
Q. The city to host the 2022 Olympic Winter Games is-

a) Beijing

b) Seoul

c) Almaty

d) Helsinki

Answer- a) Beijing

Q.'বনকুৱঁৰী' কিবতা�টাৰ ৰচক -

ক) ল�ীনাথ �বজব�ৱা

খ) �হমচ� �গা�ামী

গ) চ�কুমাৰ আগৰৱালা

ঘ) প�নাথ �গাহািঞ ব�ৱা

Ans- গ

Q. Diego Garcia is an island located in

a) Arabian Sea

b) Indian Ocean

c) Atlantic Ocean

d) South Pacific Ocean

Ans- C)

Q. India's 'Look East Policy' had adopted during the prime Ministership of -



a) P. V. Narsimha Rao

b) Atal Bihari Bajpayee

c) I. K Gujral

d) Rajiv Gandhi

Ans- a)

Q. Where is RAM located ?

a) Expansion Board

b) External Drive

c) Mother Board

d) All of above

Ans- C)

Q. The Full form of URL is ?

a) Uniform Resource Locator

b) Uniform Resource Link

c) Uniform Registered Link

d) Unified Resource Link

Ans- a)

Q. Who was the founder of Haryanka Dynasty?

a) Ajatashatru

b) Harshvardhan

c) Bimbisara

d) Ghananand

Answer- A)



Q. The Rawlatt act was passed in-

a) 1909

b) 1905

c) 1911

d) 1919

Answer- d)

Q. The East India Association was set up in-

a) 1866

b) 1608

c) 1857

d) None of the above

Answer- a)

Q. Padman movie is inspired by the life of -

a) Arunachalam Muruganantham

b) Akshay Kumar

c) Amitabh Bachchan

d) None of them

Answer- a)

Q. ৰা�সংঘৰ িনৰাপ�া পিৰষদৰ �ায়ী সদস�ৰ সংখ�া-

ক) ৫

খ) ৬



গ) ৭

ঘ) ১০

Ans- a) 5

Q. Hirkud dam is located in which of the following states?

a) Odisha

b) Andhra Pradesh

c) Telangana

d) None

Answer- a)

Q. ৰাজ�সভাক অন� িক না�ম�ৰ জনা যায়?

ক) কাউি�ল অব ��টচ্

খ) উ� সদন

গ) হাউচ অৱ ই�াৰচ্

ঘ) ওপৰৰআটাই�কইটা

Answer- D)

Q. তলৰ �কান গৰাকী ব�ি��য় ২০১৯ চনত প��ী স�ান লাভ কিৰিছল?

ক) অ�প কুমাৰ দ�

খ) জয়া�ী �গা�ামী মহ�

গ) উ�ৱ ভৰালী

ঘ) �ফু� ব�ৱা

Answer- C)



Q. শীতল যু� �কিতয়া আৰ� �হিছল?

ক) ১৯৪৪ চনত

খ) ১৯৪৫ চনত

গ) ১৯৪৬ চনত

ঘ) ১৯৪৭ চনত

Answer- B)

Q. Which one of the following was not a part of the Axis Powers?

a) US

b) Germany

c) Italy

d) Japan

Answer- a)

Q. �থম িব�যু�ৰআৰ�িণ �হিছল?

ক) ১৯১৩ চনত

খ) ১৯১৪ চনত

গ) ১৯১৫ চনত

ঘ) ১৯১৬ চনত

Ans- B)

Q. What is the full form of NATO?

a) North American Treaty Organization



b) North Atlantic Treaty Organization

c) North Asian Treaty Organization

d) None

Answer- B)

Q. 'Little Boy' আ� 'Fat Man' - িকহৰ লগত জিড়ত?

ক) িহ�িছমা আ� নাগাচািকত বষ�ণ কৰা পাৰমাণিৱক �বামা।

খ) ভাৰ�ত পৰী�ণ কৰা দটুা পাৰমাণিৱক �বামা।

গ) ইজৰাইলত ��ত �হাৱা কৃি�ম উপ�হ।

ঘ) ওপৰৰ এটাও নহয়।

Answer -a)

Q. আ�হাম সক�ল অসমত �ায়....... বছৰ ৰাজ� কিৰিছল।

ক) ৬৬০

খ) ৬০০

গ) ৬৩০

ঘ) ৭০০

Answer- B)

Q. চীনা পিৰ�াজক িহ�ৱনচা�ঙ িকমান �ী�া�ত কাম�প �মণ কিৰিছল?

ক) ৬০২ �ী�া�ত

খ) ৬৪৩ �ী�া�ত



গ) ৬৫০ �ী�া�ত

ঘ) ৫৪৩ �ী�া�ত

Ans- C)

Q. 'নাম�ঘাষা' �কা�ন ৰচনা কিৰিছল?

ক) মাধৱ�দৱ

খ) মাধৱ ক�িল

গ) �ীম� শংকৰ�দৱ

ঘ) ওপৰৰ এজ�না নহয়

Answer- A)

Q. '�হলাদ চিৰত' �কা�ন িলিখিছল?

ক) �হম �ৰ�তী

খ) মাধৱ ক�িল

গ) �� ক�িল

ঘ) ওপৰৰ এজ�না নহয়

Answer- A)

Q. মধ� যুগৰ কিব ৰাম �ৰ�তী(Rama Saraswati) �কানজন ৰজাৰ Court poet আিছল?

ক) ভা�ৰ বম�ন

খ) দলু�ভ নাৰায়ণ

গ) �� িসংহ

ঘ) ��পাল



Answer- B)

Q. �লাকসভাৰ �থম মিহলা অধ�� �কান?

ক) সুিম�া মহাজন

খ) মীৰা কুমাৰী

গ) �ৃিত ইৰাণী

ঘ) িনম�লা িচদাৰমন

Answer- খ)

Q. বত� মান �ীলংকাৰ �ধানম�ী �কান?

a) Mahindra Rajapaksa

b) Ranil Wickremesinghe

c) Gotabaya Rajapaksa

d) Maithripala Sirisena

Answer- a)

Q. Who is the author of the book “Ten Studies in Kashmir: History and Politics”?

A. Jnan Chandra Gosh

B. Rajeshwar Acharya

C. Kashi Nath Pandit

D. Gita Mehta



Ans- C)

Q. Who was the first Indian selected as a member of British Parliament?

A) MK Gandhi

B) BR Ambedkar

C) Dadabhai naoroji

D) Jawaharlal Nehru

Answer- C)

Q. Who was elected as a president of Indian National Congress for 3 times?

A) MK Gandhi

B) Subhash Chandra Bose

C) Rajendra Prasad

D) Dadabhai Noroji

Ans- D)

Q. Who wrote the book "Poverty and unbritish rule in India"?

A) Dadabhai naoroji

B) Mahatma Gandhi

C) Jawaharlal Nehru

D) Maulana Abul Kalam Azad

Ans- A)

Q. What is the official language of Barak Valley?



a) Assamese

b) Bodo

c) Bengali

d) Hindi

Ans- c)

Q. 'কীত� ন' �কা�ন ৰচনা কিৰিছল?

ক) মাধৱ�দৱ

খ) মাধৱ ক�িল

গ) �ীম� শংকৰ�দৱ

ঘ) ওপৰৰ এজ�না নহয়

Ans- C)

Q. অসমীয়া ভাষা�ল উ��খ�যাগ� বৰঙিণ �যা�গাৱা ভাষা�টা হল-

ক) আৰবী

খ) �নপালী

গ) কািব�

ঘ) ব�ড়া

Ans- a)

Q.অপৰাধ �ৱণতা এটা ডাঙৰ সমস�া-

ক) �শশৱ কালৰ

খ) বাল�কালৰ



গ) �ক�শাৰ কালৰ

ঘ) বৃ�ৱ�াৰ

Ans- c)

Q.এ�ক পিৰি�িতত, এ�ক কামৰ পুনৰাবৃি��য় হল -

ক) আ�হ

খ) অভ�াস

গ) ম�না�যাগ

ঘ) িশ�ণ

Ans- b)

Q.অসমৰ মঠু �ভৗ�গািলক এ�লকা ভাৰতবষ�ৰ মঠু �ভৗ�গািলক এ�লকাৰ-

ক) ১.৫ শতাংশ

খ) ১.৯ শতাংশ

গ) ২.৩ শতাংশ

ঘ) ওপৰৰ এটাও নহয়

Answer- c)

Q. Who is the Incumbent Chief Justice of India?

a) Justice Ranjan Gogoi

b) Justice S. A Bobde

c) Justice Dipak Mishra

d) None of them



Answer- B)

��: িব�জিপৰ �নতৃ�ত �ক�ত শাসনাধীন চৰকাৰখন তলৰ �কান�টা মচ� াৰ চৰকাৰ?

ক) ইউ. িপ. এ

খ) এন. িড. এ

গ) িপ. িপ. এ

ঘ) ওপৰৰ এটাও নহয়

Answer- b)

Q. বত� মান িব�জিপৰ ৰা��য় সভাপিত �কান?

ক) অিমত �াহ

খ) ন�ৰ� �মাদী

গ) ন�ৰ� িসং ট�মাৰ

ঘ) �জ. িপ. না�া

Answer- D)

Q .অসম িদৱস �কান তািৰ�খ পালন কৰা হয়?

ক) ৩১ িড�চ�ৰ

খ) ২ িড�চ�ৰ

গ) ৩১ জানৱুাৰী

ঘ) ওপৰৰ এটাও নহয়

Answer- B)

Q. �কান চনত মাদাৰ �ট�ৰছাক শাি�ৰ �না�বল বঁটা�ৰ স�ািনত কৰা �হিছল?



ক) ১৯৮২

খ) ১৯৯৯

গ) ১৯৭৯

ঘ) ১৯৯৭

Answer- C)

Q. অমত� � �স�ন..............�না�বল বঁটা লাভ কিৰিছল।

ক) সািহত�ৰ

খ) অথ�নীিতৰ

গ) শাি�ৰ

ঘ) ওপৰৰ এটাও নহয়

Answer- B)

Q. ৰাজ� সভাই িব�ীয় িবল এখন অন�ুমাদন িনিদয়া�ক িকমান িদন ৰািখব থব পা�ৰ?

ক) ১৪ িদন

খ) ৩০ িদন

গ) ২১ িদন

ঘ) ৭ িদন

Answer- a)

Q. 'Suwaguritola' is a custom connected with-

a) Durga puja Festival

b) Assamese Bihu

c) Assamese Marriage



d) Assamese Ankya Bhaona

Answer- c)

Q. িশখ সকলৰ �শষৰজন �� �কানআিছল?

ক) �� নানক

খ) �� �গািব� িসং

গ) �� �তগ বাহাদৰু

ঘ) ওপৰৰ এজ�না নহয়

Answer- b)

Q. আ�জ�ািতক নাৰী িদৱস �কান তািৰ�খ পালন কৰা হয়?

ক) ৮ মাচ�

খ) ৯ মাচ�

গ) ১০ মাচ�

ঘ) ওপৰৰ এটাও নহয়

Answer- a)

Q. আ�জ�ািতক মানৱ অিধকাৰ িদৱস �কান তািৰ�খ পালন কৰা হয়?

ক) ১০ িড�চ�ৰ

খ) ১০ জানৱুাৰী

গ) ২৪ অ��াবৰ

ঘ) ৯ িড�চ�ৰ

Answer- a)

Q. িছি�মক সংিবধানৰ �কান�টা অন�ু�দ অনসুিৰ িব�শষ ময�াদা �দান কৰা �হ�ছ?

a) 371



b) 371 A

c) 371 F

d) 371 B

Answer- c)

Q. On which day is the public curfew “Janta Curfew” imposed due to Corona virus?

a) 22 March 2020

b) 23 March 2020

c) 24 March 2020

d) 20 March 2020

Answer- a)

Q. Who was the Pro-team Speaker of 16th Lok Sabha?

a) Sumitra Mohajan

b) Kamal Nath

c) Meira Kumari

d) none of them

Answer- b)

Q.বত� মান মহাৰা�ৰ মখূ�ম�ী �কান?

ক) ৰাজ ঠাক�ৰ

খ) উ�ৱ ঠাক�ৰ

গ) আিদত� ঠাক�ৰ



ঘ) অিজত পাৱাৰ

Answer- B)

Q. িব�ৰআটাইত�ক চ�িট (short) িলিখত আ� পুৰিণ সংিবধানখন �কান �দশৰ ?

ক) আ�মিৰকা যু�ৰা�ৰ

খ) ভাৰতবষ�ৰ

গ) কানাডাৰ

ঘ) বাংলা�দশৰ

Answer- a) USA

Q. অসমত �কইখন ৰা��য় উদ�ান আ�ছ?

ক) ৫ খন

খ) ১০ খন

গ) ৭ খন

ঘ) ৬ খন

Answer- a)

Q. ৰা��য় িশ�া নীিত �কান চনত �ৱত� ন কৰা �হিছল?

ক) ১৯৮৫

খ) ১৯৮৬

গ) ১৯৮৭

ঘ) ওপৰৰ এটাও নহয়

Answer- b)

Q. অসমৰ ৰাজধানী ি�লঙৰ পৰা িদছপুৰ�ল �কান চনত �ানা�িৰত কৰা �হিছল?(In which year, the capital
of Assam shifted from Shillong to Dispur)



ক) ১৯৫০

খ) ১৯৫৫

গ) ১৯৭১

ঘ) ১৯৭৩

Answer- d)

Q. মািটকািল িহচা�প অসমৰআটাইত�ক ডাঙৰ িজলা �কানখন?

ক) কািব� আংলং

খ) কাম�প

গ) ধুবুৰী

ঘ) নগাঁও

Answer- a)

Q.Which country has ended its relationship with the WHO?

a. USA

b. China

c. Japan

d. India

Answer- a)

Q. �কানখন ঠাই প�ীৰ অ��তআ�হননৰ বা�ব িবখ�াত?

ক) বৰাইল

খ) হাফলং

গ) জািটংগা



ঘ) এটাও নহয়

Answer- c)

Q. কািব� মালভ� িমৰ সু-উ� শৃংগ�টাৰ নাম িক?

ক) বৰাইল

খ) িসংহাসন

গ) জািটংগা

ঘ) �ৰখা

Answer- b)

Q. অসমত িবিটএিড �কিতয়া গঠন �হিছল?

ক) ২০০৫ চনত

খ) ২০০৩ চনত

গ) ২০০৮ চনত

ঘ) ২০১১ চনত

Answer- b)

Q. মািটকািল িহচা�প অসমৰআটাইত�ক স� িজলা �কানখন?

ক) কাম�প

খ) দৰং

গ) ধুবুৰী

ঘ) লিখমপুৰ

Answer- a)



Q. অসমৰ সব�ািধক জনসংখ�া থকা িজলা �কানখন?

ক) মিৰগাঁও

খ) ধুবুৰী

গ) নগাঁও

ঘ) কাম�প

Answer- c)

Q. উ�ৰ- পূব�া�লৰ ��ৱশ�াৰ বুিল কাক �কাৱা হয়?

ক) �ৱাহাট�

খ) ধুবুৰী

গ) নলবাৰী

ঘ) নগাঁও

Answer- a)

Q. ভাৰতত �কিতয়াৰ পৰা GST আইন �ৱত� ন কৰা হয়?

ক) ১ এি�ল, ২০১৫

খ) ১ এি�ল, ২০১৭

গ) ১ জলুাই, ২০১৭

ঘ) ৩১ জলুাই, ২০১৭

Answer- d)

Q. উ�তম ন�ায়াল�য় বাবিৰ মছিজদ বনাম ৰাম মি�ৰ িববাদৰ ঐিতহািসক ৰায়দান �কিতয়া িদিছল?

ক) ৯ ন�ব�ৰ, ২০১৯

খ) ১০ ন�ব�ৰ, ২০১৯



গ) ১১ ন�ব�ৰ, ২০১৯

ঘ) ওপৰৰ এটাও নহয়

Answer- a)

Q. বাবিৰ মছিজদ বনাম ৰাম মি�ৰ িববাদৰ ঐিতহািসক ৰায়দান �কানজন মখু� ন�ায়ধী�শ �দান কিৰিছল?

ক) জাি�চ এছ. এ বব�ড

খ) জাি�চ িদপক িম�া

গ) জাি�চ ৰ�ন গ�গ

ঘ) ওপৰৰ এজ�না নহয়

Answer- C)

Q. ধলা-শিদয়া দলংখন �কান�টা নদীৰ ওপৰত িনম�াণ কৰা �হ�ছ?

ক) ��পু� ( Brahmaputra)

খ) লুিহত ( Lohit)

গ) বৰাক( Barak)

ঘ) িদিহং ( Dihing)

Answer- B)

Q. অসমৰ �াচীন নাম িকআিছল?

ক) কাম�প

খ) কমতাপুৰ

গ) �াগ�জ�ািতষপুৰ

ঘ) িদছপুৰ



Answer - C)

Q. হষ�বধ�নৰ সমসামিয়ক কাম�পৰ ৰজা �কানআিছল?

ক) ভা�ৰ বম�ন

খ) পুষ�বম�ন

গ) সম�ুবম�ন

ঘ) ওপৰৰ এজ�না নহয়

Answer- a)

Q. ধলা-শিদয়া দলংখনৰ �দঘ�� িকমান?

ক) ৯.১৫ িক.িম

খ) ৯.১০ িক. িম

গ) ৯.১৪ িক. িম

ঘ) ওপৰৰ এটাও নহয়

Answer -a)

Q. �াধীন ভাৰতৰ �থম িশ�াম�ী �কানআিছল?

a) �মৗলানা আবুল কালামআজাদ

b) ড° িব. আৰ. আ��দকাৰ

c) ৰাজকুমাৰী অিম�ত �কৗৰ

d) ড° সব�প�ী ৰাধাকৃ�ণ

Answer- a)



Q. জ�ু-কা�ীৰৰ �থমজন উপ- ৰাজ�পাল �কান ?

ক) িগিৰছ চ� �মাৰমু

খ) অিনজ িবজ

গ) ৰাধা কৃ� মাথৰু

ঘ) ওপৰৰ এজ�না নহয়

Answer- a)

Q.Who was the author of the book "India against Itself"

a) Dr. Hiren Gohain

b) Dr. Mamani Roysom Goswami

c) Homen Borgohain

d) Dr. Sanjib Barua

Answer- d)

Q. "ৰা��দাহীৰ িদন-িলিপ" ��খনৰ িলখক �কান?

ক) মৃনাল তালুকদাৰ

খ) অিজত ভ�ঞা

গ) পৰাগ দাস

ঘ) ওপৰৰ এজ�না নহয়

Answer- c)

Q. �কানজনআ�হাম ৰজাই 'বৰব�ৱা' আ� 'বৰফুকন' পদবী দটুাৰ সৃি� কিৰিছল?



ক) চ�ডাংফা

খ) চ��ংমুং

গ) �তাপ িসংহ

ঘ) জয়�জ িসংহ

Answer- c)

Q. ভাৰতৰ �া�ন �ধানম�ী অটল িবহাৰী বাজ�পয়ীক �কান চনত ভাৰত ৰ� �দান কৰা �হিছল?

ক) ২০১৫

খ) ২০১৬

গ) ২০১৭

ঘ) ২০১৮

Answer- a)

Q. When did Lunar Eclipse happen?

a) Half Moon

b) Full Moon

c) Equinox

d) None of the above

Answer- b)

Q. ভাৰতীয় সংিবধানৰ ��াৱনা�টা আৰ� হয়-

ক) ভাৰতবষ� এখন �াধীন, সাব��ভৗম....।

খ) আিম ভাৰতীয় জনগ�ণ



গ) আিম ভাৰতীয় সক�ল

ঘ) ওপৰৰ এটাও নহয়

Answer- B)

Q. সংিবধানৰ ৪২ তম সং�শাধনী অনসুিৰ ��াৱনাত তলৰ �কান �কইটা শ� সি�িৱ� কৰা �হিছল?

a) Socialist and Secular

b) Socialist, Secular and Unity

c) Socialist, Secular and Republic

d) Socialist, Secular and Integrity

Answer- d)

Q.পৃিথৱীৰ আটাইত�ক দীঘ�তম নদী �কানখন?

ক) নীল নদী

খ) আমাজন

গ) �মকংগ

ঘ) ��পু�

Answer- a)


