাই ও  ািী মাথলক 

প্রশ্ন ১৭ :  বতিতক দীঘয েটতরখ্া সকান সদতির ? 

উত্তর : কযানািা 

প্রশ্ন ১৮ : ভারতের রাষ্ট্রপথেতক িপিবাকয পাঠ করান সক ? 

উত্তর : ভারতের প্রধান থবচারপথে 

প্রশ্ন ১৯ : এতজন্ট থবতনাদ একটি থহথন্দ েথব, পথরচালক সক ? 

উত্তর : শ্রীরাম রাঘবন 

প্রশ্ন ২০ : LNJN National Institute of Criminology and Forensic Science কতলজ সকািায় ? 

উত্তর : থদথেতে 

 

১। পৃথিবীর অভযিতর সর্খ্াতন ভুথমকতম্পর উৎপথত্ত োতক বতল সফাকা  , এবং ঠিক োর স াজা ুথজ ভু পৃতষ্ঠর উপতরর িান 

টিতক বতল এথপত ন্টার । 
২। ১৯৮৪  াতলর ২ ও ৩ থিত ম্বর ভুপাল গযা  দঘুযটনা ঘতট । এর জনয দায়ী গযা  হল থমিাইল আই   ায়ানাইট । 
৩। পৃথিবীর প্রাকৃথেক স ৌরপদয া হল ওজন স্তর । এর িয় এর জনয দায়ী হল C.F.C. 

৪। বৃথষ্ট্র অম্লো মাপার র্ে হল PH থমটার । অম্ল বৃথষ্ট্র জনয দায়ী  ালফার িাই অিাথয়ি । 
৫। ২০০১  াতলর ২৪ সি জলুাই সকরতল লাল বৃথষ্ট্ হয় । 
৬। ১৯৭১  াতল ভারতে পথরতবি ও বন মেক গঠিে হত র 

৭। এলথনতনা প্রধানে সদখ্া র্ায় প্রিাি মহা াগতর । 
৮। আয়নাথয়ে থবথকরতনর মাত্রার একক হল RAD. 

৯। থমথষ্ট্ জতলর িেকরা 40 ভাগ েরল আবিায় পাওয়া র্ায় । 
১০। national earthquake center অবথিে আতমথরকার কলরাি সে । 
১১। UNCED -এর পুর রূপ হল UNITED NATION CONFERENCE OF ENVIRONMENT AND 

DEVELOPMENT . 

১২। পথরতবি েতে িথক্ত প্রবাহ বযাখ্যায় ১০% থনয়তমর প্রচলন কতরন থলন্ডমযান । 
১৩। মানরু্ থনথমযে পথরতবি সক বতল সটকনথিয়ার । 
১৪। ভারতের  বয উচ্চ িমো  ম্পন্ন পারমানথবক থবদযুৎ সকন্দ্রটি োরাপুতর অবথিে । 
১৫। কীটনািক এর থবর্থক্রয়া প্রকাি করা হয় LD-50 দ্বারা । 
১৬। পথিমবতির ভূগভয ি জতল আত যথনক পাওয়া থগতয়তে ৭৯ টি ব্লতক । 
১৭। জল সক আত যথনক মুক্ত করার অথধ  ন পদ্ধথেতে বযাবহার করা হয় আতয়াথিন রু্ক্ত সরথজন । 
১৮। পৃথিবীতে প্রথে বের সমাট বনাঞ্চল হ্রাত র হার 0.09% 

১৯। PAN এর পুর নাম PEROXY ACETYLE NITRATE . 

২০। ভারে  রকাতরর উপতভাক্তা  ুরিা আইন চাল ুহয় ১৯৮৭  াতল । 



২১। পথরতবতির  ম্পদ গুথল রিার জনয ভারতে ২০০৩  াতল চালু হয় জীব ববথচত্রয আইন । 
২২। কীটনািক থিল্প সিতক  ব সিতক সবথি পথরমাতন আত যথনক থনগযে হতয় জল দরূ্ণ ঘটায় । 
২৩। রাষ্ট্র  ংঘ গঠিে থবশ্ব পথরতবি ও উন্নয়ন কথমিতনর প্রিম সচয়ারমযান হন প্র হারতলম ব্রাটলযান্ড । এটি গঠিে হয় ১৯৮৩ 

 াতল । 
২৪। থবগে ১০০ বেতর পৃথিবীর গড় োপমাত্রা সবতড়তে 0.6 c. 

২৫। C.F.C. থনগযে হয় থফ্রজ বেথরর কারখ্ানা সিতক । 

 
51. পৃথিবী পৃতষ্ঠ একটি বস্তুর ওজন 10 kg. হতল পৃথিবীর সকতন্দ্র ওজন হতব 

(A) 0 kg. (B) 5 kg. (C) 10 kg. (D) অ ীম 

ANS---- B 

52. রক্তচাপ মাপার র্তের নাম 

(A) বযাতরাথমটার (B) থিগতমামযাতনাথমটার (C) সটাতনাথমটার (D) উপতরর সকানটি নয় 

ANS---- B 

53. বাস্তুেতের িথক্ততক িথক্তপ্রবাহ বলা হয়, কারণ 

(A) িথক্ত প্রকৃথেতে থবথভন্ন থদতক রূপািথরে হয় 

(B) িথক্ত  কল প্রকার েতের কার্যকাথরোর মূল 

(C) িথক্তর একমুখ্ী রূপাির 

(D) উপতরর সকানটিই নয় 

ANS-----C 

54. থনউমযাতটাতফার (Pnenmatophore) হল 

(A)  ুন্দরবতন থনউতমাথনয়া দ্বারা আক্রাি সরাগী (B)  ুন্দরবতনর জলাভূথম (C)  ুন্দরী গাতের িাল (D) মযানতগ্রাতভর থনঃশ্বা  

সনওয়ার থিকড় 

ANS---- D 

55. একটি 200 V-100 W বাি্সবর সরাধ 

(A) 400 Ω 

(B) 200 সভাল্ট থবভব পািযক প্রতয়াগ করতল শুধুমাত্র েখ্নই 400 Ω 

(C) 400 Ω র্খ্ন বাি্বটি জ্বলতে না 

(D) 2 Ω 

ANS------C 

56. সর্ উপাদান রক্ত জমাট বাাঁধতে  াহার্য কতর ো হল 

(A) থভটাথমন A (B) সফাথলক অযাথ ি (C) থভটাথমন D (D) থভটাথমন K 

ANS-------B 

57. মানুতর্র সদতহ মযাথলগনযান্ট মযাতলথরয়া  ৃথষ্ট্কারী জীবান ু

(A) Plasmodium vivax (B) Plasmodium falciparum (C) Plasmodium malaric (D) Plasmodium ovale 

ANS-----A 

58. এক জােীয় বস্তু বা গুণ থবতির্ ধরতনর বস্তুর  মগুণ  ম্পন্ন হতল োতক বতল 



(A) ধারণা (B) থচহ্ন (C) প্রেযিণ (D) পথরমাপক 

ANS------C 

59. আইেটাইন সর্ জনয সনাতবল পুরস্কার পান ো হল 

(A) আতলাক-েথড়ং থক্রয়া  ংক্রাি  মীকরণ 

(B) থবতির্ আতপথিকোবাদ 

(C)  াধারণ আতপথিকোবাদ 

(D) ব্রাউনীয় গথের বযাখ্যা 
ANS------A 

60. সর্ DNA সে নাইতরাতজন সব  অনুপথিে ো হল 

(A) ইউরাথ ল (B) অযাথিনাইট (C) িাইথমন (D)  াইতটাথ ন 

ANS------A 

61.  াকথ থনক অযাথ ি থিহাইতরাথজতনজ দ্বারা বেরী কতর 

(A) মযাথলক অযাথ ি (B) ফথমযক অযাথ ি (C) আইত া- াইথরক অযাথ ি (D) থফউতমথরক অযাথ ি 

ANS-----C 

62. মথস্ততষ্কর occipital অংিতক উর্দ্ীে করতল সর্  ংতবদতনর সবাধটি সজতগ ওতঠ ো হল 

(A) দথৃষ্ট্ (B) স্বাদ (C) গথে (D) স্পিয 
ANS------D 

63. নীতচর সকান্টি েথড়ৎ-চুম্বকীয় েরি নয় ? 

(A) সবোর েরি (B) x-রথশ্ম (C) দিৃয আতলাক (D) িব্দ েরি 

ANS----C 

64. সর্ প্রথক্রয়ায় রাইতবাতজাম উতেখ্তর্াগয ভূথমকা পালন কতর ো হল 

(A)  াতলাক  ংতের্ (B) সপ্রাটিন  ংতের্ (C) থলথপি  ংতের্ (D) শ্ব ন 

ANS-----B 

65. গ্রীনহাউ  গযা  নীতচর সকান্ থবথকরতণর োপ সিার্ণ কতর ? 

(A) অথেতবগুনী থবথকরতণর (B) ইনফ্রাতরি থবথকরতণর (C) স ৌর থবথকরতণর (D) (A) এবং (B) উভতয়র 

ANS----C 

 

১. Geography িতব্দর বাংলা প্রথেিব্দ থক? 

উত্তর : ভূতগাল। 
২. সকান সদতির ভূতগালথবদ  বযপ্রিম Geography িব্দটি বযবহার কতর? 

উত্তর : থগ্র । 
৩. োর নাম থক? 

উত্তর : এরািতত্রথন  । 
৪. ‘পারত পটিক  অন দয সনচার অব থজওগ্রাথফ’ কে  াতল প্রকাথিে? 

উত্তর : ১৯৫৯  াতল। 

৫. ভূতগাতলর িাখ্া কয়টি? 

উত্তর : ৯টি। 

৬. মাধযথমক স্ততর সকান সকান িাখ্া পড়াতনা হয়? 



উত্তর : এ ধরতনর। 

৭. মহাকাতি অ ংখ্য থক রতয়তে? 

উত্তর : সজযাথেষ্ক। 

৮.  ূর্য থক? 

উত্তর : নিত্র। 

৯. চাাঁদ থক? 

উত্তর : উপগ্রহ। 

১০. নিত্রগুতলা প্রকৃেপতি থক? 

উত্তর : জ্বলি বােথপণ্ড। 

১১. থনজস্ব আতলা ও উত্তপ আতে কার? 

উত্তর : নিতত্রর। 

১২. পৃথিবীর থনকটেম নিতত্রর নাম থক? 

উত্তর :  ূর্য। 

১৩.  ূর্য সলতক পৃথিবীর দরূত্ব কে? 

উত্তর : ১৫ সকাটি থক. থম.। 
১৪.  ূর্য সিতক পৃথিবীতে আতলা আ তে 

কে  ময় লাতগ? 

উত্তর : ৮থম. ১৯ স তকন্ড/৮.৩২ থম.। 
১৫. চাাঁদ সিতক পৃথিবীতে আতলা আ তে কে  ময় লাতগ? 

উত্তর : ১ থম. ২০/৩০ স .। 
১৬.  ূতর্যর থনকটেম নিত্র সকানটি? 

উত্তর : প্রথমা স ন্টারাই। 

১৭. পৃথিবী সিতক োর দরূত্ব কে? 

উত্তর : ৩৮ লাখ্ সকাটি থক. থম.। 
১৮. গযালাথি িুদ্র অংিতক থক বতল? 

উত্তর : োয়াপি। 

১৯. োয়াপি সকান আকাতি সদখ্া র্ায়? 

উত্তর : উত্তর-দথিণ। 

২০. উল্কার অপর নাম থক? 

উত্তর : েুটি োরা। 

২১. ইংতরথজতে এতক থক বতল? 

উত্তর : Meteor. 

২২. হযাথলর ধূমতকেু সক আথবষ্কার কতরন? 

উত্তর : এিমন্ড হযাথল। 

২৩. কে বের পর পর হযাথলর ধূমতকেু সদখ্া র্ায়? 

উত্তর : ৭৬ বের। 

২৪.  বযতির্ কতব সদখ্া সগল? 

উত্তর : ১৯৮৬  াতল। 

২৫. পরবেীতে কতব সদখ্া র্াতব? 

উত্তর : ২০৬২  াতল। 

২৬. ধূমতকেুর ইংতরথজ নাম থক? 

উত্তর : Comet 



২৭. সকান িব্দ সিতক ধূমতকেু িব্দটি এত তে? 

উত্তর : থগ্রক িব্দ komet সিতক। 

২৮. Komet অিয থক? 

উত্তর : এতলাতকিী 
২৯. গ্রতহর থনজস্ব থক সনই? 

উত্তর : আতলা ও োপ। 

৩০. গ্রহ আতলা ও োপ পায় কার কাে সিতক? 

উত্তর :  ূর্য সিতক। 

 
১.  বসচসয় মূলযবান ধােু সকানটি? 

উত্তরঃ প্লাটিনাম। 
২. উথিসদর বৃথদ্ধ  বসচসয় সবথি হয় সকািায়? 

উত্তরঃ মূল ও কাসন্ডর অগ্রভাসগ। 
৩. বাংলাসদসির গবাথদপশুসে প্রিম ভ্রূণ বদল হয় কসব? 

উত্তরঃ ৪ সম ১৯৯৪। 
৪. রসক্তর সকান কথণকা বথৃদ্ধ সপসল ব্লাি কযাোর হয়? 

উত্তরঃ সশ্বে কথণকা। 
৫. সকান আসলাক রথশ্ম ত্বসক থভটাথমন থি বেথরসে  াহার্য কসর? 

উত্তরঃ আিাভাসয়াসলট রথশ্ম। 
৬. মানসুর্র মথস্তসষ্কর ওজন কে সকথজ? 

উত্তরঃ ১.৩৬ সকথজ। 
৭. রক্ত জমাট বাধায় সকান ধােুর আয়ন  াহার্য কসর? 

উত্তরঃ কযালথ য়াম। 
৮. হযাথলর ধূমসকেু আবার কে  াসল সদখ্া র্াওয়ার  ম্ভাবনা রসয়সে? 

উত্তরঃ ২০৬২  াসল। 
৯. মানবসদসহর কসরাটিসে অথির  ংখ্যা কেটি? 

উত্তরঃ ২৯টি। 
১০. খ্াসদযর সকান উপাদান রসক্তর থহসমাসগ্ল্াথবন বেথরসে  াহার্য কসর? 

উত্তরঃ আথমর্। 
১১. মুক্তা থিসল্পর িপথে বলা হয় কাসক? 

উত্তরঃ কথকথচ থমথকমসটা সক 

১২.  মুদ্র বায় ুপ্রবল সবসগ প্রবাথহে হয় কখ্ন? 

উত্তরঃ অপরাসে। 
১৩. পূণয বয়স্ক মানসুর্র প্রথেথদন কেটুকু পাথনর প্রসয়াজন? 

উত্তরঃ ৩ থলটার। 
১৪. থবর্ধর  াসপর কয়টি থবর্দাাঁে িাসক? 

উত্তরঃ ২টি। 
১৫. ফসলর থমথষ্ট্ গসন্ধ্র জনয থক দায়ী? 

উত্তরঃ এিার। 
১৬. 'িীেথনদ্রা' সদখ্া র্ায় সকান প্রাণীর সিসত্র? 



উত্তরঃ বযাঙ। 
১৭.  ুরু্ম্মা স্নায়ুর  ংখ্যা কেটি? 

উত্তরঃ ৩১ সজাড়া। 
১৮. সকান সবামায় মানরু্ মসর থকন্তু দালান ও িাবর  ম্পথত্তর িথে হয় না? 

উত্তরঃ নাপাম। 
১৯. কৃথত্রম থজন আথবষ্কার কসরন সক? 

উত্তরঃ হরসগাথবন্দ সখ্ারানা। 
২০. গাসয়র রং পথরবেয ন কসর আত্মরিা কসর সকানটি? 

উত্তরঃ থগরথগটি। 
প্রশ্ন:- শ্রীরিপত্ততমর  থন্ধ্ কে থরিাতব্দ এবং কাতদর মতধয হতয়থেল ? 

উত্তর:- ১৭৯২ থরিাতব্দ শ্রীরিপত্ততমর  থন্ধ্ হতয়থেল এবং এই  থন্ধ্ টিপু  ুলোন ও ইংতরজ সকাম্পাথনর মতধয হতয়থেল । 
প্রশ্ন:- সকান রু্তদ্ধ টিপু  ুলোতনর মৃেুয হয় ? 

উত্তর:- চেুিয ইি-মহীিূর রু্তদ্ধ টিপু  ুলোতনর মৃেুয হয় । 
প্রশ্ন:- সকান রু্তদ্ধ মহীিরূ রাতজযর পেন ঘতট ? 

উত্তর:- চেুিয ইি-মহীিূর রু্তদ্ধ মহীিরূ রাতজযর পেন ঘতট । 
প্রশ্ন:- সকান গভনযর-সজনাতরল সফাটয  উইথলয়াম কতলজ িাপন কতরন ? 

উত্তর:- গভনযর-সজনাতরল লিয  ওতয়তল থল ১৮০০ থরিাতব্দ সফাটয  উইথলয়াম কতলজ িাপন কতরন । 
প্রশ্ন:- সবথ তনর  থন্ধ্ কতব হতয়থেল ? 

উত্তর:- ১৮০২ থরিাতব্দ সবথ তনর  থন্ধ্ হতয়থেল । 
প্রশ্ন:- সবথ তনর  থন্ধ্ কাতদর মতধয স্বািথরে হতয়থেল ? 

উত্তর:- সবথ তনর  থন্ধ্ ১৮০২ থরিাতব্দ সপতিায়া থদ্বেীয় বাজীরাও এবং ইংতরজ সকাম্পাথনর মতধয স্বািথরে হতয়থেল। 
প্রশ্ন:- সির্েম সপতিায়া সক থেতলন ? 

উত্তর:- থদ্বেীয় বাজীরাও, মোিতর োাঁর দত্তক পুত্র নানা  াতহব থেতলন সির্েম সপতিায়া । 
প্রশ্ন:- সকান ভারেীয় রাজয  বযপ্রিম অধীনোমূলক থমত্রো নীথে গ্রহন কতরন ? 

উত্তর:- হায়দ্রাবাতদর থনজাম রাজয  বযপ্রিম অধীনোমলূক থমত্রো নীথে গ্রহন কতরন । 
প্রশ্ন:- সকান সপতিায়া সকান  থন্ধ্তে এবং কতব ইংতরজতদর অধীনোমূলক থমত্রো নীথে গ্রহন কতরথেতলন ? 

উত্তর:- সপতিায়া থদ্বেীয় বাজীরাও সবথ তনর  থন্ধ্ অন ুাতর ১৮০২ থরিাতব্দ ইংতরজতদর অধীনোমলূক থমত্রো নীথে গ্রহন 

কতরথেতলন । 
প্রশ্ন:- সকান সপতিায়া ‘নানা  াতহব’ নাতম পথরথচে ? 

উত্তর:- থদ্বেীয় বালাজী বাজীরাও, মোিতর থদ্বেীয় বাজীরাও -এর দত্তক পুত্র ‘নানা  াতহব’ নাতম পথরথচে । 
প্রশ্ন:-  াতগৌথলর  থন্ধ্ কাতদর মতধয স্বািথরে হতয়থেল ? 

উত্তর:- সনপাতলর রাজা ও ইংতরজতদর মতধয  াতগৌথলর  থন্ধ্ স্বািথরে হতয়থেল । 
প্রশ্ন:- সকান গভনযর-সজনাতরতলর িা নকাতল মারাঠা রু্ক্তরাষ্ট্র  মূ্পণযভাতব ধ্বং  হয় ? 



উত্তর:- গভনযর-সজনাতরল লিয  ময়রার িা নকাতল মারাঠা রু্ক্তরাষ্ট্র  মূ্পণযভাতব ধ্বং  হয় । 
প্রশ্ন:- থম ল িতব্দর অিয কী ? 

উত্তর:- থিখ্তদর ১২টি দতলর প্রতেযকটিতক থম ল বলা হয় । 
প্রশ্ন:- রণথজৎ থ ংহ সকান থম তলর অথধপথে থেতলন ? 

উত্তর:- রণথজৎ থ ংহ  কারচুথকয়া থম তলর অথধপথে থেতলন । 
প্রশ্ন:- রণথজৎ থ ংতহর থপোর নাম কী ? 

উত্তর:- রণথজৎ থ ংতহর থপোর নাম মহাথ ংহ । 
প্রশ্ন:- অমৃে তরর  থন্ধ্ কতব ও কাতদর মতধয হতয়থেল ? 

উত্তর:- ১৮০৯  াতল অমৃে তরর  থন্ধ্ মহারাজা রণথজৎ থ ংহ ও ইংতরজ সকাম্পাথনর মতধয হতয়থেল । 
প্রশ্ন:- অ ম কতব থব্রটিি  াম্রাজযভুক্ত হয় ? 

উত্তর:- ১৮২১ থরিাতব্দ অ ম থব্রটিি  াম্রাজযভুক্ত হয় । 
প্রশ্ন:- থিখ্ জাথেতক ঐকযবদ্ধ সক কতরথেতলন ? 

উত্তর:- রণথজৎ থ ংহ থিখ্ জাথেতক ঐকযবদ্ধ কতরথেতলন । 
প্রশ্ন:- ‘ ব লাল সহা র্াতয়গা’ সক বতলথেতলন ? 

উত্তর:- ‘ ব লাল সহা র্াতয়গা’ বতলথেতলন রণথজৎ থ ংহ । 
 

প্রশ্ন ১ : আিজয াথেক গাথন্ধ্ িাথি পুরস্কার ২০০৯ - সক পান ? 

উত্তর : আং  ান  ু থক 

প্রশ্ন ২ : সরিক্র -এর  দর দের সকািায় ? 

উত্তর : সজথনভা 

প্রশ্ন ৩ : ২০১৪  াতলর ফুটবল থবশ্বকাপ সকািায় হয় ? 

উত্তর : ব্রাথজ়ল 

প্রশ্ন ৪ : সকান  ালতক আিজয াথেক জল বর্য থহত তব থচথহ্নে করা হয় ? 

উত্তর : ২০১০ 

প্রশ্ন ৫ : সিথভি বাথল্টতমার সকান সিতত্রর  তি রু্ক্ত ? 

উত্তর : ইথন থবখ্যাে বাতয়ালথজি 

প্রশ্ন ৬ : থগ্রনলযাতন্ডর পালযাতমন্ট কী নাতম পথরথচে ? 

উত্তর : লযান্ড স্ট্রাি 

প্রশ্ন ৭ : সলবানন এর রাজধানী কী ? 

উত্তর : সবইরুট 

প্রশ্ন ৮ : এতোিা থরজ়াভয  কী ? 

উত্তর : থবখ্যাে থচথড়য়াখ্ানা 

প্রশ্ন ৯ : রাষ্ট্র ংঘ থদব  কতব ? 

উত্তর : ২৪ অতক্টাবর 



প্রশ্ন ১০ : আিজয াথেক  ংগঠন FAO - এর পুতরা কিা কী ? 

উত্তর : Food and Agricultural Organisation 

প্রশ্ন ১১ : মুজটযাগ কী ? 

উত্তর : থচতনর আতেয়থগথর 

প্রশ্ন ১২ : Land of thousand lakes - কাতক বলা হয় ? 

উত্তর : থফনলযান্ড 

প্রশ্ন ১৩ : আঙ্কতলশ্বর কীত র জনয থবখ্যাে ? 

উত্তর : সেল উৎপাদন 

প্রশ্ন ১৪ :  াভানা (Savanna) আ তল কী ? 

উত্তর : উষ্ণমণ্ডলীয় েৃণভূথম 

প্রশ্ন ১৫ : স িাল থবথর্ল্ং থর াচয  ইনথিটিউট সকািায় ? 

উত্তর : রুরথক 

প্রশ্ন ১৬ : নানকানা  াথহব সকািায় ? 

উত্তর: পাথকস্তান 

প্রশ্ন ১৭ : সনতপাথলয়ন ওয়াটারলরু রু্তদ্ধ পরাথজে হন, এই ওয়াটারল ুসকািায় ? 

উত্তর : সবলথজয়াতম 

প্রশ্ন ১৮ : মান   যাংচুয়াথর সকান রাতজয ? 

উত্তর : অ ম 

প্রশ্ন ১৯ : Ressurection কার সলখ্া ? 

উত্তর : থলও টলিয় 

প্রশ্ন ২০ :  েযথপর কার েদ্মনাম ? 

উত্তর : ব য়দ মুজেবা আথল 

 

প্রশ্ন:- কংতগ্র   মাজেেী দতলর একজন প্রথেষ্ঠাোর নাম কী ? 

উত্তর:- কংতগ্র   মাজেেী দতলর একজন প্রথেষ্ঠাোর নাম হল আচার্য নতরন্দ্র সদব । 
প্রশ্ন:- কংতগ্র   মাজেেী দতলর প্রিম  াধারণ  ম্পাদক সক থেতলন ? 

উত্তর:- কংতগ্র   মাজেেী দতলর প্রিম  াধারণ  ম্পাদক থেতলন জয়প্রকাি নারায়ণ । 
প্রশ্ন:- থনথখ্ল ভারে কৃর্ক ভা কতব িাথপে হয় ? 

উত্তর:- ১৯৩৬ থরিাতব্দ থনথখ্ল ভারে কৃর্ক ভা িাথপে হয় । 
প্রশ্ন:- ১৯৩৮  াতল কংতগ্র   ভাপথে সক থেতলন ? 

উত্তর:- ১৯৩৮  াতল কংতগ্র   ভাপথে থেতলন  ুভার্চন্দ্র ব ু । 
প্রশ্ন:-  ুভার্চন্দ্র ব ু কাতক কংতগ্র   ভাপথে থনবযাচতন পরাথজে কতরন ? 

উত্তর:- গান্ধ্ীথজ  মথিযে পট্টথভ থ োরামাইয়াতক  ুভার্চন্দ্র ব ু কংতগ্র   ভাপথে থনবযাচতন পরাথজে কতরন । 
প্রশ্ন:-  ুভার্চন্দ্র ব ু সকান কংতগ্র  অথধতবিতন প্রিম  ভাপথে থনবযাথচে হন ? 

উত্তর:- ১৯৩৮ থরিাতব্দ গুজরাতটর হথরপুরাতে অনুথষ্ঠে কংতগ্র  অথধতবিতন  ুভার্চন্দ্র ব ু প্রিম  ভাপথে থনবযাথচে হন । 



প্রশ্ন:- আইন অমানয আতন্দালন র্খ্ন শুরু হয় েখ্ন ভারতের ভাই রয় সক থেতলন ? 

উত্তর:- আইন অমানয আতন্দালন র্খ্ন শুরু হয় েখ্ন ভারতের ভাই রয় থেতলন লিয  আরউইন । 
প্রশ্ন:- আইন অমানয আতন্দালতনর একজন সনত্রীর নাম কী ? 

উত্তর:- আইন অমানয আতন্দালতনর একজন সনত্রীর নাম হল  তরাথজনী নাইিু । 
প্রশ্ন:-  বয ভারেীয় কৃর্ক  ভার একজন সনোর নাম কী ? 

উত্তর:-  বয ভারেীয় কৃর্ক  ভার একজন সনোর নাম হল স্বামী  হজানন্দ  রস্বেী । 
প্রশ্ন:- ভগৎ থ ং প্রথেথষ্ঠে থবপ্লবী দলটির নাম কী থেল ? 

উত্তর:- ভগৎ থ ং প্রথেথষ্ঠে থবপ্লবী দলটির নাম থেল থহনু্দিান স া াথলি থরপাবথলকান অযাত াথ তয়িন । 
প্রশ্ন:-  ুর্যত ন কী নাতম পথরথচে ? 

উত্তর:- মািারদা  ুর্যত ন নাতম পথরথচে । 
প্রশ্ন:- ‘ইথন্ডয়ান থরপাবথলকান আথময’ থবপ্লবী দল কার সনেৃতত্ব প্রথেথষ্ঠে হয় ? 

উত্তর:- ‘ইথন্ডয়ান থরপাবথলকান আথময’ থবপ্লবী দল মািারদা  ুর্যত তনর সনেৃতত্ব প্রথেথষ্ঠে হয় । 
প্রশ্ন:- চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠতনর নায়ক সক থেতলন ? 

উত্তর:- চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠতনর নায়ক থেতলন মািারদা  ুর্যত ন । 
প্রশ্ন:- থব. আর. আতম্বদকর সকান  ম্প্রদাতয়র সনো থেতলন ? 

উত্তর:- থব. আর. আতম্বদকর েপথিলী  ম্প্রদাতয়র সনো থেতলন । 
প্রশ্ন:- মহম্মদ আথল থজন্নাহ সকান দতলর  ভাপথে থেতলন ? 

উত্তর:- মহম্মদ আথল থজন্নাহ থনথখ্ল ভারে মু থলম থলতগর  ভাপথে থেতলন । 
প্রশ্ন:- কে  াতল মু থলম থলগ প্রথেথষ্ঠে হয় ? 

উত্তর:- ১৯০৬  াতলর ৩০সি থিত ম্বর মু থলম থলগ প্রথেথষ্ঠে হয় । 
প্রশ্ন:- কে  াতল থনথখ্ল ভারে সরি ইউথনয়ন কংতগ্র  প্রথেথষ্ঠে হইয়াথেল ? 

উত্তর:- ১৯২০  াতল থনথখ্ল ভারে সরি ইউথনয়ন কংতগ্র  প্রথেথষ্ঠে হইয়াথেল । 
প্রশ্ন:- সচৌর্দ্ দফা দাথব সক উপিাথপে কতরন ? 

উত্তর:- সচৌর্দ্ দফা দাথব উপিাথপে কতরন মহম্মদ আথল থজন্নাহ । 
প্রশ্ন:- গান্ধ্ী-আরউইন চুথক্ত সকান  াতল স্বািথরে হয় ? 

উত্তর:- ১৯৩১ থরিাতব্দর ৫ই মাচয  গান্ধ্ী-আরউইন চুথক্ত স্বািথরে হয়। 
প্রশ্ন:- কতব থদ্বেীয় সগালতটথবল ববঠক আহুে হতয়থেল ? 

উত্তর:- ১৯৩১ থরিাতব্দর স তেম্বর মাত  থদ্বেীয় সগালতটথবল ববঠক আহুে হতয়থেল । 
 

প্রশ্ন ১ : মধুমেী েথবর পথরচালক সক ? 

উত্তর : থবমল রায় 



প্রশ্ন ২ : বাহমনী রাতজযর প্রথেষ্ঠা কে  াতল হয় ? 

উত্তর : ১৩৪৭  াতল 

প্রশ্ন ৩ : নযায় কন্দলী কার সলখ্া ? 

উত্তর : শ্রীধর ভট্ট 

প্রশ্ন ৪ : ভারতের অযাটথনয সজতনরালতক সক থনতয়াগ কতরন ? 

উত্তর : রাষ্ট্রপথে 

প্রশ্ন ৫ : নাগথরতকর সমৌথলক কেয বয  ংথবধাতনর সকািায় বথণযে আতে ? 

উত্তর : ৫১ -ক অনুতচ্ছতদ 

প্রশ্ন ৬ : সকান কথমটির প্রস্তাব অনু াতর গঠিে হয় NABARD ? 

উত্তর : থিবরামণ কথমটি 

প্রশ্ন ৭ :  ং তদর উভয় কতির সর্ৌি অথধতবিন সক আহ্বান করতে পাতরন ? 

উত্তর : রাষ্ট্রপথে 

প্রশ্ন ৮ : থপ্রতভথন্টভ থিতটনিন অযাক্ট সকান অথধকারতক  ংকুথচে কতর ? 

উত্তর : স্বাধীনোর অথধকার 

প্রশ্ন ৯ : সকান ধারায় ভারতে  বযভারেীয় চাকথরর কিা বলা আতে ? 

উত্তর : ৩১২ 

প্রশ্ন ১০ : প্রিম অিয কথমিন কে  াতল গঠন হয় ? 

উত্তর : ১৯৫২ 

প্রশ্ন ১১ : থজথলপ লা থগথরপি সকািায় ? 

উত্তর : থ থকতম 

প্রশ্ন ১২ : থবন্ধ্য পবযে সকান ধরতনর পবযে ? 

উত্তর : সূ্তপ পবযে 

প্রশ্ন ১৩ : দথিণ ভারতের ি যভাণ্ডার কাতক বলা হয় ? 

উত্তর : োথমলনাড় ু মভূথম 

প্রশ্ন ১৪ : মােথেলা সপ্রাতজক্ট সকান নদীর উপর গতড় উতঠতে ? 

উত্তর : সবতোয়া 

প্রশ্ন ১৫ : দাথচগ্রাম জােীয় উদযান সকান রাতজয ? 

উত্তর : জমু্ম ও কাশ্মীর 

প্রশ্ন ১৬ : Black Arm সরাগ প্রধানে সকািায় সদখ্া র্ায় ? 

উত্তর : েুলা গাতে 

প্রশ্ন ১৭ : ভারতের প্রিম সপপার থমল সকািায় িাথপে হয় ? 

উত্তর : শ্রীরামপুতর 

প্রশ্ন ১৮ : Granary of India কাতক বলা হয় ? 

উত্তর : পঞ্জাবতক 

প্রশ্ন ১৯ : ওয়ারথল  উপজাথে মলূে সকান রাতজয সদখ্া র্ায় ? 

উত্তর : মহারাষ্ট্র 

প্রশ্ন ২০ : হযাথলফযাি সকান সদতির বন্দর ? 

উত্তর : কানািা 



 

প্রশ্ন:- ভারতের প্রিম ভাই রয় সক থেতলন ? 

উত্তর:- ভারতের প্রিম ভাই রয় থেতলন লিয  কযাথনং । 
প্রশ্ন:- ভারতের সির্ ভাই রয় সক থেতলন ? 

উত্তর:- ভারতের সির্ ভাই রয় থেতলন লিয  মাউন্টবযাটন । 
প্রশ্ন:- ভারতের প্রিম গভনযর-সজনাতরল সক থেতলন ? 

উত্তর:- ভারতের প্রিম গভনযর-সজনাতরল থেতলন লিয  উইথলয়াম সবথন্টঙ্ক । 
প্রশ্ন:- ভারতের সির্ গভনযর-সজনাতরল সক থেতলন ? 

উত্তর:- ভারতের সির্ গভনযর-সজনাতরল থেতলন চক্রবেী রাজাতগাপাল আচারী । 
প্রশ্ন:- সকান আইন বতল স্বাধীন ভারতের  ংথবধান রথচে হতয়তে ? 

উত্তর:- ভারেীয় স্বাধীনো আইন (১৯৪৭) -এর বতল স্বাধীন ভারতের  ংথবধান রথচে হতয়তে । 
প্রশ্ন:- ভারতের  ংথবধান রচনার মু াথবদা কথমটির সচয়ারমযান সক থেতলন ? 

উত্তর:- ভারতের  ংথবধান রচনার মু াথবদা কথমটির সচয়ারমযান থেতলন 

িঃ থব.আর.আতম্বদকর । 
প্রশ্ন:- ভারতের  ংথবধান রচনায় মূখ্য ভুথমকা কার থেল ? 

উত্তর:- ভারতের  ংথবধান রচনায় মূখ্য ভুথমকা থেল িঃ থব.আর.আতম্বদকর -এর । 
প্রশ্ন:- ভারতের জােীয়  িীে সক রচন কতরন ? 

উত্তর:- ভারতের জােীয়  িীে রচন কতরন রবীন্দ্র নাি ঠাকুর । 
প্রশ্ন:- স্বাধীন ভারতের  ংথবধান কতব সিতক কার্যকর হয় ? 

উত্তর:- ১৯৫০ থরিাতব্দর ২৬সি জানুয়ারী সিতক স্বাধীন ভারতের  ংথবধান কার্যকর হয় । ভারে এইথদন একটি প্রজােে রাষ্ট্র 

রূতপ সঘাথর্ে হয় । 
প্রশ্ন:- স্বাধীন ভারতের প্রিম গভনযর সজনাতরল সক থেতলন ? 

উত্তর:- স্বাধীন ভারতের প্রিম গভনযর সজনাতরল থেতলন লিয  মাউন্টবযাতটন । 
প্রশ্ন:- স্বাধীন ভারতের প্রিম রাষ্ট্রপথে সক ? 

উত্তর:- স্বাধীন ভারতের প্রিম রাষ্ট্রপথে হতলন িঃ রাতজন্দ্রপ্র াদ । 
প্রশ্ন:- স্বাধীন ভারতের প্রিম প্রধানমেী সক হন ? 

উত্তর:- স্বাধীন ভারতের প্রিম প্রধানমেী হন পথন্ডে জওহরলাল সনহরু । 
প্রশ্ন:- কে বের বয়ত  ভারেীয় নাগথরক সভাটদাতনর অথধকারী হন ? 

উত্তর:- ১৮ বের বয়ত  ভারেীয় নাগথরক সভাটদাতনর অথধকারী হন । 
প্রশ্ন:- রাজয ভায় সক  ভাপথেত্ব কতরন ? 

উত্তর:- ভারতের উপরাষ্ট্রপথে পদাথধকারবতল রাজয ভায়  ভাপথেত্ব কতরন । 
প্রশ্ন:- লিয  মাউন্টবযাতটতনর পর সক ভারতের গভনযর সজনাতরল হতয়থেতলন ? 

উত্তর:- লিয  মাউন্টবযাতটতনর পর চক্রবেী রাজাতগাপাল আচারী ভারতের গভনযর সজনাতরল হতয়থেতলন । 
 
প্রশ্ন ১ : স্বরাজয পাটিয র প্রথেষ্ঠাো  ভাপথে সক থেতলন ? 

উত্তর : থ  আর দাি 

প্রশ্ন ২ : গাথন্ধ্থজর সকান আতন্দালন থখ্লাফে আতন্দালতনর  তি রু্ক্ত হয় ? 

উত্তর : অ হতর্াগ 



প্রশ্ন ৩ : হলুদ ফুলতক নীল রতঙর কাতচর মতধয থদতয় সদখ্তল সকান রং সদখ্াতব ? 

উত্তর :  াদা 

প্রশ্ন ৪ : িব্দ থবর্য়ক থবজ্ঞানতক কী বতল ? 

উত্তর : অযাতকাতর টিক  (Acorestics) 

প্রশ্ন ৫ : লাথফং গযাত র  ংতকে কী ? 

উত্তর : N2O 

প্রশ্ন ৬ : পথজরন কণা আথবষ্কার কতরন সক ? 

উত্তর : থবজ্ঞানী অযান্ডার ন 

প্রশ্ন ৭ : দািযথনতকর উল কী ? 

উত্তর : থজঙ্কতক অথিতজতন উত্তে করতল  াদা ঝুতলর মতো থজঙ্ক অিাইি সর্ৌগ উৎপন্ন হয়। এটাই দািযথনতকর উল 

প্রশ্ন ৮ : শুষ্ক বরফ কী ? 

উত্তর : কঠিন CO2 

প্রশ্ন ৯ : অযাতনাথলিা সকান প্রজাথের প্রাণী ? 

উত্তর : কৃথম প্রজাথের 

প্রশ্ন ১০ : থিপতিথরয়া সরাতগর জনয সকান বযাকতটথরয়া প্রধানে দাথয় ? 

উত্তর : কথরতনবযাতক্টথরয়াম থিপতিথরয়া 

প্রশ্ন ১১ : D থভটাথমতনর রা ায়থনক নাম কী ? 

উত্তর : কযালথ তফরল 

প্রশ্ন ১২ : মানবতদতহর ঊরুতে সর্ অথি িাতক োর নাম কী ? 

উত্তর : থফমার 

প্রশ্ন ১৩ : CNS পুতরা কিা কী ? 

উত্তর : স িাল নাভয া  থ তিম 

প্রশ্ন ১৪ : িতব্দর েীব্রো মাপার একতকর নাম কী ? 

উত্তর : সিথ তবল 

প্রশ্ন ১৫ : বায়মুণ্ডতলর  তবযাচ্চ স্তরটির নাম কী ? 

উত্তর : এতিাথিয়ার 

প্রশ্ন ১৬ : থক্রথময়ার রু্দ্ধ কে  াতল হয় ? 

উত্তর : ১৮৫৪ 

প্রশ্ন ১৭ : ১৭ আর্যতদর থলথখ্ে থলথপ কী ? 

উত্তর : বরথখ্ক থলথপ 

প্রশ্ন ১৮ : কবুথলয়ে ও পাট্টা প্রিার প্রবেয ক সক ? 

উত্তর : সিরিাহ 

প্রশ্ন ১৯ : লালতকো কার আমতল থনমযাণ হয় ? 

উত্তর : আকবর 

প্রশ্ন ২০ : নন্দ বংতির প্রথেষ্ঠাো সক থেতলন ? 

উত্তর : মহাপদ্মনন্দ 
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১. প্রশ্ন : থবধবা থববাহ আইন কে  াতল প্রচলন করা হয়? 

উত্তর : ১৮৫৬  াতল। 
২. প্রশ্ন : উপমহাতদতি  বযপ্রিম সরল সর্াগাতর্াগ সক চালু কতরন? 

উত্তর : লিয  িালতহৌ ী। 
৩. প্রশ্ন : উপমহাতদতি  বযপ্রিম কে াতল সরল সর্াগাতর্াগ চাল ুহয়? 

উত্তর : ১৮৫৩  াতল। 
৪. প্রশ্ন : উপমহাতদতি প্রিম কাগতজর মুদ্রার প্রচলন কতরন সক? 

উত্তর : লিয  কযাথনং। 
৫. প্রশ্ন : আহ ান মথঞ্জল সক প্রথেষ্ঠা কতরন? 

উত্তর : নবাব আবদলু গথন। 
৬. প্রশ্ন : আহ ান মথঞ্জল কে  াতল প্রথেথষ্ঠে? 

উত্তর : ১৮৬৯  াতল। 
৭. প্রশ্ন : সক কাজয ন হতলর থভথত্তপ্রস্তর িাপন কতরন? 

উত্তর : লিয  কাজয ন। 
৮. প্রশ্ন : কাজয ন হতলর থভথত্তপ্রস্তর কতব িাপন করা হয়? 

উত্তর : ১৯০৪  াতলর ১৪ সফব্রুয়াথর। 
৯. প্রশ্ন : কতব ঢাকা সপৌর ভা িাথপে হয়? 

উত্তর : ১৮৬৪  াতল। 
১০. প্রশ্ন : পুরতনা ঢাকার বাহাদরু িাহ পাতকয র পূবযনাম কী থেল? 

উত্তর : থভতক্টাথরয়া পাকয । 
১১. প্রশ্ন : সকান সদতির সলাকতদর ওলন্দাজ বলা হয়? 

উত্তর : হলযান্ড। 
১২. প্রশ্ন : থব্রটিি পালযাতমতন্ট ‘ভারে িা ন আইন’ পা  হয় কখ্ন? 

উত্তর : ১৭৭৩  াতল। 
১৩. প্রশ্ন : আদালতে ফরাথ  ভার্ার পথরবতেয  সদিীয় ভার্ার প্রচলন কতরন সকান ইংতরজ িা ক? 

উত্তর : লিয  সবথন্টঙ্ক। 
১৪. প্রশ্ন :  েীদাহ প্রিার থবতলাপ  াধন কতরন সক? 

উত্তর : লিয  সবথন্টঙ্ক। 
১৫. প্রশ্ন : কখ্ন  েীদাহ প্রিার থবতলাপ  াধন করা হয়? 

উত্তর : ১৮২৯  াতল। 
১৬. প্রশ্ন : উপমহাতদতি  ংসৃ্কথে ও ফরাথ র পািাপাথি ইংতরথজ থিিার প্রবেয ণ কতরন সক? 

উত্তর : লিয  সবথন্টঙ্ক। 
১৭. প্রশ্ন : মুঘল  ম্রাট থদ্বেীয় বাহাদরু িাহ জাফতরর  মাথধ সকািায়? 

উত্তর : মায়ানমাতর। 
১৮. প্রশ্ন : উপমহাতদতির  বযতির্ থব্রটিি গভয নর সক থেতলন? 

উত্তর : লিয  মাউন্ট বযাটন। 
১৯. প্রশ্ন : বিাতরর রু্দ্ধ হতয়থেল কে  াতল? 

উত্তর : ১৭৬৪  াতল। 



২০. প্রশ্ন : উপমহাতদতি  বযপ্রিম ‘রাজস্ব সবািয ’ িাপন কতরন সকান ইংতরজ িা ক? 

উত্তর : ওয়াতরন সহথিং । 
 

১। বাংলার প্রিম থনবযাথচে রাজা থেতলন সগাপাল । 
২। বোল স ন " সকৌলীনয " প্রিা প্রবেয ন কতরন । 
৩। " েুঘলক নামা " রচনা কতরন আমীর খ্ রু । 
৪। কুেুবুথর্দ্ন আইবক থদেীতে  ুলোথন িা তনর প্রথেষ্ঠা কতরন ১২০৬  াতল । 
৫। মন বদাথর প্রিা প্রচলন কতরন  ম্রাট আকবর । 
৬। ভারতের সির্ বড়লাট হতলন চক্রবেী রাজা সগাপালাচাথর । 
৭। আজাদ থহন্দ সফৌজ এর মূল মে থেল একো, থবশ্বা  ও বথলদান । 
৮। " রাতহলা " গ্রন্থ টি রচনা কতরন ইবন বেুো । 
৯। ১৯৩২  াতল পুনা চুথক্ত হয় মহাত্মা গান্ধ্ী ও আতম্বদকর এর মতধয । 
১০। কৃথর্ কাতজর প্রাচীন েম থনদিযন পাওয়া র্ায় গাতরা পবযতে । 
১২। আধুথনক মানুর্ উচ্চ পযাথলওথলথিক রু্তগ প্রিম আথবভূয ে হয় । 
১৩। "দি রাজার রু্দ্ধ কাথহথন র উতেখ্ ঋকতবদ এ আতে । 
১৪।  ম্রাট অতিাক উপগুতের কাে সিতক সবৌদ্ধ ধতময দীিা সনন । 
১৫। ১৭৭৪  াতল কলকাোয়  ুথপ্রম সকাটয  প্রথেথষ্ঠে হয় । 
১৬। " ওয়াহাবী " িতব্দর অিয হল নবজাগরন । 
১৭। হুন সনো সোরমান বজন ধময গ্রহন কতরন । 
১৮। ঝাাঁথ র রাথন লমী বাই এর প্রকৃে নাম মথনকথনযকা । 
১৯। থবক্রমিীলা থবশ্বথবদযালয় প্রথেষ্ঠা কতরন ধমযপাল । 
২০। গান্ধ্ার থিতল্পর প্রভাতব সবৌদ্ধ ধতময পুত্তথলকো আত  । 
২১।  ম্রাট অতিাক থনথমযে সূ্ততপর  ংখ্যা প্রায় ৮৪ হাজার । 
২২।  ুলোনা রাথজয়ার স্বামী থেতলন আলেুথনয়া । 
২৩। মিরুা থিল্প  ৃথষ্ট্র উপাদান হল লাল সবতলপাির । 
২৪। িিাঙ্ক বিব ধমযাবলম্বী থেতলন । 
২৫। কুেুবুথর্দ্ন আইবক মহম্মদ ঘথরর থক্রেদা  থেতলন । 

 
1. আিাই চীন থক ? 

Ans. উচ্চ মালভূথম 

2. থলংথ লা ও ইউললা থগথরপি সকান দটুি িাতনর নতধয  ংতর্াগ রিা কতরতে ? 

Ans. ভুটান ও থেব্বে 

3. জাপতভা সকান পাহাতড়র  তবযাচ্চ িিৃ ? 

Ans. সকাথহমা 
4. সনপাতলর অথধবা ীরা প্রধানেঃ সকান্ ধতমযর ? 

Ans. থহনু্দ 

5. পৃথিবীর  তবযাচ্চ পবযেিিৃ মাউন্ট এভাতরি সকান সদতি অবথিে ? 



Ans. সনপাল 

6. কে  াতল দথিণ এথিয়া আঞ্চথলক  হতর্াথগো পথরর্দ (SAARC) গঠিে হয় ? 

Ans. ১৯৮৫  াতল 

7. SAARC–এর  দর দের সকািায় অবথিে ? 

Ans. কাঠমানু্ড 

8. ভুটাতনর দীঘযেম নদীর নাম কী ? 

Ans. মান  

9. আফগাথনিাতনর দীঘযেম নদী সকানটি ? 

Ans. সহলমন্দ 

10. বাংলাতদি কতব স্বাধীন রাষ্ট্র থহ াতব স্বীকৃথে লাভ কতর ? 

Ans. ১৯৭১  াতলর ২৬সি মাচয  
11. বাংলাতদতির  তবযাচ্চ পবযেিিৃ সকানটি ? 

Ans. সকও ক্রািং 
12. বাংলাতদতির প্রধান নদী সকানটি ? 

Ans. পদ্মা 
13. ধান উৎপাদতন বাংলাতদতির িান পৃথিবীতে কে নম্বতর ? 

Ans. চেুিয 
14. পাট উৎপাদতন বাংলাতদতির িান পৃথিবীতে কে নম্বতর ? 

Ans. থদ্বেীয় 

15. বাংলাতদতির প্রধান বন্দর সকানটি ? 

Ans. চট্টগ্রাম 

16. ‘প্রাতচযর িাথন্ড’ সকান িহরতক বলা হয় ? 

Ans. নারায়ণগঞ্জ 

17. ব্রহ্মতদি কতব স্বাধীনো লাভ কতর ? 

Ans. জানযু়ারী, ১৯৪৮ 

18. ব্রহ্মতদি বা বামযার নাম পথরবেয ন কতর কতব মায়ানমার ইউথনয়ন রাখ্া হয় ? 

Ans. জনু, ১৯৮৯ 

19. মায়ানমাতরর দীঘযেম নদী সকানটি ? 

Ans. ইরাবেী 
20. শ্রীলঙ্কার অথধবা ীরা প্রধানে: সকান ধমযাবলম্বী ? 

Ans. সবৌদ্ধ 

21. শ্রীলঙ্কার দীঘযেম নদী সকানটি ? 

Ans. মহাবলী গিা 
22. শ্রীলঙ্কার  তবযাচ্চ পবযেিিৃ সকানটি ? 

Ans. সপরোলাতগালা 
23. শ্রীজয়বধযতনপুরা সকাতট্ট সকান িহতরর নেুন নাম ? 

Ans. কলতম্বা 
24. চা উৎপাদতন শ্রীলঙ্কার িান পৃথিবীতে কে নম্বতর ? 

Ans. থদ্বেীয় 

25. পাথকস্তাতনর  তবযাচ্চ পবযে-িিৃ সকানটি ? 

Ans. থেথরচথমর 

26. পাথকস্তাতনর মতধয থদতয় প্রবাথহে দীঘযেম নদী সকানটি ? 

Ans. থ নু্দ 



27. পাথকস্তাতন অবথিে প্রথিবীর অনযেম উষ্ণ িানটির নাম কী ? 

Ans. সজতকাবাবাদ 

28. আফগাথনিাতনর  তবযাচ্চ পবযেিৃি সকানটি ? 

Ans. সনািাক 

29. সরথজিান মরুভূথম সকান সদতির অিগযে ? 

Ans. আফগাথনিান 

 

১। " গীেতগাথবন্দ " এর রচথয়ো জয়তদব বাংলার রাজা লিন স ন এর  ভাকথব থেতলন । 
২।  ম্রাট অতিাতকর থিলা থলথপর পাতঠাদ্ধার কতরন সজম  থপ্রতে  । 
৩। কলহতনর " রাজেরথিথন " গ্রতন্থ কাশ্মীর এর ইথেহা  এর বণযনা আতে । 
৪। "  েযতমব জয়তে " - কিাটি মুতন্ডাক উপথনর্দ সিতক সনওয়া । 
৫। সমতহর গড়  ভযো সবালান নদীর থেতর অবথিে থেল । 
৬। থ নু্ধ্  ভযোর বন্দর িহরটির নাম সলািাল । 
৭। বেয মাতন হরপ্পা পাঞ্জাতবর মন্টগমাথর সজলাতে অবথিে । 
৮। থ নু্ধ্  ভযোর অথধবাথ তদর প্রধান খ্াদয থেল গম । 
৯।  ােবাহনতদর রাজধাথন থেল বপিাতন । 
১০। " িকাব্দ " এর প্রচলন কতরন কথনস্ক ( 78 A.D] 

১১। মহাবীর সগা াল এর কাে সিতক  ন্নযা  ধময গ্রহন কতরন । 
১২। মানুতর্র বযবহৃে প্রিম ধােু হল োমা । 
১৩। বৃথজ ও মে নাতম মহাজনপদ দটুি থেল প্রজাোথেক । 
১৪। উপথনর্দ প্রমান কতর সর্ ভারেীয়রা ভারতের থবতির্ অঞ্চতলর আথদ অথধবা ী থেল ।(CTET - 2012 ) . 

১৫। দথিন ভারতের একমাত্র মহাজনপদ টির নাম অিক । 
১৬। পাটাথলপুতত্রর বেয মান নাম কু ুল পুর । 
১৭। সবৌদ্ধ  াথহতেয বুতদ্ধর  মতয় ৮ টি িহতরর উতেখ্ আতে । 
১৮। জগন্নাি সদবো উপজাথেতদর আরধয থেতলন ।(CTET - 2013) . 

১৯। বঘাজকই থিলাথলথপ এথিয়া- মাইনর এ পাওয়া র্ায়। এটি ১৪০০ B.C  ময়কার । 
২০। মগতধর থ ংহা তন প্রিম িুদ্র বংি হল নন্দ বংি । 
২১। ৭১২  াতল মহম্মদ থবন কাথিম থ নু্ধ্ দখ্ল কতরন । 
২২। থদেীর  ুলোথনর সির্ িা ক থেতলন ইব্রাথহম সলাথদ । 
২৩। কৃষ্ণতদব রায় থবজয়নগর রাতজযর িা ক থেতলন । ঐথেহাথ ক থনকলাই কথন্টর রচনায় এই রাতজযর ইথেহা  জানা র্ায়। 
২৪। মহম্মদ থবন েুঘলক োর রাজধানী থদেী সিতক সদবথগথরতে িানািথরে কতরথেতলন । োাঁর আমতল ইবন বেুো ভারতে 

আত ন । 
২৫।  ুলোন থফতরাজ িাহ েুঘলক োাঁর প্রজাতদর ২৪ রকতমর কতরর হাে সিতক অবযাহথে সদন । 
২৬। ুলোন থগয়া ুথর্দ্ন বলবন প্রিম জীবতন ক্রীেদা  থেতলন । 
২৭। " কাদম্বথর " রচনা কতরন বানভট্ট । 
২৮। গঞ্জাম থলথপতে রাজা িিাতঙ্কর কীথেয  বথণযে আতে । 



২৯। ইথন্ডকা গ্রন্থ িাতক আতলকজান্ডাতরর ভারে আক্রমতনর কাথহনী জানা র্ায় । 
৩০। অজিার গুহা থচতত্র জােক গ্রতন্থর কাথহনী বথণযে আতে । 
 
প্রশ্ন ১ : জীবন পর্যি কেয বয - কাতদর সমাতটা ? 

উত্তর : BSF 

প্রশ্ন ২ : সনোথজর মহাথনষ্ক্রমতণর জনয বযবহৃে গাথড়টি  ম্প্রথে  ংস্কার করা হতয়তে। গাথড়টির নাম কী ? 

উত্তর : Audi Wanderer W24 

প্রশ্ন ৩ : Relationship Beyond Banking- কাতদর কিা ? 

উত্তর : বযাঙ্ক অফ ইথন্ডয়ার 

প্রশ্ন ৪ :  ারদা আইন (Sharda Act) কী ? 

উত্তর : বালযথববাহ সরাধী আইন 

প্রশ্ন ৫ : ঐথেহযথভথত্তক আধুথনকোবাদী কাতক বলা হয় ? 

উত্তর : থবদযা াগরতক 

প্রশ্ন ৬ : মারহাট্টা প্রকাি কতরন সক ? 

উত্তর : বালগিাধর থেলক 

প্রশ্ন ৭ : মাজথুল দ্বীপ সকািায় ? 

উত্তর : অ তম 

প্রশ্ন ৮ : মহার্াত্রা সক রচনা কতরন ? 

উত্তর : রাধানাি রায় 

প্রশ্ন ৯ : ভারতে পাোল সরল প্রিম সকািায় চাল ুহয় ? 

উত্তর : কলকাোয় 

প্রশ্ন ১০ : ভারতের  বতচতয় পুরতনা বেলতিত্র সকানটি ? 

উত্তর : থিগবয় 

প্রশ্ন ১১ : লখ্নউ চুথক্ত কতব স্বািথরে হয় ? 

উত্তর : ১৯১৬  াতল 

প্রশ্ন ১২ : New Lamps for Old প্রবন্ধ্টি সক সলতখ্ন ? 

উত্তর : শ্রী অরথবন্দ সঘার্ 

প্রশ্ন ১৩ : কাকা াতহব নাতম সক পথরথচে থেতলন ? 

উত্তর : সনৌরথজ ফাড়ুনথজ 

প্রশ্ন ১৪ : সগাতর্ল্ন সকায়াথরলযাটারাল কী ? 

উত্তর : জােীয় হাইওতয় উন্নয়ন প্রকল্প 

প্রশ্ন ১৫ : আধুথনক ভারতের প্রবক্তা কাতক বলা হয় ? 

উত্তর : রাজা রামতমাহন রায় 

প্রশ্ন ১৬ : হাবল কী ? 

উত্তর : সস্প  সটথলতস্কাপ 

প্রশ্ন ১৭ : সদাকাথন মুদ্রা চালু কতরথেতলন সক ? 

উত্তর : মহম্মদ থবন েুঘলক 



প্রশ্ন ১৮ : সকাতলতিরল কী ? 

উত্তর : অ মৃ্পক্ত সস্নহ পদািয 

প্রশ্ন ১৯ : পথিমবি থবধান পথরর্তদর থবতলাপ কতব ঘতট ? 

উত্তর : ১৯৬৯  াতল 

প্রশ্ন ২০ : থভটাথমন থ  এর ববজ্ঞাথনক নাম কী ? 

উত্তর : Ascorbic Acid 

 

প্রশ্ন ১: গুগল CEO  ুন্দর থপচাই জন্ম ূতত্র সকান রাতজযর? 

উত্তর : োথমলনাড় ু

প্রশ্ন ২ : ভারতের বৃহত্তম বযাঘ্র  ংরিণ অঞ্চল সকানটি? 

উত্তর : নাগাজুয ন াগর- শ্রীনিল টাইগার থরজ়াভয  

প্রশ্ন ৩ : ভারতের প্রিম নযািনাল পাকয  সকানটি ? 

উত্তর : সহইথল নযািনাল পাকয  (বেয মাতন এটি থজম করতবট নযািনাল পাকয ) 

প্রশ্ন ৪ : রয়যাল স া াইটি অফ লন্ডতনর প্রিম ভারেীয় সফতলা সক ? 

উত্তর : আদয াথ র কুত যেথজ ওয়াথদয়া (Ardaseer Cursetjee Wadia) 

প্রশ্ন ৫ : ভারতে প্রতর্াথজে প্রিম রথঙন চলথচ্চত্র সকানটি ? 

উত্তর : থকর্াণ কনযা 

প্রশ্ন ৬ : থবতশ্বর  বতিতক দীঘয নদী সকানটি ? 

উত্তর : নীলনদ 

প্রশ্ন ৭ : প্রিম ভারেীয় থম াইল সকানটি ? 

উত্তর : পৃথ্বী 

প্রশ্ন ৮ : এথিয়ান সগমত  প্রিম স ানাজয়ী ভারেীয় মথহলা সক ? 

উত্তর : কমলথজৎ  ানু্ধ্ 

প্রশ্ন ৯ : সমতমতন্টা েথবর পথরচালক সক? 

উত্তর : থক্রতিাফার সনালান 

প্রশ্ন ১০ : মুদমুালাই ওয়াইর্ল্ লাইফ  যাঙ্কচুয়াথর সকান রাতজয অবথিে ? 

উত্তর : োথমলনাড় ু

প্রশ্ন ১১ : ফতরন ইতন্টথলতজে  াথভয   সকান সদতির  তি  ম্পথকয ে? 

উত্তর : রাথিয়া 

প্রশ্ন ১২: চম্বল সকান নদীর উপনদী? 

উত্তর : র্মনুা 

প্রশ্ন ১৩ : সফাতটা ইতলকথরক এতফক্ট ল - কার? 

উত্তর : অযালবাটয  আইনিাইন 

প্রশ্ন ১৪ : রাজীব গাথন্ধ্ নযািনাল ফ্লাইং ইেটিটিউট সকান রাতজয? 

উত্তর : সকরালা 

প্রশ্ন ১৫: ভারেীয় প্রথেরিায় ধ্রুব কী? 

উত্তর : আিভােি লাইট সহথলকোর 



প্রশ্ন ১৬: In A Free State কার সলখ্া? 

উত্তর: থভ এ  নইপল 

প্রশ্ন ১৭:  াবতমথরন আথবষ্কারক সক? 

উত্তর : কতনযথল  সরতবল 

প্রশ্ন ১৮: কচ্ছ িতব্দর অিয কী 
উত্তর : জলময় সদি 

প্রশ্ন ১৯ : চুখ্া জলথবদযুৎ সকন্দ্র সকািায় গতড় উতঠতে? 

উত্তর : ভুটান 

প্রশ্ন ২০: লযান্ড অফ সকক  কাতক বলা হয়? 

উত্তর : স্কটলযান্ড 

প্রশ্ন ১ : কলকাো সিতক আগ্রা- প্রিম সটথলগ্রাফ লাইন পাো হয় সকান  াতল ? 

উত্তর : ১৮৫৪  াতল 

প্রশ্ন ২ : হরপ্পা থলথপতে সমাট কটি থচহ্ন আতে ? 

উত্তর : ৮৫৫ টি 

প্রশ্ন ৩ : মেৃকটিকম কার সলখ্া ? 

উত্তর : শুদ্রক 

প্রশ্ন ৪ : FERA পুতরা কিা কী ? 

উত্তর : ফতরন এিতচঞ্জ সরগুতলিন অযাক্ট 

প্রশ্ন ৫ : সর্াজনা কথমিতনর থবতলাপ ঘটিতয় সকান  ংিা গতড় সোলা হতয়তে ? 

উত্তর : নীথে আতয়াগ 

প্রশ্ন ৬ : India, that is Bharat, shall be a Union of States -  ংথবধাতনর সকান ধারায় সলখ্া আতে ? 

উত্তর : ১ নম্বর ধারা 

প্রশ্ন ৭ : দনু কাতক বলা হয় ? 

উত্তর : মধয থহমালয় ও থিবাথলতকর মধযবেী অংতির উপেযকা অঞ্চলতক 

প্রশ্ন ৮ :  ােপুরা পবযতের উচ্চেম িৃতির নাম কী ? 

উত্তর : ধূপগড় 

প্রশ্ন ৯ : থ নু্ধ্র বৃহত্তম উপনদী সকানটি ? 

উত্তর : সচনাব 

প্রশ্ন ১০ : কাকরাপাড়া অযাটথমক পাওয়ার সিিন সকািায় ? 

উত্তর : গুজরাতে 

প্রশ্ন ১১ : বযাতরন ও নারতকানিম কী ? 

উত্তর : আতেয় দ্বীপ 

প্রশ্ন ১২ : দাথচগ্রাম জােীয় উদযান সকান রাতজয ? 

উত্তর : পজমু্ম ও কাশ্মীর 

প্রশ্ন ১৩ : Bacterial Blight সরাগটি  াধারণভাতব সকান ফ তল সদখ্া র্ায় ? 

উত্তর : ধাতন 

প্রশ্ন ১৪ : পথণ্ডে  ারদা  হায় সকান সিতত্রর পথরথচে নাম ? 

উত্তর : েবলা 



প্রশ্ন ১৫ : ভারতে নযািনাল িক্টর সি কতব পাথলে হয় ? 

উত্তর : ১ জলুাই 

প্রশ্ন ১৬ : অযািথলট দীপা কমযকার সকান রাতজযর বাথ ন্দা ? 

উত্তর : থত্রপুরা 

প্রশ্ন ১৭ : OPEC-এর  দর দের সকািায় ? 

উত্তর : থভতয়না 

প্রশ্ন ১৮ : জরুাথ ক পাকয  - পথরচালক সক ? 

উত্তর : থিতভন থস্পলবাগয 

প্রশ্ন ১৯ : দা আওয়ার অফ গি কার সলখ্া ? 

উত্তর : শ্রী অরথবন্দ 

প্রশ্ন ২০ : িাবল ফল্ট সকান সখ্লার  তি রু্ক্ত ? 

উত্তর : সটথন  

 

প্রশ্ন:- প্রিম ইি-মহীিূর রু্দ্ধ কতব ঘতটথেল ? 

উত্তর:- ১৭৬৭ - ৬৯ থরিাতব্দ প্রিম ইি-মহীিূর রু্দ্ধ ঘতটথেল । ১৭৬৯  াতল মাদ্রাতজর  থন্ধ্ অনু াতর এই রু্তদ্ধর  ামথয়ক 

অব ান হয় । 
প্রশ্ন:- সকান  াতল বাংলায় বদ্বেিা তনর অব ান ঘতট ? 

উত্তর:- ১৭৭২  াতল বাংলায় বদ্বেিা তনর অব ান ঘতট । 
প্রশ্ন:- সরগুতলটিং আইন কতব পাি হয় ? 

উত্তর:- ১৭৭৩ থরিাতব্দ সরগুতলটিং আইন পাি হয়। 
প্রশ্ন:- সকান আইতন বাংলার গভনযরতক গভনযর-সজনাতরল করা হয় ? 

উত্তর:- ১৭৭৩ থরিাতব্দর সরগুতলটিং আইন অনুর্ায়ী বাংলার গভনযরতক গভনযর-সজনাতরল করা হয় । 
প্রশ্ন:- সকান আইতনর মাধযতম এবং কতব কলকাোয়  ুথপ্রম সকাটয  িাথপে হয় ? 

উত্তর:- ১৭৭৩ থরিাতব্দর সরগুতলটিং আইন অনু াতর ১৭৭৪ থরিাতব্দ কলকাোয়  ুথপ্রম সকাটয  িাথপে হয় । 
প্রশ্ন:- সকান  াতল এবং সকািায় ভারতের  ুথপ্রম সকাতটয র প্রথেষ্ঠা হয় ? 

উত্তর:- ১৭৭৪  াতল সকালকাোয় ভারতের  ুথপ্রম সকাতটয র প্রথেষ্ঠা হয় । 
প্রশ্ন:- বাংলায় ইি ইথন্ডয়া সকাম্পাথনর প্রিম গভনযর-সজনাতরল সক থেতলন ? 

উত্তর:- বাংলায় ইি ইথন্ডয়া সকাম্পাথনর প্রিম গভনযর-সজনাতরল থেতলন ওয়াতরন সহথিং  (১৭৭৪ সিতক ১৭৮৫  াল পর্যি । 
প্রশ্ন:- ভারতের ইি ইথন্ডয়া সকাম্পাথনর প্রিম গভনযর-সজনাতরল সক থেতলন ? 

উত্তর:- ভারতের ইি ইথন্ডয়া সকাম্পাথনর প্রিম গভনযর-সজনাতরল থেতলন লিয  উইথলয়াম সবথন্টঙ্ক । 
প্রশ্ন:-  লবাই -এর  থন্ধ্ কতব স্বািথরে হয় ? 

উত্তর:- ১৭৮২ থরিাতব্দ  লবাই -এর  থন্ধ্ স্বািথরে হয় । 
প্রশ্ন:-  লবাই -এর  থন্ধ্ দ্বারা সকান রু্তদ্ধর অব ান হয় ? 



উত্তর:- ১৭৮২ থরিাতব্দ  লবাই -এর  থন্ধ্ দ্বারা প্রিম ইি-মারাঠা রু্তদ্ধর অব ান হয়। 
প্রশ্ন:-  লবাই -এর  থন্ধ্ কতব এবং কাতদর মতধয  ম্পাথদে হতয়থেল ? 

উত্তর:-  লবাই -এর  থন্ধ্ ১৭৮২ থরিাতব্দ ইংতরজ ও মারাঠাতদর মতধয  ম্পাথদে হতয়থেল । 
প্রশ্ন:- থপতটর ভারে-আইন কে  াতল প্রবথেয ে হয় ? 

উত্তর:- ১৭৮৪  াতল থপতটর ভারে-আইন প্রবথেয ে হয় । 
প্রশ্ন:- সকান  থন্ধ্ দ্বারা এবং কতব থদ্বেীয় ইি-মহীিরূ রু্দ্ধ  মাে হয় ? 

উত্তর:- ১৭৮৪ থরিাতব্দ মযািাতলাতরর  থন্ধ্ দ্বারা থদ্বেীয় ইি-মহীিরূ রু্তদ্ধর  মাথে হয় । 
প্রশ্ন:- মযািাতলাতরর  থন্ধ্ কে থরিাতব্দ এবং কাতদর মতধয হতয়থেল ? 

উত্তর:- ১৭৮৪ থরিাতব্দ মযািাতলাতরর  থন্ধ্ হতয়থেল এবং এই  থন্ধ্ টিপু  ুলোন এবং ইংতরজতদর মতধয স্বািথরে হতয়থেল । 
প্রশ্ন:- সকান  াতল সক এবং সকন সকালকাো এথিয়াটিক স া াইটি প্রথেথষ্ঠে হয় ? 

উত্তর:- ১৭৮৪  াতল  যার উইথলয়াম সজান  প্রাতচযর ইথেহা  ও  াথহেযচচয ার জনয সকালকাো এথিয়াটিক স া াইটি প্রথেথষ্ঠা 
কতরন । 
প্রশ্ন:- কনযওয়াথল  কতব বাংলার গভনযর-সজনাতরতলর পতদ থনরু্ক্ত হতয়থেতলন ? 

উত্তর:- ১৭৮৬ থরিাতব্দ কনযওয়াথল  বাংলার গভনযর-সজনাতরতলর পতদ থনরু্ক্ত হতয়থেতলন । 
প্রশ্ন:- শ্রীরিপত্ততমর রু্তদ্ধ ইংতরজরা কাতক পরাথজে কতর ? 

উত্তর:- শ্রীরিপত্ততমর রু্তদ্ধ ইংতরজরা টিপু  ুলোনতক পরাথজে কতর । 
প্রশ্ন:- শ্রীরিপত্ততমর  থন্ধ্ কে থরিাতব্দ এবং কাতদর মতধয হতয়থেল ? 

উত্তর:- ১৭৯২ থরিাতব্দ শ্রীরিপত্ততমর  থন্ধ্ হতয়থেল এবং এই  থন্ধ্ টিপু  ুলোন ও ইংতরজ সকাম্পাথনর মতধয হতয়থেল । 
প্রশ্ন:- সকান রু্তদ্ধ টিপু  ুলোতনর মৃেুয হয় ? 

উত্তর:- চেুিয ইি-মহীিূর রু্তদ্ধ টিপু  ুলোতনর মৃেুয হয় । 
 

 াধারণ বাতজতটর  তিই সরল বাতজট সঘার্ণা করতলন অরুণ সজটলী। োতে এক গুচ্ছ প্রকল্প সঘার্ণা কতরতেন থেথন। 
১। আইআরথ টিথ -র মাধযতম ই-টিথকট কাটতল সকানও  াথভয   চাজয  থদতে হতব না। 

২। রিীথবহীন সলতভল ক্রথ ং িাকতব না। 
৩।  াতড় ৩ হাজার নেুন সরলপি বেথর হতব। 

৪। ২০২০  াতলর মতধয রিীথবহীন সলতভল ক্রথ ং বন্ধ্ করা হতব। 
৫। ২০১৯  াতলর মতধয  ব সরতন বাতয়া টয়তলট। 

৬। ২০১৯  াতলর মতধয  ব সরতন িাকতব সকাচ-থমত্র পথরতর্বা। সকাচ থনতয় র্াবেীয়  ম যার কিা স খ্াতন জানাতনা র্াতব। 
৭। সরতলর থনরাপত্তায় ১ লি সকাটি টাকা বরার্দ্। 

৮। ন’টি রাজয  রকাতরর  তি সর্ৌি ভাতব কাজ করতব সরল। 
৯। পথরকাঠাতমা সিতত্র ২ লাখ্ ৪১ হাজার সকাটি টাকা বরার্দ্। 



১০। সদতি ২৫টা নেুন সরল সিিন বেথর করা হতব। 
১১। ৫০০টি সিিতন প্রথেবন্ধ্ীতদর জনয থলফট ও চলমান থ াঁথড় ব াতনা হতব। 

১২। সদতি সমতরা সরল থনতয় নয়া নীথে বেথর করা হতব। 
১৩। এোড়া ২০০০টি সিিতন স ৌরথবদযুৎ  রবরাহ করা হতব। 

সরল ভাড়া থনতয় এথদন সকানও কিাই বতলনথন অিযমেী। বতলনথন সরল মা ুতলর থবর্তয়ও। 
 

প্রশ্ন ১ : ভযাথল অফ ফ্লাওয়ার  নযািনাল পাকয  সকািায় ? 

উত্তর : উত্তরাখ্ণ্ড রাতজয। 
প্রশ্ন ২ : গ্রাম ভা গঠন বাধযোমলূক করা হতয়তে  ংথবধাতনর কেেম  ংতিাধতনর মাধযতম ? 

উত্তর : ৭৩ েম। 
প্রশ্ন ৩ : উইথনতপগ সলক সকািায় ? 

উত্তর : কানািা। 
প্রশ্ন ৪ : TASS কী ? 

উত্তর : রাথিয়ার থনউজ় এতজথে। 
প্রশ্ন ৫ : Unaccustomed Earth কার সলখ্া ? 

উত্তর : ঝুম্পা লাথহড়ী। 
প্রশ্ন ৬ : Secret Intelligence Service সকান সদতির ? 

উত্তর : থব্রতটন 

প্রশ্ন ৭ : Continental Drift Theory কার ? 

উত্তর : আলতফ্রি ওতয়গনার। 
প্রশ্ন ৮ : Shevaroy Hills সকািায় ? 

উত্তর : োথমলনাড়ুতে। 
প্রশ্ন ৯ : BCCI পুতরা কিা কী ? 

উত্তর : সবািয  অফ কতিাল ফর থক্রতকট ইন ইথন্ডয়া। 
প্রশ্ন ১০ : টরুলা দিা কার মতধয সদখ্া র্ায় ? 

উত্তর : থমউকর। 
প্রশ্ন ১১ : মহাত্মা গাথন্ধ্র প্রয়াণ থদব  কতব ? 

উত্তর : ৩০ জানুয়াথর। 
প্রশ্ন ১২ : আকবর কাতক কথবথপ্রয় উপাথধ থদতয়থেতলন ? 

উত্তর : বীরবল। 
প্রশ্ন ১৩ : নন্দ বংতির সির্ রাজা সক থেতলন ? 

উত্তর : ধননন্দ। 
প্রশ্ন ১৪ : সকায়াথল বেল সিাধনাগার সকািায় ? 

উত্তর : গুজরাে। 



প্রশ্ন ১৫ : কল্প ূত্র কী ? 

উত্তর : বজন গ্রন্থ। 
প্রশ্ন ১৬ : উবার কাপ সকান সখ্লার  তি রু্ক্ত ? 

উত্তর : বযািথমন্টন। 
প্রশ্ন ১৭ : োমািা সকান রাতজযর সলাক উৎ ব ? 

উত্তর : মহারাতষ্ট্রর োমািা সলাকনৃেয ও থিতয়টার। 
প্রশ্ন ১৮ : সরতবকা - পথরচালক সক ? 

উত্তর : আলতফ্রি থহচকক। 
প্রশ্ন ১৯ : কার সনেৃতত্ব বেথর হয় Indian Penal Code ? 

উত্তর : িমা  বযাথবংটন মযাকাউতল। 
প্রশ্ন ২০ : ভানযাকুলার সপ্র  অযাক্ট আতরা একটি নাতম পথরথচে ? কী স ই নাম ? 

উত্তর : গযাথগং অযাক্ট। 
 

থবখ্যাে মানুর্তদর থবখ্যাে থকেু পরামিয 
------------------------------------------ 

১) আপনার আর নেুন কতর হারাতনার থকেু বাথক সনই। এই  মাজটা আপনাতক নেভাতব সদতখ্ থনতয়তে। োই শুধু মতনর কিা 
শুননু। এথগতয় র্ান। আপনার নেো ঠিক সপািাতক সঢতক র্াতব।---থিভ সজাব  

২) আপনার িরীরই সহাক অিবা মন, সকানও জায়গাতেই  ীমাবদ্ধো রাখ্তবন না। থনতজতক  ীমার ওই পাতি থনতয় র্াওয়ার 

জনয লড়াই কীত র! সকানও  ীমাই সো সনই।---ব্রু  থল 

৩)  হজভাতব ভাবাই ধময। সকািাও সকানও মথন্দতরর দরকার সনই। আমাতদর মন আর িরীর, এই দতুটাই আ তল মথন্দর। এটাই 
বড় ধময। এটাই বড় জীবনদিযন।---দলাই লামা। 
৪) িত্রুতক িমা কতর দাও। কারণ, েুথম বড় মতনর মানুর্ োই নয়। কারণ, িত্রুতদর থনতয় ভাবতব, েুথম এেটা থপথেতয় পড়া 
মানুর্ই সো নও।--- অস্কার ওয়াইর্ল্ 

৫) আপথন সো মানুর্। পৃথিবীর  বতিতক িথক্তিালী অস্ত্রটা জন্ম ূতত্র সপতয় থগতয়তেন। অস্ত্রটা হল হাথ । আজ সিতক হা তে িাকুন। 
আর হাথ  থদতয়ই সগাটা পৃথিবীটা জয় কতর থনন।---মাকয  সটাতয়ন 

৬) েুথম স্বতগয সর্তে চাও? ওখ্াতন ভাল আবহাওয়া-জলবায়ুই পাতব। আর নরতক সগতল? একজন ভাল  িী সপতয় র্াতব ঠিক।---
সজরম সক সজরম 

৭) একটা গাে লাগাতনার জনয সোমার কাতে আদিয  ময় থেল, ঠিক ২০ বের আতগ। আবার গাে লাগাতে চাও? োহতল  ঠিক 

 ময় হতব এটাই। --- ও সহনথর 

৮) মানুতর্র জীবনটা আ তল  াইতকল চালাতনার মতো। সোমায়  বার আতগ ভার াময বজায় রাখ্তে হতব। র্াতে েুথম পতড় না 
র্াও। থকন্তু মািায় সরতখ্া, সোমাতক এথগতয়ও সর্তে হতব একই তি। ---- অযালবাটয  আইনিাইন 

৯) সোমার জীবতনর  বতিতক বড় ঝুাঁ থকটা হল এই সর্, েুথম এখ্নও সকানও ঝুাঁ থক না থনতয় বত  আতো। থদথবয  ময় চতল র্াতচ্ছ! -

--কালয  যাগান 

১০) একটা জাহাজ িতক িাকতল দারুণ লাতগ সদখ্তে। থনথিিও িাকা র্ায়। অিে িুবতব না। থকন্তু মািায় সরতখ্া, জাহাজটা 
স ইজনয বেথর হয়থন। --- জন এ স ি। 
 



প্রশ্ন ১ :  কতলাত্তরপিনাি সকান রাজার উপাথধ থেল ? 

উত্তর : হর্যবধযন 

প্রশ্ন ২ :  মুদ্রগুেতক ভারতের সনতপাথলয়ন বতল অথভথহে কতরন সক ? 

উত্তর : থভনত ন্ট থিি 

প্রশ্ন ৩ : সকান পাল রাজার উপাথধ থেল থবক্রমিীল ? 

উত্তর : ধমযপাল 

প্রশ্ন ৪ : বাতয়াটিন কী ? 

উত্তর : থভটাথমন H এর রা ায়থনক নাম 

প্রশ্ন ৫ : উপিার িাটুথরন সকান সরাতগর ওরু্ধ বেথর করতে বযবহৃে হয় ? 

উত্তর : হাাঁপাথন 

প্রশ্ন ৬ : কাবযদিয-র রচথয়ো সক ? 

উত্তর : দণ্ডী 

প্রশ্ন ৭ : ভদ্রবাহু সক থেতলন ? 

উত্তর : একজন বজন দািযথনক 

প্রশ্ন ৮ : প্রিম ভারেরত্ন প্রাপক বাঙাথল সক ? 

উত্তর : থবধানচন্দ্র রায় 

প্রশ্ন ৯ : সবযামতকি চথরতত্রর স্রষ্ট্া সক ? 

উত্তর : িরথদনু্দ বতন্দযাপাধযায় 

প্রশ্ন ১০ : নীল সলাথহে কার েদ্মনাম ? 

উত্তর :  ুনীল গতিাপাধযায় 

প্রশ্ন ১১ : পং বাাঁধ সকান নদীর উপতর ? 

উত্তর : থবপািা 

প্রশ্ন ১২ : ভারতের অযাটথনয সজতনরাল সক থনরু্ক্ত কতরন ? 

উত্তর : রাষ্ট্রপথে 

প্রশ্ন ১৩ : আিজয াথেক মােৃভার্া থদব  কতব ? 

উত্তর : ২১ সফব্রুয়াথর 

প্রশ্ন ১৪ :  ঞ্জীবনী পথত্রকার  ম্পাদক সক থেতলন ? 

উত্তর : কৃষ্ণকুমার থমত্র 

প্রশ্ন ১৫ : রুটির ঝুথড় বলা হয় সকান সদিতক ? 

উত্তর : ইউতক্রন 

প্রশ্ন ১৬ : CGS পদ্ধথেতে বতলর একক কী ? 

উত্তর : িাইন 

প্রশ্ন ১৭ : মানুতর্র হাে সকান সশ্রথণর থলভার ? 

উত্তর : েৃেীয় 

প্রশ্ন ১৮ : কাতক রা ায়থনক দেূ বলা হয় ? 

উত্তর : হরতমান 

প্রশ্ন ১৯ : সপথেতলর থি  কীত র বেথর ? 

উত্তর : গ্রাফাইট 



প্রশ্ন ২০ : BHC পাউিার কী প্রকৃথের ? 

উত্তর : কীটনািক 

 

প্রশ্ন:- ভারেবতর্য ফরাথ তদর একটি বাথণজযতকতন্দ্রর নাম বল ? 

উত্তর:- ভারেবতর্য ফরাথ তদর একটি বাথণজযতকতন্দ্রর নাম হল পথন্ডতচরী । 
প্রশ্ন:- সকান সকান থবতদথি পর্যটকতদর থববরণ সিতক সমাগল রু্তগর বযব াবাথণজয  ম্পতকয  জানা র্ায় ? 

উত্তর:- বাথনযয়ার, সটভাথনযয়ার, মানুথচ, রালফ , থফচ, প্রভৃথে থবতদথি পর্যটকতদর থববরণ সিতক সমাগল রু্তগর বযব াবাথণজয 
 ম্পতকয  জানা র্ায় । 
প্রশ্ন:- সমাগল রু্তগ পথিম ভারতের একটি থিল্প বন্দতরর নাম কী ? 

উত্তর:- সমাগল রু্তগ পথিম ভারতের একটি থিল্প বন্দতরর নাম হল  ুরাট । 
প্রশ্ন:- মধযরু্তগ সকান পণয , ভারেবর্য সিতক থবতদতি রোথন হে ? 

উত্তর:- মধযরু্তগ প্রধানে  ুথে বস্ত্র ভারেবর্য সিতক থবতদতি রোথন হে । 
প্রশ্ন:- ভাতস্কা-িা-গামা সকান বের কাথলকট বন্দতর এত  সপৌাঁোন ? 

উত্তর:- ১৪৯৮ থরিাতব্দ ভাতস্কা-িা-গামা কাথলকট বন্দতর এত  সপৌাঁোন । 
প্রশ্ন:- ১৫০০ থরিাতব্দ সকান পেুয থগজ নাথবক ভারতে আত ন ? 

উত্তর:- ১৫০০ থরিাতব্দ পেুয থগজ নাথবক কযাব্রাল ভারতে আত ন । 
প্রশ্ন:- আলবুকাকয  সক থেতলন ? 

উত্তর:- আলবুকাকয  ভারতে থনরু্ক্ত পেুয থগজ বাথনজয সকন্দ্র গুথলর িা নকেয া থেতলন। 
প্রশ্ন:- কতব আলবুকাকয  ভারতে থনরু্ক্ত পেুয থগজ বাথনজয সকন্দ্র গুথলর িা নকেয া থনরু্ক্ত হতয়থেতলন ? 

উত্তর:- ১৫০৯ থরিাতব্দ আলবুকাকয  ভারতে থনরু্ক্ত পেুয থগজ বাথনজয সকন্দ্র গুথলর িা নকেয া থনরু্ক্ত হতয়থেতলন। 
প্রশ্ন:- ভারতে সপােুয থগজতদর একটি বাথনজযতকতন্দ্রর নাম বল ? 

উত্তর:- ভারতে সপােুয থগজতদর একটি বাথনজযতকতন্দ্রর নাম হল সগায়া । 
প্রশ্ন:- কে থরিাতব্দ ইি ইথন্ডয়া সকাম্পাথন প্রথেষ্ঠ হয় ? 

উত্তর:- ১৬০০ থরিাতব্দ ইি ইথন্ডয়া সকাম্পাথন প্রথেষ্ঠ হয় । 
প্রশ্ন:- ১৬০৯ থরিাতব্দ জাহািীতরর রাজ ভায় আগে ইি ইথন্ডয়া সকাম্পাথনর প্রাথেথনথধটির নাম কী ? 

উত্তর:- ১৬০৯ থরিাতব্দ জাহািীতরর রাজ ভায় আগে ইি ইথন্ডয়া সকাম্পাথনর প্রাথেথনথধটির নাম কযাতেন হথকে । 
প্রশ্ন:-  যার টমা  সরা সক থেতলন ? 

উত্তর:-  যার টমা  সরা জাহািীতরর রাজ ভায় আগে ইংলযাতন্ডর রাজা প্রিম সজমত র রাজদেূ থেতলন । 
প্রশ্ন:- সকান সমাগল  ম্রাতটর রাজত্বকাতল  যার টমা  সরা ভারতে এত থেতলন ? 

উত্তর:- সমাগল  ম্রাট জাহািীতরর রাজত্বকাতল  যার টমা  সরা ভারতে এত থেতলন । 
প্রশ্ন:- কে থরিাতব্দ  যার টমা  সরা জাহািীতরর রাজদরবাতর এত থেতলন ? 

উত্তর:- ১৬১৫ থখ্িাতব্দ  যার টমা  সরা জাহািীতরর রাজদরবাতর এত থেতলন। 



প্রশ্ন:- কে থরিাতব্দ কলকাো নগরীর পত্তন হয় ? 

উত্তর:- ১৬৯০ থরিাতব্দ কলকাো নগরীর পত্তন হয়। 
প্রশ্ন:- সকান সমাগল  ম্রাতটর আমতল কলকাো নগরীর পত্তন হয় ? 

উত্তর:- সমাগল  ম্রাট ঔরিতজতবর আমতল কলকাো নগরীর পত্তন হয় । 
 

১। পৃথিবীর অভযিতর সর্খ্াতন ভুথমকতম্পর উৎপথত্ত োতক বতল সফাকা  , এবং ঠিক োর স াজা ুথজ ভু পৃতষ্ঠর উপতরর িান 

টিতক বতল এথপত ন্টার । 
২। ১৯৮৪  াতলর ২ ও ৩ থিত ম্বর ভুপাল গযা  দঘুযটনা ঘতট । এর জনয দায়ী গযা  হল থমিাইল আই   ায়ানাইট । 
৩। পৃথিবীর প্রাকৃথেক স ৌরপদয া হল ওজন স্তর । এর িয় এর জনয দায়ী হল C.F.C. 

৪। বৃথষ্ট্র অম্লো মাপার র্ে হল PH থমটার । অম্ল বৃথষ্ট্র জনয দায়ী  ালফার িাই অিাথয়ি । 
৫। ২০০১  াতলর ২৪ সি জলুাই সকরতল লাল বৃথষ্ট্ হয় । 
৬। ১৯৭১  াতল ভারতে পথরতবি ও বন মেক গঠিে হত র 

৭। এলথনতনা প্রধানে সদখ্া র্ায় প্রিাি মহা াগতর । 
৮। আয়নাথয়ে থবথকরতনর মাত্রার একক হল RAD. 

৯। থমথষ্ট্ জতলর িেকরা 40 ভাগ েরল আবিায় পাওয়া র্ায় । 
১০। national earthquake center অবথিে আতমথরকার কলরাি সে । 
১১। UNCED -এর পুর রূপ হল UNITED NATION CONFERENCE OF ENVIRONMENT AND 

DEVELOPMENT . 

১২। পথরতবি েতে িথক্ত প্রবাহ বযাখ্যায় ১০% থনয়তমর প্রচলন কতরন থলন্ডমযান । 
১৩। মানরু্ থনথমযে পথরতবি সক বতল সটকনথিয়ার । 
১৪। ভারতের  বয উচ্চ িমো  ম্পন্ন পারমানথবক থবদযুৎ সকন্দ্রটি োরাপুতর অবথিে । 
১৫। কীটনািক এর থবর্থক্রয়া প্রকাি করা হয় LD-50 দ্বারা । 
১৬। পথিমবতির ভূগভয ি জতল আত যথনক পাওয়া থগতয়তে ৭৯ টি ব্লতক । 
১৭। জল সক আত যথনক মুক্ত করার অথধ  ন পদ্ধথেতে বযাবহার করা হয় আতয়াথিন রু্ক্ত সরথজন । 
১৮। পৃথিবীতে প্রথে বের সমাট বনাঞ্চল হ্রাত র হার 0.09% 

১৯। PAN এর পুর নাম PEROXY ACETYLE NITRATE . 

২০। ভারে  রকাতরর উপতভাক্তা  ুরিা আইন চাল ুহয় ১৯৮৭  াতল । 
২১। পথরতবতির  ম্পদ গুথল রিার জনয ভারতে ২০০৩  াতল চালু হয় জীব ববথচত্রয আইন । 
২২। কীটনািক থিল্প সিতক  ব সিতক সবথি পথরমাতন আত যথনক থনগযে হতয় জল দরূ্ণ ঘটায় । 
২৩। রাষ্ট্র  ংঘ গঠিে থবশ্ব পথরতবি ও উন্নয়ন কথমিতনর প্রিম সচয়ারমযান হন প্র হারতলম ব্রাটলযান্ড । এটি গঠিে হয় ১৯৮৩ 

 াতল । 
২৪। থবগে ১০০ বেতর পৃথিবীর গড় োপমাত্রা সবতড়তে 0.6 c. 

২৫। C.F.C. থনগযে হয় থফ্রজ বেথরর কারখ্ানা সিতক । 
২৬। ভারতে প্রথে বের বনাঞ্চল হ্রাত র হার ১.৪ % । 
২৭। বেয মাতন পথিমবতির বনাঞ্চল সমাট আয়েতনর প্রায় ৯.৫% । 
২৮। আমাতদর সদতি বনভুথমর পথরমান প্রায় ১৯% । 



২৯। বাস্তু েে  ম্পথকয ে পঠন- পাঠন সক বতল ইকলথজ । 
৩০। িাল ি য চাতর্ মাটির উবযরো বৃথদ্ধ পায় । 
৩১। COD এর  াহাতর্য জল দরূ্তণর মাত্রা মাপা হয় । 
৩২। পানীয় জতল P.H. এর অনুতমাথদে মান হল ৬.৫- ৮.৫ । 
৩৩। ১৯৭৬  াতল থব্রটিি দ্বীপপুতঞ্চ পানীয় জতলর ভয়াবহ  ঙ্কট সদখ্া সদয় । েখ্ন জাপান সিতক  ামথয়ক ভাতব জল  রবরাহ 
করা হতয়থেল । 
৩৪। "  ারা ভারে বনযপ্রাণী রিা আইন" চাল ুহয় ১৯৭২  াতল । 
৩৫। silent velly সকরালায় অবথিে । এখ্াতন থচরহথরৎ বৃথষ্ট্ ঝরা অরনয সদখ্া র্ায় । 
৩৬। জল ও মৃথত্তকা হল পথরতবতির সভৌে উপাদান । 
৩৭। ওজন স্ততরর িয়  ব সিতক সবথি হতয়তে আন্টারটিকা অঞ্চতল । 
৩৮।"  ম্পতদর অ ুখ্ " -বলতে সবাঝায় বায় ুদরূ্ণ সক । 
৩৯। ভারতে  বতচতয় সবথি  থরর ৃপ পাওয়া র্ায় পথিমঘাট অঞ্চতল । 
৪০। ৫ ই জনু হল থবশ্ব পথরতবি থদব  । 
৪১। " থগ্রন বযালট " বলতে সবাঝায় রাস্তার দ ুধাতর গাতের  াথর সক । 
৪২। ভারতে ৭০০ টি অভয়ারনয আতে । 
৪৩। ৭ ই এথপ্রল হল থবশ্ব স্বািয থদব  । 
৪৪। বেয মাতন ৭৭ টি স্তনযপায়ী প্রাণী RED DATA BOOK এ িান সপতয়তে । 
৪৫। ২১ স  মাচয  হল থবশ্ব অরনয থদব  । 
 
প্রশ্ন ১ : ফল পাকাতনার জনয কী বযবহৃে হয়? 

উত্তর : ইথিথলন 

প্রশ্ন ২ : কম্পাতঙ্কর একক কী? 

উত্তর : হাজয  

প্রশ্ন ৩ :DNA-সে কী ধরতনর িকয রা িাতক? 

উত্তর : থি অথিরাইতবাজ় 

প্রশ্ন ৪ : কাাঁদাতন গযাত  সকান গযা  থমথশ্রে িাতক? 

উত্তর : সোথরন 

প্রশ্ন ৫ : সকািপ্রাচীরহীন সোতরাপ্লািতক কী বতল? 

উত্তর : সপ্রাতটাপ্লাি 

প্রশ্ন ৬ : সকার্ িব্দটি প্রিম সক বযবহার কতরন? 

উত্তর : রবাটয  হুক 

প্রশ্ন ৭ : লযাথপ  লাজথুল সকান ধােুর  তি রু্ক্ত? 

উত্তর : অযালথুমথনয়াম 

প্রশ্ন ৮ : জল সর্ৌথগক পদািয সক প্রমাণ কতরন? 

উত্তর : কযাতভথন্ডি 

প্রশ্ন ৯ : প্রিম পঞ্চবাথর্যকী পথরকল্পনা কতব শুরু হয়? 

উত্তর : ১৯৫১  াতল 



প্রশ্ন ১০ : কুথণক উপাথধ গ্রহণ কতরন সক? 

উত্তর : অজােিত্রু 

প্রশ্ন ১১ : থ নু্ধ্  ভযো আথবষ্কার কতরন সক? 

উত্তর : রাখ্ালদা  বতন্দযাপাধযায় 

প্রশ্ন ১২ : কলকাো কতপযাতরিতনর প্রিম সময়র সক হন? 

উত্তর : সদিবনু্ধ্ থচত্তরঞ্জন দাি 

প্রশ্ন ১৩ : গুে বংতি গ্রাতমর প্রধানতক কী বলা হে? 

উত্তর : গ্রাথমকা 

প্রশ্ন ১৪ : খ্ামা  গ্রতন্থর রচথয়ো সক? 

উত্তর : আথমর খ্ রু 

প্রশ্ন ১৫ : বিদিযন পথত্রকার প্রথেষ্ঠাো সক থেতলন? 

উত্তর : বথঙ্কমচন্দ্র চতট্টাপাধযায় 

প্রশ্ন ১৬ : NATO-র পুতরা কিা কী? 

উত্তর : NORTH ATLANTIC TREATY ORGANISATION 

প্রশ্ন ১৭ : ফন (FOHN) কী? 

উত্তর : এক ধরতনর গরম শুকতনা বাো  

প্রশ্ন ১৮ : িাইলযাতন্ডর পূবযনাম কী থেল? 

উত্তর : থ য়াম 

প্রশ্ন ১৯ : ইথন্ডয়ান সু্কল অব মাইন  সকািায়? 

উত্তর : ধানবাদ 

প্রশ্ন ২০ : মারতিকা পযাতল  সকান সদতি? 

উত্তর : ইতন্দাতনথিয়া 

 

#মথহলা #সস্পিাল 

1. আিজয াথেক নারী থদব  কতব পাথলে হয়=8th মাচয *** 
2. কে াল সিতক আিজয াথেক নারী থদব  পাথলে হয়=1996 

3. আিজয াথেক নারী থদব  কার অধীতন/উতদযাতগ পাথলে হয়=UNESCO(জাথেপুঞ্জ)*** 

4. আিজয াথেক নারী থদব  পালতনর মূল উতর্দ্িয কী=নারীতদর  ামাথজক  তচেনো বৃথদ্ধ*** 

5. 1996  াতল পাথলে প্রিম আিজয াথেক নারী থদবত র থিম কী থেল=ভথবর্যতের জনয পথরকল্পনা 
6. 2016  াতল পাথলে আিজয াথেক নারী থদবত র থিম কী থেল=থলিগে  াময 
7. 2017  াতল মাতচয র কী বাতর আিজয াথেক নারী থদব  কতব পাথলে হতব=বুধবার 

8. ভারতের প্রিম মথহলা  ুলোন=রাথজয়া*** 
9. পৃথিবীর প্রিম মথহলা প্রধানমেী=থ থরমাতভা বন্দরনাতয়ক(শ্রীলঙ্কা)*** 
10. ভারতে প্রিম মথহলা প্রধানমেী=ইথন্দরা গান্ধ্ী*** 
11. ভারতে প্রিম মথহলা েিয ও  ম্প্রচার মেী=ইথন্দরা গান্ধ্ী*** 
12. ভারতের প্রিম মথহলা রাষ্ট্রপথে =-প্রথেভা পাথেল(থর্থন জীবতন থনবযাচতন হাতরনথন)*** 

13. সলাক ভার প্রিম মথহলা স্পীকার =মীরা কুমার(পঞ্চদি সলাক ভা.2009)*** 

14. সকান মথহলা দীঘযথদন রাজয ভার  হ ভাপথে থেতলন=নাজমা সহপেুো 
15. ভারতে সকান রাতজযর প্রিম মথহলা মুখ্যমেী= ুতচো কৃপালথন(উঃপ্রতদি)*** 

16. ভারতে সকান রাতজযর প্রিম মথহলা রাজযপাল= তরাথজনী নাইিু(উঃপ্রতদি)*** 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A6%AE%E0%A6%B9%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A6%BE?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AA%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A6%BE%E0%A6%B2?source=feed_text


17. ভারতে সকান রাতজযর প্রিম মথহলা অিযমেী=উথপন্দর থজৎ কাউর 

18. ভারেীয় গনপথরর্তদ সমাট মথহলা  দ য থেতলন=9জন**** 

19. প্রিম সলাক ভায়(1952) কে জন মথহলা MP থেতলন=22 জন*** 

20. 16th সলাক ভায়(2014)কে জন মথহলা MP আতেন=66 জন*** 

21.  ুপ্রীম সকাতটয র প্রিম মথহলা থবচারপথে=ফথেমা থবথব*** 

22. সকালকাো হাইতকাতটয র প্রিম মথহলা প্রধান থবচারপথে=মঞ্জলুা সচেুর*** 

23. ভারতের সকান হাইতকাতটয র প্রিম মথহলা থবচারপথে=আন্না চাথন্দ(সকরল হাইতকাটয ) 
24. ভারতের সকান রাতজযর প্রিম মথহলা মেী=থবজয়লিী পথন্ডে*** 

25. জাথেপুতঞ্জর  াধারন ভায় ভারতের একমাত্র মথহলা  ভাপথেত্ব কতরথেতলন=থবজয়লিী পথন্ডে*** 

26. ভারতের প্রিম মথহলা সকন্দ্রীয় কযাথবনমেী=অমৃো কাউর*** 

27. জােীয় কংতগ্রত র প্রিম মথহলা  ভাপথে=অযাথন সব াি*** 

28. জােীয় কংতগ্রত র প্রিম ভারেীয় মথহলা  ভাপথে= তরাথজনী নাইিু*** 

29. ভারতের প্রিম মথহলা রাষ্ট্রদেূ =থবজয়লিী পথন্ডে*** 

30. ভারতে সকান রাজয থবধান ভার প্রিম মথহলা স্পীকার=িাতন্না সদবী(গুজরাট থবধান ভা) 
31. ভারতের প্রিম মথহলা IAS=আন্না রঞ্জন জজয  
32. স্বাধীন ভারতের প্রিম মথহলা IAS=ইিা ব ি সজািী*** 
33. ভারতে প্রিম মথহলা IPS=থকরন সবদী*** 
34.  মূ্পনয অন্ধ্ ভারেীয় মথহলা IFS=সবতনা সজফাইন 

35. ভারতে প্রিম মথহলা Air Vice মািযাল=পদ্মাবেী বতন্দযাপাধযায় 

36. মােৃ থদব  কতব পালন করা হয় =12ই সম*** 

37. আিজয াথেক মােৃ ভার্া থদব  কতব পালন করা হয় =21সি সফব্রুয়াথর** 

38. ভারতে প্রিম মথহলা মুখ্য থনবযাচন কথমিনার=V.S.রমাতদবী*** 
39. ভারতে না রী িমোয়ন বর্য পাথলে হয় =2001 াল(১ম NDA  রকার সঘার্না কতর) 

40. হাইতকাতটয র প্রিম মথহলা প্রধান থবচারপথে=লীলা সিঠ(থহমাচল হাইতকাটয ) 
41. ভারতের প্রিম মথহলা পুথলতির থিতরক্টর সজনাতরল=কাঞ্চন ভট্টাচার্য 
42. ভারতে থবজ্ঞান থবভাতগর প্রিম মথহলা িক্টতরক্ট=অ ীমা চযাটাজী(1944) 

43. ভারতের প্রিম মথহলা স্নােক=কাদথম্বনী গািলুী ও চন্দ্রমুখ্ী ব ু(1883) 

44. ভারতের প্রিম মথহলা গ্রযান্ড মািার=কতনরু হাথম্প 

45. ভারতের প্রিম মথহলা অনা য গ্রযাজতুয়ট=কাথমনী রায় 

46. ভারতের প্রিম মথহলা থিথিকা= াথবথত্র ফুতল*** 

47. ভারতের প্রিম মথহলা িাক্তার=আন্না থদবাই সজািী 
48. ভারতের প্রিম মথহলা আদালে িাথপে হয়=মালদা(পঃবি)*** 

49. ভারতের প্রিম মথহলা আইনজীবী=কতনযথলয়া স ারাবজী(1892) 

50. ভারতের প্রিম মথহলা এভাতরি জয়ী=সবতচন্দ্রী পাল 

51. ভারতের প্রিম মথহলা পাইলট=দবুযা বযানাজী 
52. ভারতের প্রিম মথহলা সরন রাইভার= ুতরখ্া র্াদব 

53. ভারতের প্রিম মথহলার জ্ঞানপীঠ পুরস্কার=আিাপূনযা সদবী(1976) 

54. ভারতের প্রিম মথহলা ইংথলি চযাতনল অথেক্রম কতরন=আরথে  াহা 
55. ভারেীয় সিট বযাতঙ্কর প্রিম মথহলা সচয়ার পা যন=অরুনূ্ধ্থে ভট্টাচার্য 
56. অথলথম্পতক প্রিম ভারেীয় মথহলা ফাইনাতল সপৌাঁোন=P.T.উর্া 
57. অথলথম্পতক প্রিম ভারেীয় মথহলা থ লভার সজতেন=P.V.থ নু্ধ্(Rio,2016) 

58. এথিয়ান সগমত  প্রিম ভারেীয় মথহলা সব্রাঞ্জ সজতেন= াইনা সনওয়াল(London,12) 

59. এথিয়ান সগমত  প্রিম ভারেীয় মথহলা স ানা সজতেন=কামথলথজে  াাঁধু 



60. প্রিম ভারেীয় মথহলা গ্রান্ড স্লাম মযাচ সজতেন=থনরুপমা ববদযনািন(1988) 

61. প্রিম ভারেীয় মথহলা গ্রান্ড স্লাম সখ্োব সজতেন= াথনয়া থমজয া(2009) 

62. প্রিম ভারেীয় মথহলা সটি থক্রতকতট িবল স ঞু্চথর কতরন=থমোলী রাজ(2004,থনউথজলযান্ডর থবরুদ্ধ) 

63. প্রিম ভারেীয় মথহলা মহাকািচারী=কল্পনা চাওলা 
64. প্রিম ভারেীয় মথহলা দথিনতমরু প্রদথিন কতরন=বীনা সকৌিলিমু্ভ 

65. প্রিম ভারেীয় মথহলা সগাথব মরুভূথম অথেক্রম কতরন= ুতচো কাতড়িঙ্কর 

66. প্রিম ভারেীয় মথহলা থবশ্ব  ুন্দরী হন=রীো ফাথরয়া 
67. NABARD-এর প্রিম মথহলা M.D. =রঞ্জনা কুমার 

68. জােীয় মথহলা কথমিতনর প্রিম সচয়ারপা যন—জয়িী পট্টনাইক 

69. জাথেপুতঞ্জর  াধারন  ভায় প্রিম মথহলা  ভাপথে –থবজয়লিী পথন্ডে 

70. UPSC-র প্রিম মথহলা সচয়ারপা যন—সরাজ থমথলয়ান সবি ু

71. সকান মথহলা প্রিম(ভারেীয়) সনাতবল পুরষ্কার পান=মাদার সটতরজা(1979)*** 

72. সকান ভারেীয় মথহলা প্রিম ভারেরত্ন পান=ইথন্দরা গান্ধ্ী*** 
73. প্রিম ভারেীয় মথহলা মযাগত ত  পুরষ্কার পান=কমলাতদবী চতট্টাপাধযায় 

74. ভারতে প্রিম মথহলা সরল মেী=মমো বযানাজী 
75. পথিম বতি মথহলা MLA-র  ংখ্যা কে=34 জন(294 এর মতধয) 
76. পথিম বতি প্রিম মথহলা মুখ্মেী =মমো বযানাজী(8th মুখ্যমেী) 
77. সকান রাতজয মথহলা MLA-র  ংখ্যা  বতিতক সবথি =থবহার ও রাজযিান(34 জন) 

78. পথিম বতির প্রিম মথহলা রাজযপাল =পদ্মজা নাইিু( তরাথজনীর কনযা) 
79. ভারতের প্রিম মথহলা সরলমেী হন সক=মমো বযানাজী 
80. ভারতের প্রিম মথহলা কয়লামেী হন সক=মমো বযানাজী 
81. ভারতের প্রিম মথহলা ক্রীড়া ও রু্বকলযান মেী হন সক=মমো বযানাজী 
82. ভারতের প্রিম মথহলা আঞ্চথলক দল বেথর কতরন =মমো বযানাজী 
83. ভারতের প্রিম মথহলা মুখ্যমেী থহ াতব  বযাথধক বই সলতখ্ন=মমো বযানাজী 
84. ভারতের প্রিম উচ্চথিথিো মথহলা মুখ্যমেী=মমো বযানাজী[BA(Hons),MA,LLB] 

85. থ িতুরর জথম আতন্দালতন সর্ মথহলা সনেৃত্বদান কতরন=মমো বযানাজী 
86. নমযদা বাাঁচাও আতন্দালতন সর্ মথহলা সনেৃত্বদান কতরন=সমধা পাতটকর 

87. সকান মথহলা  ংথবধান পর্যাতলাচনা(সভঙ্কটচালাইয়া) কথমিতনর  দ যা থেতলন= ুথমত্রা কুলকাথনয 
88. The National Commission of Woman Act কে াতল প্রনীে হয়=1990  াতল 

89. জােীয় মথহলা কথমিন কে াতল গঠিে হয়=1992.31সি জানযু়ারী 
90. জােীয় মথহলা কথমিতনর  দ য  ংখ্যা কে=4জন(সচয়ার পা যন ও থেনজন  দ য) 
91. জােীয় মথহলা কথমিতনর  দ যতদর থনতয়াগ কতর সক=সকন্দ্রীয়  রকার 

92. জােীয় মথহলা কথমিতনর  দ যতদর কার্যকাল কে=3বের 

93. জােীয় মথহলা কথমিতনর প্রিম সচয়ার পা যন সক থেতলন=জয়িী পটনাইক 

94. জােীয় মথহলা কথমিতনর বেয মান(2016) সচয়ার পা যন সক=লথলো কুমারমিলম 

95. জােীয় মথহলা কথমিতনর মলূ কাজ=মথহলাতদর অথধকার ও স্বািযরিার জনয সকন্দ্রতক  ুপাথরি করা 
96. পঃবি মথহলা কথমিন কে াতল গঠিে হয়=1992.22সি জনু 

97. পঃবি মথহলা কথমিতনর  দ য  ংখ্যা কে=একজন সচয়ারপা যন ও কতয়কজন  দ য 
98. বেয মাতন(2016) পঃবি মথহলা কথমিতনর  দ য  ংখ্যা কে=12জন(সচয়ারপা যন ও 11জন  দ য) 
99. পঃবি মথহলা কথমিন কতব সিতক কাজ শুরু কতর=1993.3রা সফব্রুয়াথর** 

100. পঃবি মথহলা কথমিতনর  দ যতদর থনতয়াগ কতর=রাজয রকার 

101. পঃবি মথহলা কথমিতনর  দ যতদর কার্যকাল=3বের 

102. পঃবি মথহলা কথমিতনর প্রিম সচয়ারপা যন সক থেতলন=সবলা দত্তগুে** 



103. বেয মাতন(2016) পঃবি মথহলা কথমিতনর সচয়ারপা যন সক= ুনন্দা মখু্াজী*** 
104. পঃবি মথহলা কথমিতনর মলূ কাজ=মথহলাতদর অথধকার ও স্বািযরিার জনয রাজযতক  ুপাথরি করা 
105. কেেম  ংতিাধনীতে পঞ্চাতয়তের প্রথেটি স্ততর মথহলাতদর জনয আ ন  ংরিন করা হয়=73েম(1992) 

106. 1992  াতলর 73েম  ংতিাধনীতে পঞ্চাতয়তে মথহলাতদর জনয কে আ ন  ংরিন করা হয়=এক েৃেীয়াংি 

107. বেয মাতন পঃবতি পঞ্চাতয়তে মথহলাতদর জনয কে আ ন  ংরিন আতে=50 িোংি*** 

108. কে াতল পঃবতি পঞ্চাতয়তে মথহলাতদর জনয 50িোংি আ ন  ংরিন করা হয়=2011  াতল 

109. সকান রাতজয প্রিম পঞ্চাতয়তে মথহলাতদর জনয 50িোংি আ ন  ংরিন করা হয়=থবহার*** 

110. কেেম  ংতিাধনীতে সপৌর ংিায় প্রথেটি স্ততর মথহলাতদর জনয আ ন  ংরিন করা হয়=74েম(1992) 

111. 1992  াতলর 74েম  ংতিাধনীতে সপৌর  ংিায় মথহলাতদর জনয কে আ ন  ংরিন করা হয়=এক েৃেীয়াংি 

112. সকান প্রধানমেী 1992  াতল 73 ও 74েম  ংতিাধনী আইন পা  কতরন=নরথ মা রাও(কং  রকার) 

113. পঃবতি পঞ্চাতয়ে ও সপৌর  ংিায় মথহলাতদর জন্ আ ন  ংরিন বযবিা কে াতল কার্যকর হয়=1994 

114. সকান পঞ্চাতয়ে থনবযাচতন পঃবতি পঞ্চাতয়তে মথহলাতদর জনয  ংরিন বযবিা কার্যকর হয়=চেুিয(1994) 

115. বেয মাতন পঃবতি সপৌর  ংিায় মথহলাতদর জনয কে আ ন  ংরিন আতে=এক েৃেীয়াংি 

116. আিজয াথেক নারী থদব  কতব পালন করা হয়=8ই মাচয  
117. সকান প্রধানমেী প্রিম মথহলাতদর জনয সলাক ভায় ও থবধান ভায় আ ন  ংরিতনর উতদযাগ সনন=H.D.সদবতগৌড়া 
118. কে াতল প্রিম সলাক ভায় মথহলাতদর জনয আ ন  ংরিতনর থবল উত্থাথপে হয়=1996.12Sept. 

119. ভারতে সকান  ালতক নারী িমোয়ন বর্য থহ াতব সঘার্না করা হয়=2001 ালতক 

120. সকান  রকার 2001 ালতক নারী িমোয়ন বর্য থহ াতব সঘার্না কতর=NDA  রকার(বাজতপয়ী-P.M.) 

121. কেেম সলাক ভায় প্রিম মথহলাতদর জনয আ ন  ংরিতনর থবল উত্থাথপে হয়=দিম সলাক ভায় 

122. সকান  রকার মথহলাতদর জনয আ ন  ংরিতনর থবলটি রাজয ভায় পা  কতর=UPA-II(মনতমাহন) 

123. কে াতল রাজয ভায় মথহলাতদর জনয আ ন  ংরিতনর থবলটি উত্থাথপে হয়=2010.8ই মাচয ** 
124. সকান োথরতখ্ রাজয ভায় মথহলাতদর জনয আ ন  ংরিতনর থবলটি পা  হয়=2010.9ই মাচয *** 
125. ভারতে মথহলাতদর জনয থবথভন্ন প্রকল্প=a)মথহলাতদর মর্যাদা  ংক্রাি জােীয় কথমটি(1979).b)মথহলা  মৃথদ্ধ 

সর্াজনা(1993).c)ইথন্দরা মথহলা সর্াজনা.d)রাষ্ট্রীয় মথহলা সকার্.f)স্বথনভয র সগাষ্ঠী.g)কনযাশ্রী.h)সবটি পড়াও,সবটি 

বাাঁচাও.ইেযাথদ 

126. ভারতে মথহলাতদর জনয থবথভন্ন আইন=a)থহনু্দ থববাহ আইন(1955).b)নারীতদর থবরুতদ্ধ অমানথবক আচরন ও বযব া 
থবতরাধী আইন(1956).c)পণপ্রিা থবতরাধী আইন(1961).d)থবতির্ থববাহ আইন(1965).e)মােৃত্ব আইন(1971).f) মান 

মজথুর আইন(1976).g)পথরবার আদালে আইন(1984).h)পণপ্রিা দন্ডনীয় অপরাধ আইন(1984).i)পাথরবাথরক থহং া 
থবতরাধী আইন(2006). 

127. ভারতের থবথভন্ন রাজননথেক দতলর মথহলা  ংগঠন=a)All India Women 

conference(AIWC).[কংগ্রত র].b)National federation of Indian Women(NFIW).[CPI-এর].c)All India 

Democratic Women’s Association(AIDWA).[CPI(M)-এর].d)ক্রাথি আথদবা ী মথহলা 
 ংগঠন(KAMS).[CPI(Maoist)-এর].e)মথহলা দিো  থমথে(জনো দতলর).f)মথহলা সমাচয া(BJP-র).f)Women’s India 

Association(WIA). 

128. ভারতের থবথভন্ন সস্বচ্ছাত বী মথহলা  ংগঠন নারীবাদী আতন্দালতন সনেৃত্ব সদয়=a) তহলী.b) মো মঞ্চ.c)স্ত্রী  ংঘর্য 
 থমথে.d)নারী মুথক্ত  ংঘ.e)Self Employed Women’s Association(SEWA).f)Working Women’s 

Forum(WWF).g)Muslim Women’s Forum(MWF) ইেযাথদ 

 

 
 

 

 



 

 

 

 


