Bengali General Studies - 2
1. বাযতীয় ংবফধাননয ভুখ্যযচবয়তানে?

5. ' ভযানরট ' ব্দটি রোন রখ্রায ানে মুক্ত?

[A] ড: যাজেন্দ্র প্রাদ।

[A] যাগডফ।

[B] ড: বফ. অয. অনেদেয।

[B] রানরা।

[C] েয রার ননজরু।

[C] াাঁতায।

[D] ফল্লব বাই যাজের।

[D] ফযাডডভন্টন।

2. রযর আবিন রে অবফষ্কায েনযন?

6. শুষ্ক ফযপ োনে ফরা য়?

[A] এডডন।

[A] নাইজরাজেন-ডাই- অক্সাইড।

[B] পযাযাজড।

[B] োফব ন-ডাআ- ক্সাআড।

[C] নেভ।

[C] ারপায-ডাই-অক্সাইড।

[D] বিনপনন।

[D] কযারডয়ভ - অক্সাইড।

3. রাীয মুদ্ধ েনফ য়?

7. যক্ত তঞ্চনন রোন ববটাবভন াাময েনয?

[A] ২৩ ভার্চ, ১৯৫৭ াজর।

[A] ডবোডভন-A

[B] ২৩ এবির, ১৯৫৭ ানর।

[B] ডবোডভন-B

[C] ২৩ নভ, ১৯৫৭ াজর।

[C] ডবোডভন-D

[D] ২৩ েুন, ১৯৫৭ াজর।
4. শ্রী চচতনযনদফ গয়ায় োয োনে দীক্ষা রনন?
[A] নকফ বাযতী।
[B] কফীয।
[C] ইযুযী।
[D] উজযয নকানটিই নয়।
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[D] ববটাবভন-K
8. রবনববরয়াভ বে?
[A] েত্রাে।
[B] বাইযা।
[C] ফযাকজেডযয়া।
[D] নপ্রাজোজোয়া।
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9. রোন গভনন ক্ষভ?
[A] াইড্রা।
[B] স্পি।
[C] যাযাডভডয়াভ।
[D] নকানটিই নয়।
10. রোন ার রেনে বাযতযত্ন ুযস্কায রদয়া
য়?
[A] ১৯৫২ ার।
[B] ১৯৫৩ ার।
[C] ১৯৫৪ ার।
[D] ১৯৫৫ ার।
11. বাযনত েয়রা ঈৎাদনন রোন যাজ্য িেভ?
[A] ডফায।
[B] কর্চােক।
[C] উডিলযা।
[D] ঝাড়খ্ন্ড।
12. " বফবোয " ঈাবধয েব বে?
[A] ুডনক।
[B] ররাবিে।
[C] অডভত্রঘাত।

13. বাযতীয় জ্রুবয ফস্থা র ালিায বফধান রোন
ধাযায় ফবিব ত অনে?
[A] ৩৫০
[B] ৩৬০
[C] ৩৭০
[D] ৩৭১
14. রোনটিয জ্নয স্দায়ুতন্ত্র ক্ষবতগ্রস্ত য়?
[A] রাবডয়াভ।
[B] কাফচন-ডাই -অক্সাইড।
[C] ারপায।
[D] অডক্সজেন।
15. স্বিব রতা রোন ধযননয ঈবিদ?
[A] ভৃতেীফী।
[B] যজ্ীফী।
[C] স্বজবােী।
[D] ডভজ ােীফী।
16. নযনয়য ভুদ্রায নাভ বে?
[A] ডরায
[B] ইউনযা
[C] ররান
[D] ইজয়ন

[D] যাক্রভাঙ্ক।
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17. ফুযনযা প ুবর বযাচব রডবরনভনেয দয
দপ্তয এখ্ন রোোয়?

21. বননচয রোন েবিঈটায রযাঙ্গুনয়জ্টি ফব িেভ
ৃবি নয়বের?

[A] করকাতা

[A] COBOL

[B] নর্ন্নাই

[B] FORTRAN

[C] বনঈ বদবি

[C] BASIC

[D] ভুম্বাই
18. আনবিটিঈট প যাডবান্স বাআনযারবজ্ রোন
যানজ্য ফবস্থত?

[D] PASCAL
22. বাযনত রোন ঈজ্াবতয ংখ্যা ফনচনয় রফব?
[A] বীর

[A] গুেযাে

[B] নকার

[B] ডডকভ

[C] াাঁতার

[C] নতজরঙ্গানা

[D] ভুন্ডা

[D] রেযারা

22. বননচয রোন রক্ষত্রটিনত যাজ্যবায রোন
বূবভো রনআ?

19. িেভ ভবরা চারে বানফ এভ.অয.এপ.
রখ্তাফ জ্য়ী রজ্বভ চযাডঈআে রোন রদনয
নাগবযে?
[A] আংরযান্ড
[B] ভাডকচ ন মুক্তযাষ্ট্র
[C] ফ্রান্স
[D] নফরডেয়াভ
20. রোন বাযতীয় ঐবতাবে ২০১৯ ানরয ডযান
রডববড ুযস্কায বজ্নতনেন?
[A] ইযপান াডফফ
[B] ুডভত যকায
[C] এভ.ডে.এ.নাযায়র্

[A] উযাষ্ট্রডত ডনফচার্ন
[B] ধযক্ষ বনফব াচন
[C] যাষ্ট্রডতয অাযর্
[D] ুডপ্রভজকাজেচয ডফর্াযডতজক অাযর্
23. োননয রোন ং যীনযয বাযাভয বনয়ন্ত্রি
েনয?
[A] ককডরয়া
[B] নটাবরে
[C] টিভযাডনক দচ া
[D] ইনকা

[D] িয় ুব্রাভবনয়াভ
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24. বাযতীয় ংবফধাননয রোন নুনেদঃ ংদনে
ংবফধান ংনাধন েযায ক্ষভতা রদয়?
[A] অনুজেদঃ ৩০৬
[B] নুনেদঃ ৩৬৮
[C] অনুজেদঃ ৩৯০
[D] অনুজেদঃ ৩৪৮

28. বাযনতয রোোয় আঈনযবনয়াভ ায়া মায়?
[A] জ্াদুনগাড়া
[B] নেত্রী
[C] নফনতা
[D] ফযাকয
29. "ফাবনব ং রে" বে?

25. রোন েবভটিয যাভনব ২৪ যগনা রজ্রা
১৯৮৬ ানর দু'বাগ য়?

[A] ভতর দচন

[A] ড: খুযানা কডভটি

[B] উত্তর দচন

[B] বনীে বধোযী েবভটি

[C] ফতর দব ন

[C] ড: অজাক ডভত্র কডভটি

[D] অফতর নরন্স

[D] েটির ননগুপ্ত কডভটি

30. "নাআন রডজ্ য়ান্ডায" ফআটি রে বরনখ্নেন?

26. দবক্ষি বতব্বনতয চূ েী ঈতযো রেনে রোন
নদীয ৃবি নয়নে?

[A] জ্ন রভবপল্ড

[A] ডতস্তা
[B] রতাব া
[C] যায়ডাক
[D] ভানন্দা

[B] েেচ ফানচাড 
[C] েন ডযড
[D] েেচ অযওজয়র
31. রোন দােব বফজ্ঞানী দানভাদয বযাবর
েনব ানযননয িেভ নোটি েনযন?

27. রফরবজ্য়ানভয য়াআনি -এ ফবস্থত বফখ্যাত
টাঈন নরয অদনর রোরোতায রোন বফখ্যাত
আভাযতটি চতবয েযা নয়বের?

[A] ডফক্রভ াযাবাই

[A] যােবফন

[C] ড.ডব.যভন

[B] াআনোটব

[D] রভ নাদ াা

[B] প্রানর্ন্দ্র ভরানফী

[C] োউন র
[D] ডবক্টডযয়া নভজভাডযয়ার
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32. যাষ্ট্রুনিয বফশ্ব ঈদ্বাস্তু বদফ েনফ াবরত য়?

36. "ভাযাষ্ট্র নফ বনভব াি রনা" রে গঠন েনযন?

[A] ১৫ নভ

[A] উদ্ভফ ঠাকজয

[B] ২০জ্ুন

[B] যাজ্ ঠােনয

[C] ৭ আগস্ট

[C] ফার ঠাকজয

[D] ১৯ নজবম্বয

[D] ুীর ঠাকজয

33. "রভাত্রবযনেবযয়া" রোন িািীয জ্ীফাশ্ব?

37. েযানোড যবিয নাভেযি রে েনযন?

[A] নঘািা

[A] যন্টজেন

[B] াবত

[B] রগাল্ডিাআন

[C] কুকুয

[C] পযাযাজড

[D] গরু

[D] যাদাযজপাডচ

34. "রযান্ড প রায়াআট বেবড" নাভ বববত
েযা য় রোন স্থাননে?

38. "এবনগভযানটারবজ্" বেনয নঙ্গ মুক্ত?

[A] দাডেচডরিং
[B] োবব য়াং
[C] নভঘারয়
[D] ডডকভ

[A] তঙ্গ
[B] নাস্টকাডচ
[C] নভৌভাডি
[D] ধাাঁধা

35. নাযায়ি রতু রোন নদীয ঈয চতবয?

39. IRDP িেল্প রোন ঞ্চফাবলব েী বযেল্পনায়
িফবতবত য়?

[A] নভচদা

[A] প্য ভ

[B] রগাদাফযী

[B] ডিতীয়

[C] ডফতস্তা

[C] ঞ্চভ

[D] তাডপ্ত

[D] লষ্ঠ
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40. যাজ্যবায় িবতবদন ফব াবধে েতগুবর িশ্ন
েযা মায়?

44. ফাংরায় " বচযস্থায়ী ফনদাফস্ত " রে িচরন
েনযন?

[A] ১৫০ টি

[A] রডচ ক্লাইব।

[B] ১৭৫ টি

[B] রডব েনব য়াবর।

[C] ২০০ টি

[C] ওয়াজযন নডস্টিং।

[D] ২২৫ টি

[D] রডচ ডযন।

41. জ্নর বনভবিত রাজ্া দন্ডনে ফাাঁো রদখ্ায
োযন বে?

45. রোন রদন ভুক্ত ংফন রদখ্া মায় না?

[A] িবতযি।
[B] প্রডতপরন।

[A] ডিনুক।
[B] রোঁনচা।
[C] াভুক।

[C] আবযন্তযীন প্রডতপরন।
[D] ডফজের্।
42. " ন্ধকূ তযা " রোোয় ং টিত য়?
[A] ভুম্বাই।
[B] রোরোতা।
[C] নর্ন্নাই।
[D] াডন ।
43. রোন মনন্ত্রয াানময তবড়ৎ বক্তনে মাবন্ত্রে
বক্তনত রূান্তবযত েযা মায়?

[D] ডর্িংডি।
46. হৃৎবন্ড রোন দব া বদনয় অোবদত োনে?
[A] নডযকাডডচয়াভ।
[B] এবোবডবয়াভ।
[C] ডাডভচ।
[D] এডডাডভচ।
47. চাযবভনায রে বনভব াি েনযন?
[A] াোান।

[A] ইন্ডাক্টয।

[B] আকফয।

[B] রান্সপযভায।

[C] কুবরকুতু ফ া।

[C] চফদুযবতে রভাটয।

[D] আরাউডিন খরেী।

[D] ডায়নাজভা।
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48. তাভাত্রা ফাড়ায ানে ধাতু য রযানধ বে
বযফতবন য়?
[A] কজভ।
[B] ফানড়।

52. স্বত্ব বফনরা নীবত রে িফতবন েনযন?
[A] রডব ডারনৌব।
[B] রডচ কযাডনিং।
[C] রডচ ডযন।

[C] একই াজক।
[D] রডচ ডরেন।
[D] উজযয নকানটিই নয়।
49. ঈবিনদয ানরােংনরোযী যিে দােব
রোনটি?
[A] নক্লাজযাপ্লাস্ট।
[B] অডক্সজেন।

53. রোন বফনদব মব টে চন্দ্রগুনপ্তয যাজ্ত্ব োনর
বাযনত অনন?
[A] পা-ডজয়ন।
[B] ডউজয়ন ািং।
[C] রভগাবস্থবন।

[C] রলানযাবপন।
[D] ডড. এন. এ
50. জ্ান্তা গুা রোন মুনগয স্থাতয?
[A] ল্লফ।
[B] গুপ্ত।
[C] নভৌমচ।
[D] কুলার্।

[D] বাজকাদাগাভা।
54. রোন ঠিে নয়?
[A] বাযতিাজিা আজন্দারন - ১৯৪২
[B] াইভন কডভন - ১৫২৭
[C] ফঙ্গ-বঙ্গ যদ - ১৯০৫
[D] জ্াতীয় েংনগ্রনয িবতষ্ঠা - ১৮৮০
55. 'িবরুন' বে?

51. জ্াতীয় েংনগ্র গনঠনয ভয় বাযনতয
বাআযয় রে বেনরন?

[A] াভুডিক িি।

[A] রডচ কযাডনিং।

[B] একপ্রকায ুনাডভ।

[B] রডচ এরডগন।

[C] ভাযাত্বে বফধংী ঝড়।

[C] রডচ ডযন।

[D] ভুি নরাত।

[D] রডব ডাপবযন।
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56. রনানফর ুযস্কায িেভ েত ানর রদয়া য়?

60. বগ্রবনচ ভানভবদয রোন রদন ফবস্থত?

[A] ১৯০০ াজর।

[A] রন্ডন।

[B] ১৯০২ াজর।

[B] কানাডা।

[C] ১৯০৩ াজর।

[C] োভচাডন।

[D] ১৯০১ ানর।

[D] োান।

57. রন্ডন যটি রোন নদীয তীনয ফবস্থত?

61. "নাআকুভ" বাযনতয রোন যানিযয এেটি
বফখ্যাত ঈৎফ?

[A] কজেচ।
[B] রটভ।
[C] াডচন।

[A] েম্মু ও কাশ্মীয
[B] নাগারযান্ড
[C] নকযর

[D] নন্ট রজযন্স।
58. ভযােনভান রাআন রোন দুআ রদনয ীভান্ত?

[D] রুিাচর িনদ

[A] বাযত-ফািংরজদ।

62. ফাংরায় বেয়াত্তনযয ভন্বন্তনযয ভয় রোন
আংনযজ্ বাযত াে বেনরন?

[B] বাযত-াডকস্তান।

[A] রডচ ক্লাইব

[C] বাযত-আপগানস্থান।

[B] রডব োটিবয়ায

[D] বাযত-চীন।

[C] রডচ কনচওয়াডর

59. ৃবেফীয ফনচনয় ফড় রযরনয় প্ল্যাটপভব রোন
রদন ফবস্থত?

[D] ওয়াজযন নডস্টিং

[A] র্ীন।

63. বফশ্ব অফায়ায ংস্থা ( W.M.O ) রোোয়
ফবস্থত?

[B] আজভডযকা।

[A] রুান

[C] ইিংরযান্ড।

[B] াডয

[D] বাযত।

[C] েুডযখ
[D] নেজনবা
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64. ভায়ানভানযয ারব ানভনেয নাভ বে?

68. ূফব াট ফব ত রোন িোয ফব ত?

[A] ডস্টয টিিং

[A] স্তু ফচত

[B] ডাজয়ে

[B] ক্ষয়জ্াত ফব ত

[C] নযানার অযাজম্বডর

[C] আজেয় ফচত

[D] াআেু হুেতা

[D] প্রার্ীন বডঙ্গর

65. বাযনতয িেভ েবভঈবননেন যানটরাআট
রোনটি?

69. 'অবফান' গ্রনেয যবচয়তা রে?

[A] ইনযাজে 4B
[B] যার
[C] বাকয 1
[D] নকানটিই নয়

[A] ডভনাে উডিন
[B] ইব্ন ফতু তা
[C] ডভনাে উ ডযাে
[D] অবভয খ্রু
70. িফ ফংনয রল যাজ্া রে বেনরন?

66. বফাযীনাে াাড় বিভফনঙ্গয রোন রজ্রায়
ফবস্থত?

[A] নযডিং ফভচন

[A] ফাাঁকুড়া

[B] যাবজ্ত ফভব ন

[B] ুরুডরয়া

[C] ডিং ডফষ্ণু

[C] দাডেচডরিং

[D] ডফেয়ারয়

[D] ফীযবূ ভ

71. রভড়াটি দুযনদয রে দভন েনযন?

67. রতাব া নদী রোো রেনে ঈৎন্ন নয়রে?

[A] ইরতু ৎডভ

[A] চু বে ঈতযো

[B] আকফয

[B] ডভডযক উতযকা

[C] ঔযঙ্গজেফ

[C] যায়তার উতযকা

[D] ফরফন

[D] পারুত ফচত
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72. ঈত্তয বাযনতয িেভ ঐবতাবে ম্রাট রে
বেনরন?
[A] অজাক
[B] প্র ভ র্ন্দ্রগুপ্ত
[C] ভুিগুপ্ত
[D] ভাদ্মনদ
73. জ্াতীয় অনয়য বাফ বাযনত রে চতবয েনয?
[A] ডযকল্পনা কডভন
[B] রন্ট্র্রার িযাটিবিেযার গব ানাআনজ্ন
[C] ডযোবচ ফযাঙ্ক অপ ইডন্ডয়া
[D] নকানটিই নয়

76. ৃবেফীয ঈচ্চতভহ্রনদয নাভ বে?
[A] আইজয
[B] টিটিোো
[C] ুজা
[D] উজযয নকানটিইন য়
77. রটবফর রটবননখ্রায় রটবফনরয চদ ব  িস্থ েত?
[A] ৯ পু ে ও ৪ পু ে
[B] ৯ পুট  ৫ পুট
[C] ৯ পু ে ও ৬ পু ে
[D] ৯ পু ে ও ৭ পু ে

74. রোনলয বনঈবলয়া রে অবফষ্কায েনযন?

78. বাযনতয ংবফধানন বননদব ভূরেনীবত ন্তবব ু ক্ত
েযায ঈনেয বে?

[A] যফাটব ব্রাঈন

[A] ধভচডনজযজে যাষ্ট্র প্রডতষ্ঠা কযা।

[B] নর ও রুকা

[B] েরযানভুরে যাষ্ট্র িবতিা েযা

[C] নভন্ডা

[C] উন্নয়জনয ফচজেষ্ঠ ুজমাগ প্রদান কযা

[D] ডড - ডু জফ

[D] যকাজযয নস্বোর্াডযত প্রডতত কযা

75. ৃবেফীনত রোন রদ রযভ ঈৎাদনন িেভ
স্থান বধোয েনয?

79. বাযনতয যিয গনফলিাগাযটি রোোয়
ফবস্থত?

[A] র্ীন

[A] রখজনৌ

[B] জ্াান

[B] আগ্রা

[C] বাযত

[C] রদযাদুন

[D] ফািংরাজদ

[D] নাগুয
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80. স্বাধীন বাযনতয িেভ ঈ-যাষ্ট্রবত রে
বেনরন?
[A] ড:োডকয হুজন
[B] ড: ফব িী যাধােৃষ্ণন
[C] ডে.এ. াঠক
[D] ডব.ডব. ডগডয
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