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RRB NTPC CBT-I Memory Based Mock - 28 Dec. 2020 
 
Q1. 5 sin75.sec15 + 3cot15.cot75 + 2tan45 এর মান ননর্ণয় করুন । 

(a) 10 

(b) 13 

(c) 12 

(d) 5 

 

Q2. একটি টেনিলের ক্রয়মূেয এিং নিক্রয়মূেয এর অনুপাত 3: 4.  15% ছাড় টেওয়া হলে োলের 

শতাংশটি সন্ধান করুন। 

(a) 16
2

3
% 

(b) 13
1

3
% 

(c) 14
3

7
% 

(d) 12% 

 

Q3. সলিণাচ্চ সাধারর্ নিোজকটি সন্ধান করুন যা 56, 216 এিং 28 টক োগ কলর  । 

(a) 28 

(b) 56 

(c) 216 

(d) 4 

 

Q4. যনে দুটি সংখ্যার গ.সা.গু 12 হয় এিং  ওই দুই সংখ্যার ে.সা.গু  72 হয়, তলি দুটি সংখ্যার 

পারস্পনরক ক্রলমর টযাগফেটি ননধণারর্ করুন যনে সংখ্যাদুটির টযাগফে 60 হয় । 

(a) 
5

36
 

(b) 
10

72
 

(c) 
5

72
 

(d) 24 

 

Q5. 
√51×√81

√45×√27
=? 

(a) √
17

5
 

(b) √
5

17
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(c) 
√17+√3

√5
 

(d) None of these 

 

Q6. যনে  2400 + x এর  12%, 5400 এর 18% এর সমান হয়, তলি x এর মানটি সন্ধান করুন । 

(a) 686 

(b) 384 

(c) 684 

(d) 972 

 

Q7. যনে 2 িছলর 15% হালর আসে ‘P’ এর চক্রিৃনি সুে এিং সরে সুে এর মলধয পার্ণকয 3225 হয়, 

তাহলে আসে ‘P’ এর সন্ধান করুন । 

(a) ননধণারর্ করা সম্ভি নয় 

(b) 
44200

3
 

(c) 44000 

(d) 
430000

3
 

 

Q8. x এিং y একসালর্ 12 নেলনর মলধয একটি কাজ টশষ কলর । y এিং z একই কাজ  18 নেলনর 

মলধয সমাপ্ত কলর, z এিং x ওই কাজটি 15 নেলনর মলধয সমূ্পর্ণ কলর । তাহলে x, y এিং z 

একসালর্ পুলরা কাজটি সম্পন্ন করলত কত সময় োগলি । 

(a) 
180

37
 

(b) 
360

37
 

(c) 
120

13
 

(d) 9 নেন 

 

Q9. একটি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার নম্বর টমাে নম্বলরর 30%। যনে A টমাে নম্বলরর 20% নম্বর পায় 

এিং 72 নম্বলরর  জনয িযর্ণ হয়, তাহলে পরীক্ষায় সিণানধক নম্বর সন্ধান করুন।  

(a) 720 

(b) 360 

(c) 180 

(d) 1440 

 

Q10. নিক্রয়মূলেযর 80% ক্রয়মূলেযর  60% এর সমান  । তাহলে োে িা ক্ষনতর শতাংলশর সন্ধান 

করুন। 

(a) 23% 

(b) 33
1

3
% 
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(c) 20% 

(d) 25% 

 

Q11. িগণলক্ষলের প্রনতটি িাহু 20% কলর িাড়ালনা হয়, তাহলে িগণলক্ষলের টক্ষেফলের পনরিতণ নটি 

সন্ধান করুন । 

(a) 40% 

(b) 22% 

(c) 44% 

(d) 36% 

 

Q12. কু্ষদ্রতম সংখ্যা ননর্ণয় করুন যালক  15, 20 এিং 35 দ্বারা োগ করলে 8 অিনশষ্ট র্ালক ।  

(a) 428 

(b) 328 

(c) 214 

(d) 420 

 

Q13. যনে cos θ =
3

5
 তাহলে tan θ = ? 

(a) 
3

4
 

(b) 
4

3
 

(c) 
5

4
 

(d) 
3

5
 

 

Q14. একটি আয়তলক্ষলের পনরসীমা  48. দের্ঘণয ও প্রলের অনুপাত 2: 1 হলে, আয়তলক্ষলের 

টক্ষেফে সন্ধান করুন । 

(a) 128 

(b) 64 

(c) 132 

(d) 256 

 

Q15. একটি  সমিাহু নেেুলজর উচ্চতা 2√3 হলে,  নেেুজটির টক্ষেফে সন্ধান করুন । 

(a) 4√3 

(b) 2√3 

(c) 3√2        

(d) 6√3 

 

Q16. 
2 cot15

tan75
 এর মান হে - 

(a) 1 
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(b) 2 

(c) 0 

(d) –1 

 

Q17. V টকানও কাজ 15 নেলনর মলধয এিং S ওই একই কাজ 10 নেলনর মলধয টশষ করলত পালর । যনে, টশষ 5 

নেলন  V কাজটি টছলড় চলে যায় এিং S িানক কাজটি একা সমূ্পর্ণ কলর | তলি S এিং V একসালর্ কাজ কলরলছন 

এমন নেলনর সংখ্যা সন্ধান করুন । 

(a) 5 

(b) 8 

(c) 3 

(d) 2 

 

Q18. একটি নসনেন্ডালরর উচ্চতা 14 টসনম এিং িক্রতলের  টক্ষেফে 528 টসনিনমোর ²। 

নসনেন্ডালরর আয়তন ননর্ণয় করুন । 

(a) 3080 

(b) 1540 

(c) 1440 

(d) 1584 

 

Q19. একটি টহালেলে, টমলয়লের  সালর্ টছলেলের অনুপাত 3: 2. যনে আরও 300 টি টমলয় প্রলিশ 

কলর  তলি অনুপাত 5: 2 হয় । তলি নতুন েনতণ র পলর টহালেলে টমাে নশক্ষার্ীর সংখ্যাটি ননর্ণয় 

করুন । 

(a) 1050 

(b) 1200 

(c) 900 

(d) 750 

 

Q20. একটি র্ঘনড়র ক্রয়মূেয 15000 োকা  এিং নিক্রয় মূেয 20000 োকা হলে োলের শতাংশটি 

সন্ধান করুন । 

(a) 15% 

(b) 20% 

(c) 25% 

(d) 33
1

3
% 

 

Q21. যনে a³ + b³ = 125 এিং a – b = 5 তাহলে a² + ab + b² হে: 

(a) 20 

(b) 110 

(c) 25 

(d) 65 
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Q22. একটি নেেুলজর, টকার্গুনে  হে  2θ, 3θ - 8 এিং 5θ - 12. িৃহত্তম টকার্টি সন্ধান করুন । 

(a) 102° 

(b) 88° 

(c) 83° 

(d) 86° 

 

Q23. একটি রম্বলসর সংেগ্ন টকার্গুনের অনুপাত 6: 3 হলে সিলচলয় টছাে টকার্টি হে - 

(a) 60° 

(b) 90° 

(c) 120° 

(d) 30° 

 

Q24. 2 িছর ধলর 10% হালর একটি অলের সরে সুে 500, তাহলে ওই একই অলের ওপর ওই 

একই সমলয়র জনয  চক্রিৃনি সুলের সন্ধান করুন । 

(a) 550 

(b) 540 

(c) 525 

(d) 520 

 

Q25. যনে টকানও টোকানোর 20% এিং 10% এই  2 টি ছাড় টেয়, তলি তার জনয কাযণকর ছাড়টি 

সন্ধান করুন । 

(a) 32% 

(b) 28% 

(c) 25% 

(d) 30% 

 

Q26. X, 50 নকলোনমোর / র্ঘিা টিলগ A োন টর্লক যাো শুরু কলর । 30 নমননে পলর y, B োন 

টর্লক 150 নকলোনমোর / র্ঘিা টিলগ যাো শুরু কলর | যনে A এিং B এর দূরত্ব 725 নকনম হয়, তলি 

x টর্লক y এর নমেন োলনর  দূরত্বটি ননধণারর্ করুন । 

(a) 200 

(b) 300 

(c) 325 

(d) 150 

 

Q27. A: B: C এর অনুপাত 2: 3: 4, সমস্ত সংখ্যার টযাগফে 120 হলে,  B নম্বরটি সন্ধান করুন । 

(a) 25 

(b) 30 

(c) 20 

(d) 40 
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Q28. একটি নেেুজ ABC টত ∠B এিং ∠C এর টকার্নদ্বখ্ণ্ডক O  টকলে নমনেত হয় এিং 120° টকার্ 

দতনর কলর । ∠B এর সন্ধান করুন । 

(a) 60° 

(b) 30° 

(c) 45° 

(d) 90° 

 

Q29. একটি সু্কলে, 50 জন টমলয় এিং 70 টছলে রলয়লছ । একটি ফাংশলন 50% টমলয় এিং 30% 

টছলে অংশ ননলয়নছে, তাহলে ফাংশলন অংশ টনওয়া নশক্ষার্ীর সংখ্যাটি সন্ধান করুন । 

(a) 45 

(b) 55 

(c) 56 

(d) 46 

 

Q30. 9 × [(9 – 4) ÷  {(8 ÷ 8 of 4) + (4 ÷ 4 of 2)}] এর মান ননর্ণয় 

করুন:  

(a) 20  

(b) 60 

(c) 
15

4
  

(d) 
15

2
 

 

Q31. ছয় জন একটি  োইলন োাঁ নড়লয় আলছ । D এিং F  এর মলধয একজন িযনি নছে । C, A এর 

নপছলন নছে এিং তালের টকউই  চূড়ান্ত টশলষ টনই । E সামলন নছে না । F, A এিং B এর মলধয নছে 

। োইলনর যর্াক্রলম সামলন এিং নপছলন টক টক  আলছ ? 

(a) DE 

(b) AC 

(c) DC 

(d) BE 

 

Q32. P  হ'ে A এিং  B এর োই । S হ'ে A এর মা । T  হে P এর িািা । ননলচর টকান িিিযটি 

‘অিশযই সতয হলত পালর না? 

(a) T হ'ে A এর নপতা ।  

(b) S হ'ে P এর মা | 

(c) P হ'ে S এর টছলে । 
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(d) A হ'ে T এর টছলে । 

 

Q33. একটি টকাড োষায়, BANKER টেখ্া আলছ NABREK. টসই োষায় কীোলি STRING টেখ্া 

হলি? 

(a) RSTGIN 

(b) RTSGNI 

(c) TSIRGN 

(d) RTGSNI 

 

Q34. যনে CAB = 12 এিং FED = 30 হয়, তাহলে  HIDE = 

(a) 44 

(b) 68 

(c) 52 

(d) 48 

 

Q35. যনে  HECK টেখ্া হয় 94410 এিং DIG টেখ্া হয় 588,তাহলে BIKE নকোলি টেখ্া হলি ? 

(a) 38124  

(b) 38115 

(c) 19113 

(d) 39105  

 

Q36. যনে CAB = 13 এিং FEED = 41 হয়, তাহলে  JADE =___________ 

(a) 35 

(b) 43 

(c) 41  

(d) 45 

 

Q37. একটি টযৌনিক এিং অর্ণপূর্ণ ক্রলম ননম্ননেনখ্ত শলের নিনযাসটি ননলেণ শ করার জনয সঠিক নিকল্পটি ননিণাচন 

করুন । 

1. Probation  

2. Selection  

3. Application  

4. Confirmation  

5. Appointment 

(a) 3, 2, 5, 1, 4 

(b) 5, 1, 4, 2, 3 

(c) 4, 1, 3, 2, 5 

(d) 3, 2, 5, 4, 1  
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Q38. ননম্ননেনখ্ত নচেটিলত, নেেুজটি "েনরদ্র" প্রনতনননধত্ব কলর, িৃত্তটি "ইনিননয়াসণ" এিং আয়তলক্ষেটি "দুুঃখ্ী 

টোক" উপোপন কলর। নিনেন্ন নিোলগ সংখ্যা িযনির সংখ্যা প্রেশণন কলর । 

 
কতজন গরীি ইনিননয়ার দুুঃখ্ী নয় ?  

(a) 16 

(b) 6 

(c) 9 

(d) 10 

 

Q39. টেন নচেটি ননিণাচন করুন যা ননম্ননেনখ্ত ক্লাসগুনের মলধয সম্পলকণ র সলিণাত্তম নচেটি প্রেশণন কলর । 

টফান, চাজণ ার, মাোরলিাডণ . 

(a)  

 
(b)  

 
(c)  

 
(d)  

 
 

Q40. নচেটি  singers , dancers  এিং poets প্রেশণন কলর। নচেটি অধযয়ন করুন এিং টসই 

অঞ্চেটি খু্াঁলজ টির করুন যা নশক্ষার্ীলের প্রনতনননধত্ব কলর যারা poets ও singers উেয়ই নকন্তু 

dancers  নয় । 

(a) P + T + S (b) T 

(c) T + U + R + S (d) P + T + U + S 
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Q41. নীেম, নযনন েীপলকর কনযা, েীনপকালক িেলেন, "টতামার মা টরখ্া আমার িািার  (নযনন রামোলের তৃতীয় 

সন্তান) টছাে টিান, " কীোলি রামোে েীনপকার সালর্ সম্পনকণ ত? 

(a) োদু 

(b) নপতা 

(c) কাকা 

(d) ননধণারর্ করা সম্ভি না 

 

ননলেণ শ (42-44): ননম্ননেনখ্ত তর্যগুনে মলনালযাগ সহকালর অধযয়ন করুন এিং নীলচর টেওয়া প্রলের উত্তর নেন: 

আেজন িনু্ধ  P, Q, R, S, T, U, V এিং W টগম টখ্েলছ এিং টকলের নেলক মুখ্ কলর একটি িৃত্তাকার টেনিলের 

চারপালশ িলস আলছ,  তলি একই ক্রলম নয় । 

S এিং P উেয়ই এলক অপলরর মুলখ্ামুনখ্ । P , R এর িাম পালশ 2nd  োলন িলস আলছ ।  V, Q এর মুলখ্ামুনখ্ নয়  | Q 

এিং R উেয়ই এলক অপলরর ননকেিতী প্রনতলিশী নয় । W এিং V এর মলধয দু'জন িযনি িলস আলছন |v, নযনন T 

এর ডাননেলক নদ্বতীয় োলন িলস আলছন | 

 

Q42. নীলচর মলধয টক W এর  ডাননেলকর  তৃতীয় োলন িলস আলছ ? 

(a) R 

(b) T 

(c) P 

(d) U 

 

Q43. প্রেত্ত তর্য অনুযায়ী ননলচর মলধয টক W এর মুলখ্ামুনখ্ িলস আলছন?  

(a) T 

(b) V 

(c) U 

(d) টকউই  না 

 

Q44. V এর সালপলক্ষ Q এর অিোন নক ? 

(a) ডাননেক টর্লক নদ্বতীয় 

(b) িামনেক টর্লক তৃতীয় 

(c) িামনেক টর্লক নদ্বতীয় 

(d) ডাননেক টর্লক  তৃতীয়   
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Q45. একটি নিিৃনতর পলর  দুটি নসিান্ত টেওয়া আলছ । আপনালক নিিৃনতটি সতয নকনা তা নিলিচনা করলত হলি 

যনেও এটি সাধারর্োলি পনরনচত সতযগুনের টর্লক পৃর্ক িলে মলন হয় । আপনালক নসিান্ত ননলত হলি প্রেত্ত 

নিিরর্টি অনুসরর্ কলর প্রেত্ত টকান নসিান্তটি অনুসরর্ করা হলি । 

Statements : 

A friend in need is a friend indeed.  

Conclusions : 

I. All are friends in good times.  

II. Enemies in bad times are not friends.  

(a) শুধুমাে conclusion I follow হলি | 

(b) শুধুমাে conclusion II follows হলি | 

(c) উেয় conclusion I এিং II follow হলি | 

(d) conclusion I অর্িা II follows হলি না | 

 

Q46. দুটি Conclusions এিং  দুটি Statemen টেওয়া আলছ, তারপলর চারটি নিকল্প রলয়লছ । সিলচলয় উপযুিটি  

ননিণাচন করুন । 

Statement:  

All boys are honest.  

Sachin is honest. 

Conclusions:  

I. Sachin is a boy. 

II. All honest persons are boys.  

(a) Only I (b) Only II 

(c) Either I or II (d) Neither I nor II 

 

Q47. দুটি নিিৃনত টেওয়া আলছ । তারপলর I. II এিং III নম্বরযুি নতনটি নসিান্ত টনওয়া হয়। ধলর টনওয়া হে 

নিিৃনতগুনে সতয, যনেও তারা সাধারর্োলি পনরনচত তলর্যর সালর্ দিকনল্পক িলে মলন হয় । নিিৃনত টর্লক 

টযৌনিকোলি টকান নসিান্তগুনে (গুনে) অনুসরর্ কলর তা ননধণারর্ করুন । 

Statements:  

Some plants are trees.  

All trees are bushes. 

Conclusions:  

I. Some bushes are plants.  

II. All bushes are plants.  

III. No bush is a plant. 

(a) Only conclusion I follows 

(b) Only Conclusion III follows 

(c) only conclusions I and III follow 
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(d) Only conclusions II and III follow 

 

Q48. দুটি নিিৃনত টেওয়া আলছ । তারপলর I. II এিং III নম্বরযুি নতনটি নসিান্ত টনওয়া হয়। ধলর টনওয়া হে 

নিিৃনতগুনে সতয, যনেও তারা সাধারর্োলি পনরনচত তলর্যর সালর্ দিকনল্পক িলে মলন হয় । নিিৃনত টর্লক 

টযৌনিকোলি টকান নসিান্তগুনে (গুনে) অনুসরর্ কলর তা ননধণারর্ করুন। 

Statements:  

Some animals are mammals.  

No mammal is herbivore  

Conclusion : 

1. No herbivore is mammal.  

2. Some mammals are animals. 

3. No animal is herbivore. 

(a) None of the conclusions follows.  

(b) Only conclusions II and III follow.  

(c) Only conclusions I and II follow.  

(d) Only conclusions I and III follow.  

 

Q49. নদ্বতীয় পেটি টযমন প্রর্ম পেটির সালর্ সম্পনকণ ত টতমননোলি তৃতীয় পলের সালর্ সম্পনকণ ত নিকল্পটি 

ননিণাচন করুন । 

BYWD : DWUF :: AZYB : _______ 

(a) CXVB 

(b) BZXC 

(c) CXWD 

(d) BYWE 

 

Q50. নদ্বতীয় পেটি টযমন প্রর্ম পেটির সালর্ সম্পনকণ ত টতমননোলি তৃতীয় পলের সালর্ সম্পনকণ ত নিকল্পটি 

ননিণাচন করুন । 

15 :25 : : 24 : ____ 

(a) 40 

(b) 35 

(c) 32  

(d) 45 

 

Q51. ' Tuesday ' টযমনোলি ' Mars ' এর সালর্ সম্পনকণ ত টতমনোলি ‘Thursday' সম্পনকণ ত- 

(a) Venus 

(b) Mercury 

(c) Saturn 

(d) Jupiter 

 

Q52. ননম্ননেনখ্ত সমীকরর্টি সঠিক করলত টকান দুটি সংখ্যার সালর্ 

অেেিেে করা উনচত? 

8 + 12 ÷ 9 × 6 – 4 = 12 ÷ 6 × 8 + 9 – 1  

(a) 12 এিং 8  
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(b) 6 এিং 9  

(c) 6 এিং 12  

(d) 8 এিং 4  

 

Q53. যনে ‘x’ নচহ্ন এর সালর্ ‘ ÷ ’ এিং‘ 3 ’নম্বলরর সালর্ ‘ 2 ’এর অেেিেে করা  হয়, তলি নীলচর টকান সমীকরর্টি 

সঠিক হলি ? 

(a) 3÷2×2+2-3= 1 

(b) 3×2÷2+2-3=3 

(c) 2×3÷2+2-3=0 

(d) 2×3-2+2÷3=0 

 

Q54.  

যনে  + এর অর্ণ '÷', '-' এর অর্ণ '+', × এর অর্ণ ‘ - 'এিং' ÷  এর অর্ণ '×' হয়, তলি নীলচর অনেিযনির মান কী হলি? 

18÷6-27+3×12=? 

(a) 92 

(b) 105 

(c) 95 

(d) 107 

 

Q55. যনে '$' এর অর্ণ টযাগ, '@' এর অর্ণ নিলয়াগ,'#' 'এর অর্ণ গুর্ এিং '&' এর অর্ণ োগ টিাঝায় । তাহলে এর মান 

কী? 

12 # 8 $ 36 & 3 @ 6 ?  

(a) 98  

(b) 102  

(c) 79  

(d) 46  

 

Q56. ননম্ননেনখ্ত চারটি টেোর-ক্লাোলরর মলধয নতনটি নননেণ ষ্ট উপালয় একই রকম এিং একটি আোো। 

নিলজাড়টি খু্াঁলজ টির করুন। 

(a) PYRU 

(b) CLEH 

(c) MKOH 

(d) TRVN 

 

Q57. ননম্ননেনখ্ত চারটি শলের নতনটি টজাড় একটি  একইরকম এিং একটি আোো । আোোটি খু্াঁলজ টির করুন 

। 

(a) Jealous 

(b) Weep 

(c) Sad 

(d) Angry 
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Q58. ননম্ননেনখ্ত চারটি সংখ্যার নতনটি টজাড় একটি  একইরকম এিং একটি আোো। আোোটি খু্াঁলজ টির 

করুন। 

(a) 78 : 13 

(b) 18 : 9 

(c) 34 : 7 

(d) 56 : 11 

 

Direction (59-60): নীলচ প্রনতটি প্রলের নীলচ একটি নিিৃনত টেওয়া হলয়লছ যারপলর I এিং II নম্বরযুি দুটি 

অনুমান রলয়লছ। আপনালক নিিৃনত এিং ননম্ননেনখ্ত অনুমানগুনে নিলিচনা করলত হলি এিং নসিালন্তর মলধয 

টকান অনুমানগুনে অন্তেুণ ি রলয়লছ তা ননর্ণয় করলত হলি। 

Give answer 

(a) If only assumption I is implicit 

(b) If only assumption II is implicit 

(c) If both I and II are implicit. 

(d) If neither I nor II is implicit 

 

Q59. Statement: The government has decided to pay compensation to the tune of Rs.1 lakh to the family 

members of those who are killed in railway accidents.  

Assumptions: 

I. The government has enough funds to meet the expenses incurred due to Compensation. 

II. There may be reduction in incidents of railway accidents in near future. 

 

Q60. Statement: I have not received telephone bills for nine months inspite of several complaints:- A 

telephone customer’s letter to the editor of a daily. 

Assumptions: I. Every customer has a right to get bills regularly from the telephone company. 

II. The customer’s complaints points to defect in the services which is expected to be corrected.  

 

Q61. টকান টেশ মানকণ ন যুিরাষ্ট্র এিং কানাডার পাশাপানশ 2026 নফফা নিশ্বকাপ আলয়াজন করলত যালে? 

(a) কাতার  

(b) নচনে 

(c) টমনিলকা 

(d) আইসেযান্ড 

 

Q62. CH3-CH2-CH3  এর ননম্ননেনখ্ত টযৌলগর IUPAC নাম কী? 

(a) নমলর্ন 

(b) ইলর্ন 

(c) টপ্রালপন 

(d) নিউলেন 

Q63. প্রনতিছর নিশ্ব পনরলিশ নেিস পােন করা হয় টকান নেলন ? 

(a) 21 জুোই 

(b) 21জুন 

(c) 5 জুন 
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(d) 5 জুোই 

 

Q64. কনম্পউোলর এইচ.টি.এম.এে এর সমূ্পর্ণ নাম নক?  

(a) হাইপারলেিে মাকণ আপ েযাঙু্গলয়জ 

(b) হাইলেিে টমনশন েযাঙু্গলয়জ 

(c) হাইপারলেিে এন্ড নেেস মাকণ আপ  েযাঙু্গলয়জ 

(d) এর মলধয টকানটিই নয় 

 

Q65. গেনণর টকান অনুলেে দ্বারা  ননলয়াগ করা হয়? 

 (a) অনুলেে 157 

(b) অনুলেে 141 

(c) অনুলেে 146 

(d) অনুলেে 155 

 

Q66. K2SO4 এর রাসায়ননক নাম কী?? 

(a) পোনসয়াম সােলফে 

(b) পোনসয়াম সােফাইড 

(c) কযােনসয়াম সােলফে 

(d) পোনসয়াম নডসফ্লাইড 

 

Q67. োরতীয় সংনিধালনর টকান অনুলেলে ননিণাচন কনমশলনর নিধালনর কর্া উলেখ্ আলছ ?  

(a) অনুলেে 320  

(b) অনুলেে 322  

(c) অনুলেে 324  

(d) অনুলেে 326 

 

Q68. ইউলনলস্কার সাংসৃ্কনতক ওয়ার্ল্ণ  টহনরলেজ সাইে ‘হুমায়ুন েম্ব’ কার দ্বারা নননমণত হলয়নছে ? 

(a) হানমো িানু টিগম 

(b) রওকাইয়া টিগম 

(c) টমলহরুনননসা 

(d) জাহানারা টিগম 

 

Q69. নডআরনডওর প্রধান টক? 

(a) অনিনাশ চন্দর 

(b) সতীশ টরনি 

(c) টেনস েমাস 

(d) এস.নপ. িাোশুভ্রামাননয়াম 
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Q70. টিঙ্গে নিোজলনর সময় োইসরয় টক নছলেন? 

(a) েডণ  উইনেংডন 

(b) সযার জন েলরন্স 

(c) েডণ  নেননের্লগা 

(d) েডণ  কাজণ ন 

 

Q71. োরলতর প্রর্ম জাতীয় উেযান টকানটি? 

(a) কানজরাঙ্গা জাতীয় উেযান 

(b) নজম কলিণে জাতীয় উেযান 

(c) িান্ধিগড় জাতীয় উেযান 

(d) নগরলহাে জাতীয় উেযান 

 

Q72. সুরাে টকান নেীর তীলর অিনেত?  

(a) তাপী 

(b) নমণো 

(c) মহানেী 

(d) টগাোিরী 

 

Q73. পাননপলর্র নদ্বতীয়  যুি কলি হলয়নছে? 

(a) 1552 

(b) 1556 

(c) 1557 

(d) 1582 

 

Q74. কমনওলয়ের্ ইয়ুর্ টগমটি টকার্ায় অনুনিত হলয়নছে? 

(a) পযানরস 

(b) ননউইয়কণ  

(c) েন্ডন 

(d) টিেফাে 

 

Q75. টগানি মরুেূনম টকার্ায়? 

(a) েনক্ষর্ আনিকা 

(b) মানকণ ন যুিরাষ্ট্র 

(c) মলঙ্গানেয়া এিং চীন 

(d) নচনে 

 

Q76. িযাংক অফ িলরাো টকান িযাংলকর সালর্ নমনেত হয়? 

(a) নিজয়া িযাংক এিং টেনা িযাংক 
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(b) ওনরলয়িাে িযাংক অফ কমাসণ (ওনিনস) এিং ইউনাইলেড িযাংক অফ ইনন্ডয়া 

(c) নসনন্ডলকে িযাংক 

(d) ইনন্ডয়ান িযাংক 

 

Q77. ইউএস ওলপন 2020 (পুরুষ) টক নজলতলছ? 

(a) টনাোক টজালকানেচ 

(b) ডনমননক নর্ম 

(c) রাফালয়ে নাোে 

(d) আলেকজান্ডার টজলরে 

 

Q78. িতণ মান নসলজআই টক ? 

(a) রিন টগালগাই 

(b) এন নে রমন 

(c) শারে অরনিন্দ িিলে 

(d) এর মলধয টকানটিই নয় 

 

Q79. পৃনর্িীর র্ঘনত্ব কত? 

(a) 8.51 গ্রাম /টসনম ^3 

(b) 5.51 গ্রাম /টসনম ^3 

(c) 4.51 গ্রাম /টসনম ^3 

(d) 9.51 গ্রাম /টসনম ^3 

 

Q80. সযাডে নপক িা সযাডে নহে টকার্ায় অিনেত? 

(a) আন্দামান ও ননলকাির দ্বীপপুি 

(b) মােদ্বীপ 

(c) টগায়া 

(d) েমন ও নেউ 

 

Q81. কনম্পউোলরর মনস্তষ্ক কী? 

(a) নসনপইউ 

(b) মননের 

(c) মাউস 

(d) নকলিাডণ  

 

Q82. 'স্বরাজ টমরা জনমনসি অনধকার টহ' টক িলেন ?  

(a) োো োজপত রায়  

(b) নিনপন চে পাে 

(c) িাে গঙ্গাধর নতেক 
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(d) টগাপাে কৃষ্ণ টগাখ্লে 

Q83. চোয়র্ 2 কলি েঞ্চ করা হলয়নছে? 

(a) 18 এনপ্রে, 2019 

(b) 22 জুোই, 2019 

(c) 18 আগে, 2019 

(d) 22 জুন, 2019 

 

Q84. আপনন যখ্ন চাাঁ লে ভ্রমর্ করলিন তখ্ন েলরর  উপর কী প্রোি পড়লি ?  

(a) নদ্বগুর্ 

(b) অলধণক হলয় যায়  

(c) নেগুর্ 

(d) টকান প্রোি পড়লি না 

 

Q85. ‘ইিারনযাশনাে মাোর আর্ণ’ নেিস পােন করা হয়? 

(a) 22 জুন 

(b) 28 এনপ্রে 

(c) 28 জুন 

(d) 22 এনপ্রে 

 

Q86. রাজতরনঙ্গনী রচনয়তা টক? 

(a) কেহন 

(b)  অে নিরুনন 

(c) োনন্তদুগণ 

(d) নিেহন 

 

Q87. যনে পৃনর্িীলত আপনার ওজন 60 টকনজ হয় । চাাঁ লে আপনার ওজন কত হলি?  

(a) 30 টকনজ 

(b) 10 টকনজ 

(c) 20 টকনজ 

(d) 60 টকনজ 

 

Q88. মুকুরনর্ জাতীয় উেযানটি টকার্ায় ? 

(a) টকরাো 

(b) মহারাষ্ট্র 

(c) তানমেনাড়ু 

(d) অন্ধ্রপ্রলেশ 

 

Q89. ওলজান নেিস কলি পােন করা হয়? 

http://www.bankersadda.com/
http://www.sscadda.com/
http://www.careerpower.in/
http://www.adda247.com/
https://www.google.com/search?biw=1366&bih=657&q=Al-Biruni&stick=H4sIAAAAAAAAAONgFuLUz9U3MMnJMDBTAjMN8yotjbX4AlKLivPzgjNTUssTK4sXsXI65ug6ZRaV5mXuYGUEAKALQWw3AAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjwl-nTy_DtAhWjyDgGHdRTByEQxA0wBnoECAkQDg
https://www.google.com/search?biw=1366&bih=657&q=Al-Biruni&stick=H4sIAAAAAAAAAONgFuLUz9U3MMnJMDBTAjMN8yotjbX4AlKLivPzgjNTUssTK4sXsXI65ug6ZRaV5mXuYGUEAKALQWw3AAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjwl-nTy_DtAhWjyDgGHdRTByEQxA0wBnoECAkQDg
https://www.google.com/search?biw=1366&bih=657&q=Al-Biruni&stick=H4sIAAAAAAAAAONgFuLUz9U3MMnJMDBTAjMN8yotjbX4AlKLivPzgjNTUssTK4sXsXI65ug6ZRaV5mXuYGUEAKALQWw3AAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjwl-nTy_DtAhWjyDgGHdRTByEQxA0wBnoECAkQDg


18 www.bankersadda.com  |  www.sscadda.com  |  www.careerpower.in  |  www.adda247.com 

 

(a) 16 টসলেম্বর 

(b) 19 টসলেম্বর 

(c) 10 টসলেম্বর 

(d) 14 টসলেম্বর 

 

Q90. নসনপনসনি কলি প্রনতনিত হয়? 

(a) 1978 

(b) 1988 

(c) 1996 

(d) 1974 

 

Q91. োইে ইয়ার কার ইউননে ? 

(a) সময় 

(b) দূরত্ব 

(c) নিদুযৎ 

(d) তীব্রতা 

 

Q92. জ্ঞানপীঠ 2019 কালক েূনষত করা হলয়নছে? 

(a) আনির্াম 

(b) নজ শেরা কুরুপ 

(c) শ্রীলেিী অন্তজণ নম 

(d) নিষু্ণনারায়র্ নামু্বনর্নর 

 
Q93. রুনিনী টেিী অরুর্লেে টকান নৃলতযর সালর্ জনড়ত?  

(a) কর্ক 

(b) কর্াকােী 

(c) টমানহনীট্টম 

(d) োরতনেযম 

 
Q94. টলািাে হাঙ্গার ইলন্ডি -এ  োরলতর রয্াে কত? 

(a) 81 
(b) 79 
(c) 94 
(d) 96 
 
Q95. টকান রালজযর েীর্ঘণতম সমুদ্র তীর রলয়লছ? 

(a) অন্ধ্র প্রলেশ 

(b) মহারাস্ট্র 

(c) গুজরাে 

(d) তানমেনাড়ু 

Q96. টরশম কৃনম োেনপােন নহসালি পনরনচত: 

(a) মৎসয চাষ 

http://www.bankersadda.com/
http://www.sscadda.com/
http://www.careerpower.in/
http://www.adda247.com/


19 www.bankersadda.com  |  www.sscadda.com  |  www.careerpower.in  |  www.adda247.com 

 

(b) উেযান পােন 

(c) টরশম চাষ 

(d) ফুলের চাষ 

Q97. নহমাচে প্রলেলশর মুখ্যমন্ত্রী টক? 

(a) জয় রাম ঠাকুর 

(b) অনুরাগ ঠাকুর 

(c) টপ্রম কুমার ধুমাে 

(d) উপলরর টকানটিই নয় 

 
Q98. মানুলষর মনস্তলষ্কর টকান েি শ্রির্শনির সালর্ জনড়ত? 

(a) সামলনর েি 

(b) পযানরলয়োে েি 

(c) টেলম্পারাে েি 

(d) অনিনপোে েি 

 
Q99. ননম্ননেনখ্তগুনে টক িলেনছে, "হুনুজ নেনে দুর আস্ত" (নেনে এখ্নও 

অলনক দূলর)? 

(a) আনমর খ্সরু 

(b) ননজামুনিন আউনেয়া 

(c) ইয়ানহয়া নসরনহনন্দ 

(d) মইনুনিন নচশতী 

Q100. আগ্রা শহলরর প্রনতিাতা টক? 

(a) আকির 

(b) িাির 

(c) নসকন্দর  টোনে 

(d) টমািারক শাহ সায়াে 
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