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িাাংলা ভাষা ও িাবিতয 

১। ’ইতরবিশেষ’ িলশত বিোঝোয়? 

ক. দুি বত্ত খ. চোলোবক গ. পোর্ বকয ঘ. অপদোর্ ব 

উত্তরঃ গ. পোর্ বকয  

২। বিপোতশি বিদ্ধ স্বরিবির দৃষ্টোন্ত বকোিটি? 

ক. বগো+অক্ষ= গিোক্ষ খ. বপৌ+ অক = পোিক গ. বি+অঙ্গ= িঙ্গ ঘ. যবত+ইন্দ্র= যতীন্দ্র 

উত্তরঃ ক. বগো+অক্ষ= গিোক্ষ 

৩। ‘চো াঁশদর অমোিিযো’ উপিযোশির যুিক-বেক্ষশকর িোম- 

ক. আিদুল কোশদর খ. খবতি বময়ো গ. আক্কোি আলী ঘ. আশরফ আলী 

উত্তরঃ ক. আিদুল কোশদর 

৪। ‘মরণ বর তুাঁ হু মম েযোম িমোি।’ – পঙক্তিটির রচবয়তো- 

ক. বিদযোপবত খ. বগোবিন্দদোি গ. রিীন্দ্রিোর্ ঠোকুর ঘ. কৃষ্ণদোি কবিরোজ 

উত্তরঃ গ. রিীন্দ্রিোর্ ঠোকুর  

৫। ‘আশিোয়োরো’ উপিযোশির রচবয়তোর িোম- 

ক. সিয়দ মুজতিো আলী খ. কোজী আিদুল ওদুদ 

গ. িক্তজির রহমোি ঘ. বরোশকয়ো িোখোওয়োৎ বহোশিি 

উত্তরঃ গ. িক্তজির রহমোি 

৬। বিশচর বকোি িোকযটি প্রশয়োগগত বদক বর্শক শুদ্ধ?  

ক. আবম কোরও িোশতও বিই, িশতশরোশতও বিই। 

খ. আপবি স্বপবরিোশর আমবিত। 

গ. তোর দু’বচোখ অশ্রুশত বেশি বগল। 

ঘ. িোরো জীিি েূশতর মজবুর বখশি মরলোম। 

উত্তরঃ গ. তোর দু’বচোখ অশ্রুশত বেশি বগল। 

৭। বিশচর বকোিটি বযৌবগক িোকয?  



ক. বদোষ স্বীকোর করশল বতোমোশক েোক্তি বদওয়ো হশি িো। 

খ. বতবি বিড়োশত এশি বকিোকোিো করশলি। 

গ. মহৎ মোিুষ িশল িিোই তো াঁশক িম্মোি কশরি। 

ঘ. বেশলটি চঞ্চল তশি বমধোিী। 

উত্তরঃ ঘ. বেশলটি চঞ্চল তশি বমধোিী।  

৮। ধ্ববি-পবরিতবশির বিয়শম বকোিটি িণ ব-বিপয বয় এর দৃষ্টোন্ত?  

ক. রতি খ. কিোি গ. বপচোে ঘ. মুলুক 

উত্তরঃ গ. বপচোে 

৯। ‘অধ বচন্দ্র’ কর্োটির অর্ ব – 

ক. অমোিিযো খ. গলোধোক্কো গ. কোশে িোিো ঘ. কোশি 

উত্তরঃ খ. গলোধোক্কো 

১০। ‘হরতোল’ বকোি েোষো বর্শক আগত েব্দ?  

ক. পতু ববগজ খ. বহক্তন্দ গ. গুজরোটি ঘ. ফরোবি 

উত্তরঃ গ. গুজরোটি 

১১। বকোিটি ‘ক্তজগীষো’র িম্প্রিোবরত প্রকোে? 

ক. জোবিিোর ইচ্ছো খ. জয় কবরিোর ইচ্ছো গ.  হিি কবরিোর ইচ্ছো ঘ. যুদ্ধ কবরিোর ইচ্ছো 

উত্তরঃ খ. জয় কবরিোর ইচ্ছো 

১২। বিশচর বকোিটি তৎিম েব্দ? 

ক. পেন্দ খ. বহিোি গ. ধূবল ঘ. বেৌবখি 

উত্তরঃ  গ. ধূবল 

১৩। বিশচর বকোিটি িোাংলো ‘ধোতু’র দৃষ্টোন্ত? 

ক. কহ ্খ. কর্্ গ. িুধ্ ঘ. গঠ্ 

উত্তরঃ ক. কহ ্

১৪। বকোিটি জোতীয় কবি কোজী িজরুল ইিলোম রবচত গ্রন্থ িয়?   

 কক  িযর্োর দোি কখ  বদোলিচো াঁপো কগ  বেউবল মোলো কঘ  িোশনিোর তরী 

উত্তরঃ কঘ  িোশনিোর তরী 

১৫। শুদ্ধ িোিোি বকোিটি?  



ক. মুমুষু ব খ. মুমুষূ ব গ. মুমূষু ব ঘ. মূমূষু ব 

উত্তরঃ গ. মুমূষু ব 

১৬। বিশচর বকোিটি ‘অবি’র িমোর্ বক েব্দ িয়?  

ক. িবি খ. আিীর গ. িোয়ুিখো ঘ. সিশ্বোির 

উত্তরঃ খ. আিীর 

১৭। ‘বদশের যত িদীর ধোরো জল িো, ওরো অশ্রুধোরো।’-এই উক্তিটি বিশচর বকোি পোবরেোবষক 

অলাংকোর দ্বোরো বেোবেত? 

ক. অপিুবত খ. যমক গ. অশর্ বোন্নবত ঘ. অবেশযোজি 

উত্তরঃ ক. অপিুবত 

১৮। ‘যর্োরীবত’ বকোি িমোশির দৃষ্টোন্ত? 

ক. অিযয়ীেোি খ. বদ্বগু গ. িহুব্রীবহ ঘ. দ্বন্দ্ব 

উত্তরঃ ক. অিযয়ীেোি 

১৯। ‘মবৃত্তকো বদশয় সতবর’-কর্োটি িাংশকোচি করশল হশি— 

ক. তন্ময় খ. মন্ময় গ. মনৃ্ময় ঘ. বচন্ময় 

উত্তরঃ গ. মনৃ্ময় 

২০। ‘চণ্ডীমঙ্গল’ কোশিযর উপোিয ‘চণ্ডী’ কোর স্ত্রী? 

ক. জগন্নোর্ খ. বিষু্ণ গ. প্রজোপবত ঘ. বেি 

উত্তরঃ ঘ. বেি 

২১। ‘শ্রীকৃষ্ণকীতবি কোিয’ বকোর্ো বর্শক উদ্ধোর করো হশয়বেল?  

ক. বিপোশলর রোজদরিোর বর্শক খ. বগোয়োলঘর বর্শক গ. পোঠেোলো বর্শক ঘ. কোন্তজীর মক্তন্দর 

বর্শক 

উত্তরঃ খ. বগোয়োলঘর বর্শক 

২২। বিদযোপবত মূলত বকোি েোষোর কবি বেশলি?  

ক. মোরোটঠ খ. বহক্তন্দ গ. সমবর্বল ঘ. গুজরোটি 

উত্তরঃ গ. সমবর্বল 

২৩। ‘আমোর িন্তোি বযি র্োশক দুশধেোশত।’ এই মশিোিোঞ্ছোটি কোর?  

ক. েিোিশন্দর খ. েো াঁড়ুদশত্তর গ. ঈশ্বরী পোিুিীর ঘ. ফুল্লরোর 



উত্তরঃ গ. ঈশ্বরী পোিুিীর 

২৪। বিশচর বকোি িযক্তি ‘িুক্তদ্ধর মুক্তি’ আশন্দোলশির িশঙ্গ যুি বেশলি িো? 

ক. কোজী আিদুল ওদুদ খ. এি ওয়োশজদ আবল গ. আিুল ফজল ঘ. আিুদল কোবদর 

উত্তরঃ খ. এি ওয়োশজদ আবল 

২৫। বিশচর বকোি কোিয কোজী িজরুল ইিলোশমর উদোরনিবতক ঐবতহযেোিিোর ধোরক?  

ক. বিশষর িো াঁেী খ. অবি-িীণো গ. বিিু-বহশন্দোল ঘ. চক্রিোক 

উত্তরঃ খ. অবি-িীণো 

২৬। বিশচর বকোিটি বিে েতশকর পক্তিকো?  

ক. েবিিোশরর বচটঠ খ. িঙ্গদে বি গ. তত্ত্বশিোবধিী ঘ. িাংিোদ প্রেোকর 

উত্তরঃ ক. েবিিোশরর বচটঠ 

২৭। বিশচর বকোিটি উপিযোি িয়?  

 কক  বদিোরোক্তির কোিয কখ  বেশষর কবিতো   কগ  পল্লী-িমোজ কঘ  কবিতোর কর্ো 

উত্তরঃ কঘ  কবিতোর কর্ো 

২৮। িোঙোলী ও িোঙলো িোবহতয গ্রন্থ বক রচিো কশরশেি?  

 কক  দীশিেচন্দ্র বিি কখ  বগোপোল হোলদোর   কগ  আহমদ েরীফ কঘ  িুকুমোর বিি 

উত্তরঃ কগ  আহমদ েরীফ 

২৯। মিোশনরমো িক্তিমচশন্দ্রর বকোি উপিযোশির চবরি?  

 কক  কৃষ্ণকোশন্তর উইল কখ  দুশগ বেিক্তন্দিী কগ  মণৃোবলিী কঘ  বিষিকৃ্ষ 

উত্তরঃ কগ  মণৃোবলিী 

৩০। ‘িযি বপ্রম’ ও ‘গুপ্ত বপ্রম’ কবিতো দুটি রিীন্দ্রিোশর্র বকোি কোিযগ্রশন্থর অন্তগ বত?  

 কক  বখয়ো কখ  মোিিী কগ  কনিো কঘ  িোশনিোর তরী 

উত্তরঃ কখ  মোিিী 

 ৩১। অেীক’ রিীন্দ্রিোশর্র বকোি গশনর িোয়ক?   

 কক  িষ্টিীড় কখ  িোম্্জরু গন কগ  রবিিোর কঘ  লযোিশরিবর 

উত্তরঃ কগ  রবিিোর 

৩২। “িকশলর তশর িকশল আমরো/প্রশতযশক আমরো পশরর তশর -কোর রবচত পঙক্তি?   

 কক  রোিীকোন্ত বিি কখ  ইিমোইল হোশনশিি বিরোজী কগ  কোবমিী রোয় কঘ  বদ্বশজন্দ্রলোল রোয় 



উত্তরঃ কগ  কোবমিী রোয় 

 ৩৩। ‘বখোকো’ ও ‘র্্জ’ু মোহমুদুল হক-এর বকোি উপিযোশির চবরি?   

 কক  কোলোশন িরফ কখ  বখলোঘর   কগ  অিুর পোঠেোলো কঘ  জীিি আমোর িোশনি 

উত্তরঃ কঘ  জীিি আমোর িোশনি 

৩৪। সিয়দ ওয়োলীউল্লোহর বলখো িোিক বকোিটি?   

 কক  কির কখ  িবহপীর কগ  পোশয়র আওয়োজ পোওয়ো যোয় কঘ  ওরো কদম আলী 

উত্তরঃ কখ  িবহপীর 

৩৫। মীর মেোরফ হোশনশিশির ‘বিষোদবিিু’ একটি  

 কক  মহোকোিয কখ  ইবতহোি গ্রন্থ কগ  উপিযোি কঘ  ইবতহোি-আবশ্রত জীিিীগ্রন্থ 

উত্তরঃকঘ  উপিযোি  

  

ইাংরেজি ভাষা ও িাবিতয 

৩৬। ‘By and large’ means 

 কক  everywhere  কখ  very large  কগ  mostly  কঘ  far away 

উত্তরঃ কগ  mostly    

৩৭। Francis Bacon is an illustrious– 

  কক  essayist  কখ  dramatist  কগ  novelist  কঘ  journalist 

উত্তরঃ কক  essayist 

৩৮।  ‘He could not win but learnt a lot.’ Which part of speech is the word ‘but”?  

 কক  an adverb  কখ  a verb  কগ  an adjective  কঘ  a conjunction 

উত্তরঃ কঘ  a conjunction 

৩৯। Select the appropriate preposition: 

Are you doing anything special ——the weekend?  

 কক  at  কখ  with  কগ  on  কঘ  fog  

উত্তরঃ কক  at  

৪০। What is the plural form of ‘sheep”? 

 কক  sheeps  কখ  sheep  কগ  sheepes  কঘ  sheepses  



উত্তরঃ কখ  sheep  

৪১। “Sweet are the uses of adversity is quoted from Shakespeare’s– 

 কক  Julius Caesar  কখ  Macbeth   কগ  Comedy of Errors  কঘ  As You Like It 

উত্তরঃ কঘ  As You Like It 

৪২। To get along with means — 

 কক  to adjust  কখ  to interest  কগ  to accompany  কঘ  to walk  

উত্তরঃ কক  to adjust 

৪৩। The synonym for panoramic’ is— 

 কক  scenic  কখ  narrow  কগ  limited  কঘ  restricted 

উত্তরঃ কক  scenic 

৪৪। The antonym for slothful’ is– 

  কক  playful  কখ  sluggish  কগ  energetic  কঘ  quarrelsome 

উত্তরঃ কগ  energetic  

 ৪৫। Alexander Pope’s ‘Essay on Man’ is a– 

 কক  novel  কখ  treatise  কগ  short story  কঘ  poem  

উত্তরঃ কঘ  poem  

৪৬। What is the verb form of the word ‘ability’?  

 কক  capable  কখ  inability  কগ  enable  কঘ  unable 

উত্তরঃ কগ  enable 

৪৭। The word ‘equivocation’ refers to– 

 কক  stating like an author  কখ  two contradictory things in the same statement  

 কগ  free expression of opinions   কঘ  a true statement 

উত্তরঃ কখ  two contradictory things in the same statement  

৪৮।  “Life’s but a walking shadow, a poor player,  

That struts and frets his hour upon the stage,  

And then is heard no more;”  

These memorable lines in Shakespearean tragedy are spoken by– 



 কক  Lady Macbeth  কখ  Banquo  কগ  Duncan  কঘ  Macbeth 

উত্তরঃ কঘ  Macbeth 

৪৯। Which of the following words is spelt correctly?  

 কক  authoratative  কখ  autheritative   কগ  authoritative  কঘ  authoratative 

উত্তরঃ কগ  authoritative 

৫০।  Find out the active form of the sentence: 

By whom can our country be saved?  

 কক  Who can save our country?  কখ  Our country has been saved by who?  

 কগ  Who save our country?  কঘ  Who will save our country?  

উত্তরঃ কক  Who can save our country?  

৫১। “All changed, changed utterly: 

A terrible beauty is born.”  

This extract is taken from W. B. Yeats’ poem titled– 

 কক  No Second Troy  কখ  Easter 1916 

 কগ  The Second Coming   কঘ  The Wild Swans at Coole  

উত্তরঃ কখ  Easter 1916 

৫২। Identify the correct passive form: 

‘Do not close the door. 

 কক  Let not the door close.  কখ  Let not the door be closed. 

 কগ  Let not the door close.  কঘ  Let not door closed. 

উত্তরঃ কখ  Let not the door be closed. 

৫৩। The poctie drama ‘Murder in the Cathedral’ was written by  

 কক  Harold Pinter  কখ  G. B. Shaw  কগ  T. S. Eliot  কঘ  Samuel Beckett 

উত্তরঃ কগ  T. S. Eliot 

৫৪। All for Love’ is a drama written by— 

 কক  William Congreve  কখ  John Dryden  কগ  John Bunyan  কঘ  Francis Bacon 

উত্তরঃ কখ  John Dryden  



৫৫। Sitting happily, the chicken laid eggs. 

The underlined part is a/an — 

 কক  noun clause  কখ  subordinate clause  কগ  independent clause  কঘ  coordinate clause  

উত্তরঃ কখ  subordinate clause 

৫৬। Caliban is an important character from Shakespeare’s — 

 কক  The Tempest  কখ  Hamlet  কগ  Macbeth  কঘ  Othello 

উত্তরঃ কক  The Tempest 

৫৭। What kind of noun is ‘river”?  

 কক  Material  কখ  Collective  কগ  Proper  কঘ  Common 

উত্তরঃ কঘ  Common 

৫৮। ‘Caesar and Cleopatra’ is— 

 কক  a tragedy by William Shakespeare  কখ  a poem by Lord Byron  

 কগ  a play by Bernard Shaw  কঘ  a novel by S. T. Coleridge 

উত্তরঃ কগ  a play by Bernard Shaw 

৫৯। Identify the right tense: ‘My father—-before I came’: 

 কক  would be leaving  কখ  had been leaving  কগ  had left  কঘ  will leave 

উত্তরঃ কগ  had left 

৬০।l Which of the following words is spelt incorrectly? 

(ক  reminescence  কখ  glycerin  কগ  idiosyncrasy  কঘ  lexicography 

উত্তরঃ কক  reminescence  [Correct: reminiscence]  

৬১। Who wrote the picaresque novel titled “Tom Jones’?  

 কক  Samuel Richardson  কখ  Horace Walpole  কগ  Henry Fielding  কঘ  Laurence Sterne 

উত্তরঃ  কগ  Henry Fielding 

৬২। The story of ‘Moby Dick centres on  

 কক   a mermaid  কখ  a whale  কগ  a crocodile  কঘ  a shark 

উত্তরঃ কখ  a whale 

৬৩। ‘He prayeth best, who loveth best.’-Who said it?  



 কক  John Milton  কখ  John Donne  কগ  Lord Byron  কঘ  S.T. Coleridge 

উত্তরঃ কঘ  S.T. Coleridge 

৬৪। The controlling sentence of a paragraph is known as— 

 কক  content modulator  কখ  terminator  কগ  thesis statement  কঘ  topic sentence  

উত্তরঃ কঘ  topic sentence  

৬৫। Choose the correct comparative form of the sentence:  

Very few boys are as industrious as Zaman.  

 কক  Zaman is one of the most industrious boys.  

 কখ  Zaman is more industrious than most other boys. 

 কগ  Zaman is really industrious like other boys. 

 কঘ  Zaman is as industrious as other boys.  

উত্তরঃ কখ  Zaman is more industrious than most other boys. 

৬৬। Identify the appropriate preposition: 

Your opinion is identical— mine.  

 কক  for  কখ  in  কগ  with  কঘ  by 

উত্তরঃ কগ  with 

৬৭।  “Paradise Lost’ attempted to— 

 কক  justify the ways of man to God.  কখ  show that Satan and God have equal power. 

 কগ  justify the ways of God to man.  কঘ  explain why both good and evil are necessary 

উত্তরঃ কগ  justify the ways of God to man.  

৬৮। “Oh, lift me as a wave, a leaf, a cloud! 

I fall upon the thorns of life! I bleed!” 

ক. The Cloud খ. To a Skylark গ. Ode to the West Wind ঘ. Adonais 

উত্তরঃ গ. Ode to the West Wind 

৬৯। Who wrote the short story ‘The Ant and the Grasshopper’? 

ক. Guy de Maupassant খ. W. Somerset Maugham গ. J. K. Rawlings ঘ. O’ Henry 

উত্তরঃ খ. W. Somerset Maugham 



৭০। The word ‘vital’ is a/an – 

ক. noun খ. adverb গ. adjective ঘ. verb 

উত্তরঃ গ. Adjective 

 

গাবিবতক যুজি 

৭১। 2 log105 + log1036 –log109=? 

ক. 2 খ. 100 

গ. 37 ঘ. 4.6 

উত্তরঃ ক 

৭২। ক্রয়মূলয বিক্রয়মূশলযর বদ্বগুণ হশল েতকরো লোে িো ক্ষবতর পবরমোণ কত?  

ক. লোে ২৫% খ. ক্ষবত ২৫% 

গ. লোে ১০% ঘ. ক্ষবত ৫০% 

উত্তরঃ ঘ 

৭৩।  একটি ফোাংেি f: R R, f কx  = 2x + 1 দ্বোরো িাংজ্ঞোবয়ত হশল f-1ক2  এর মোি কত? 

ক. 0 খ. 1/2 গ. 5 ঘ. 1 

উত্তরঃ খ 

৭৪। ABC ক্তিেুশজ B বকোশণর পবরমোণ ৪৮০ এিাং AB = AC। যবদ E এিাং F AB এিাং AC বক 

এমিেোশি বেদ কশর বযি EF II BC হয়, তোহশল <A + <AFE =? 

ক. ১৩২° খ. ১৮০° গ. ১০৮° ঘ. ১৬০° 

উত্তরঃ ক 

৭৫। যবদ log10x= – 1 হয়, তোহশল বিশচর বকোিটি x এর মোি?  

ক. 0.1 খ. 0.01 গ. 110000 ঘ. 0.001 

উত্তরঃ ক 

৭৬। যবদ -5, p,q,16 িমোন্তর অিুক্রশম র্োশক, তোহশল p ও q এর মোি হশি যর্োক্রশম–  

ক. -2, 9 খ. 2, 9 গ. -2, -9 ঘ. 2, -9 

উত্তরঃ খ 

৭৭। i^-49 এর মোি কত? 



ক. -1 খ. i গ. 1 ঘ. -i 

উত্তরঃ ঘ 

৭৮। ১৮ এিাং ৭২ এর গুশণোত্তর গড় বকোিটি? 

ক. ৪৫ খ. ১২৯৬ গ. ৩৬ ঘ. ৪ 

উত্তরঃ গ 

৭৯1 – 1 + 1 – 1 + 1 – 1 + …. + n িাংখযক পশদর বযোগফল হশি— 

ক. 0 খ. 1 গ. [1 + ক-1 ^n] ঘ. 1/2 [1-ক-1 ^n] 

উত্তরঃ ঘ. 1/2 [1-ক-1 n] 

৮০। একটি িুষম িহুেূশজর প্রশতযকটি বকোণ ১৬৮°। এর িোহুিাংখযো কতগুশলো হশি? 

ক. ৩০ খ. ২০ গ. ১৮ ঘ. ১০ 

উত্তরঃ ক 

৮৭১। একটি িমিোহু ক্তিেুশজর িোহুর সদঘ বয ২ বি.বম. এিাং উচ্চতো x বি.বম. হশল, x এর মোি 

বকোিটি? 

ক. ২ খ.√৩ গ. ২ ঘ. ৩ 

উত্তরঃ খ 

৮২।  

 

 ক. 8 খ. 16 গ. 4 ঘ. 64 

উত্তরঃ গ 

৮৩। PকA  = 1/3, PকB  = 3/4, A ও B স্বোধীি হশল, PকAUB - এর মোি কত? 

ক. 3/4 খ.1/3 গ. 5/6 ঘ. এর বকোিটিই িয় 

উত্তরঃ ঘ 

৮৪। িোিি িাংখযোয় I 3x + 2 I < 7 অিমতোটির িমোধোি:  

ক. – 3 < x < 3 খ. – 53 < x < 5/3 

গ. – 3 < x < 5/3 ঘ. 53 < x < – 5/3 

উত্তরঃ গ 

৮৫। 6a^2bc এিাং 4a^3b^2c^2 এর িাংখযো িহশগর গ. িো. গু বিশচর বকোিটি? 



ক. a^2bc খ. 2a^2bc গ. 2a^2b^2c^2 ঘ. বকোিটিই িয় 

উত্তরঃ ঘ 

 

িাাংলারেশ বিষয়ািলী 

৮৬। িোাংলোশদশের িাংবিধোশির রক্ষক বক?   

 কক  জোতীয় িাংিদ কখ  েোিি বিেোগ  

 কগ  িুবপ্রম বকোিব কঘ  আইি মিণোলয়   

উত্তরঃ গ  

৮৭। িোাংলোর িি বপ্রোচীি জিপশদর িোম কী?  

 কক  পু  কখ  তোলবলপ্ত কগ  বগৌড় কঘ  হবরশকল 

উত্তরঃ ক  

৮৮। িোাংলোশদশের িহৃত্তর ঢোকো বজলো প্রোচীিকোশল বকোি জিপশদর অন্তেুবি বেল?   

 কক  িমতি কখ  পু  কগ  িঙ্গ কঘ  হবরশকল 

উত্তরঃ গ  

 ৮৯। বকোি েোিকশদর আমশল িোাংলোেোষী অঞ্চল ‘িোঙ্গোলো” িোশম পবরবচত হশয় ওশঠ?   

 কক  বমৌয ব কখ  গুপ্ত কগ  পোল কঘ  মুিবলম  

উত্তরঃ ঘ  

৯০। িোাংলোর প্রর্ম স্বোধীি িিোি বক বেশলি?   

 কক  েেোি কখ  মুবে বদ কুবল খোি  

 কগ  বিরোজউশৌৌলো কঘ  আাোি আলী মীজবো  

উত্তরঃ খ  

 ৯১। চীিশদশের বকোি ভ্রমণকোরী গুপ্তযশুগ িোাংলোশদশে আগমি কশরি?  

 কক  বহউশয়ি িোাং কখ  ফো বহশয়ি কগ  আই বিাং কঘ  এশদর িকোশলই  

উত্তরঃ খ  

৯২। িঙ্গেশঙ্গর কোরশণ বকোি িতুি প্রশদে িটৃষ্ট হশয়বেল?  

 কক  পূি বিঙ্গ ও বিহোর কখ  পূি বিঙ্গ ও আিোম’ 

 কগ  পূি বিঙ্গ ও উবড়ষযো   কঘ  পূি বিঙ্গ ও পক্তমমিঙ্গ   



উত্তরঃ খ  

৯৩। তমৌুি মজবলে’ বক প্রবতষ্ঠো কশরি? 

 কক  হোজী েবরয়তউল্লোহ, কখ  বেশর িোাংলো এ বক ফজলুল হক  

 কগ  আিুল কোশেম কঘ  মোওলোিো আিদুল হোবমদ খোি েোিোিী  

উত্তরঃ গ  

৯৪। ‘আমোর েোইশয়র রশি রোঙোিোশন একুশে বফি্রুয়োবর, আবম বক েুবলশত পোবর’—গোিটি বক 

রচিো কশরি?  

 কক  মুিীর বচৌধুরী                  কখ  জবহর রোয়হোি 

 কগ  আিদুল গোফফোর বচৌধুরী কঘ  কোজী িজরুল ইিলোম  

উত্তরঃ গ  

৯৫। বকোি বদে িোাংলো েোষোশক তোশদর অিযতম রোষ্ট্রেোষো বহশিশি স্বীকৃবত বদশয়শে?  

 কক  লোইশিবরয়ো   কখ  িোবমবিয়ো কগ  হোইবত    কঘ  বিশয়রো বলওি  

উত্তরঃ ঘ  

৯৬। িোাংলোশদশের কু্ষদ্র িগৃোশনষ্ঠীর িাংখযো – 

 কক  ২০   কখ  ৪৮     কগ  ২৫    কঘ  ৩২  

উত্তরঃ খ  

৯৭। বিশের বকোি পক্তিকোটির প্রকোেিো উপলশক্ষয রিীন্দ্রিোর্ ঠোকুর আেীি বোণী পোটঠশয়বেশলি?   

 কক  িিুজপি কখ  েবিিোশরর বচটঠ কগ  কশল্লোল কঘ  ধূমশকতু  

উত্তরঃ ঘ   

৯৮। িোাংলোশদশের জোতীয় প্রতীশক কয়টি তোরকো আশে?  

  কক  ২টি   কখ  ৩টি কগ  ৪টি   কঘ  ৫টি   

উত্তরঃ গ  

৯৯। িোঙোবলর মুক্তির িিদ ‘েয় দফো’ বকোি তোবরশখ আিুষ্ঠোবিকেোশি ঘোশনষণো করো হশয়বেল? 

  কক  ২১ বফি্রুয়োবর ১৯৫৪  কখ  ২২ মোচব ১৯৫৮  

 কগ  ২০ এবপ্রল ১৯৬২  কঘ  ২৩ মোচব ১৯৬৬ 

উত্তরঃ ঘ  



১০০। ‘এিোশরর িাংগ্রোম আমোশদর মুক্তির িাংগ্রোম, এিোশরর িাংগ্রোম স্বোধীিতোর িাংগ্রোম’ জোবতর 

বপতো কশি এই ঘোশনষণো বদি ?   

 কক  ২৬ মোচব ১৯৭১   কখ  ৭ মোচব ১৯৭১ 

  কগ  ৩ মোচব ১৯৭১  কঘ  ১৬ বিশিম্বর ১৯৭১   

উত্তরঃ খ  

১০১। িোাংলোশদশে জমু চোষ বকোর্োয় হয়?  

 কক  িোন্দরিোি কখ  মিমিবিাংহ 

  কগ  রোজেোহী কঘ  বদিোজপুর 

উত্তরঃ ক  

১০২। িোাংলোশদশের বকোি বজলোয় িিশচশয় বিবে চো িোগোি রশয়শে?   

 কক  চগ্রগ্রোম কখ  বিশলি কগ  পঞ্চগড় কঘ  বমৌলেীিোজোর 

উত্তরঃ ঘ   

১০৩। ‘ধমীয় স্বোধীিতো’ িোাংলোশদে িাংবিধোশির বকোি অিুশচ্ছশদ অন্তেুবি?  

 কক  অিুশচ্ছদ ৩৮  কখ  অিুশচ্ছদ ৫০ 

  কগ  অিুশচ্ছদ ৪১  কঘ  অিুশচেদ ১০০  

উত্তরঃ গ  

১০৪। িোাংলোশদশে প্রর্ম আদমশুমোবর কজিগণিো  কশি অিুটষ্ঠত হয়?  

 কক  ১৯৭২ িোশল কখ  ১৯৭৩ িোশল 

 কগ  ১৯৭৪ িোশল কঘ  ১৯৭৫ িোশল  

উত্তরঃ গ  

১০৫। িোাংলোশদশের ক্তজবিবপ কGDP -বত বকোি খোশতর অিদোি িিশচশয় বিবে?   

 কক  কৃবষ কখ  বেন কগ  িোবণজয কঘ  বিিো  

উত্তরঃ ঘ  

১০৬ । ২০২০-২০২১ অর্ বিেশর ক্তজবিবপ কGDP  প্রিকৃ্তদ্ধর হোর কত?  

 কক  ৫,৬০%  কখ  ৯.৯৪%  কগ  ৭.৬৬%  কঘ  ৬,৯৪ %    

উত্তরঃ ঘ  

১০৭। বিশ্বিযোাংক কশি িোাংলোশদেশক বিে-মধযম আশয়র বদে বহশিশি তোবলকোেুি কশর?  



 কক  ১ জিু ২০১৪   কখ  ১ জিু ২০১৫ 

 কগ  ১ জলুোই ২০১৫   কঘ  ১ জলুোই ২০১৬    

উত্তরঃ গ  

১০৮। িঙ্গিিু িযোশিলোইি-২ কী ধরশির িযোশিলোইি হশি?  

 কক  কবমউবিশকেি িযোশিলোইি কখ  ওশয়দোর িযোশিলোইি 

 কগ  আর্ ব অিজোরশেেি িযোশিলোইি কঘ  িযোবেশগেি িযোশিলোইি   

উত্তরঃ গ  

১০৯। বকোিোশন িোগবরশকর বমৌবলক অবধকোর লবিত হশল িাংবিধোশির বকোি অিুশচ্ছশদর বিধোি 

অিুযোয়ী বতবি মোমলো করশত পোশরি?   

 কক  ৪৪  কখ  ৪৭  কগ  ১০২  কঘ  ১০৩ 

উত্তরঃ কগ  ১০২ 

 ১১০। িোাংলোশদশের িরকোর পদ্ধবত  

 কক  একশকক্তন্দ্রক কখ  যুিরোষ্ট্রীয় কগ  রোজতি কঘ  রোষ্ট্রপবতেোবিত  

উত্তরঃ কক  একশকক্তন্দ্রক 

 ১১১। BSTI এর পূণ ব অবেিযক্তি কী? 

 কক  Bangladesh Salt Testing Institute 

 কখ  Bangladesh Strategic Training Institute 

 কগ  Bangladesh Standards and Testing Institution  

 কঘ  Bangladesh Society for Telecommunication and Information 

উত্তরঃ কগ  Bangladesh Standards and Testing Institution  

১১২। িোাংলোশদশের স্বোধীিতো যশুদ্ধ কতজি মুক্তিযোশনদ্ধোশক িীর বিক্রম বখতোশি েূবষত করো হয়?   

 কক  ৭ জি কখ  ৬৮ জি কগ  ১৭৫ জি কঘ  ৪২৬ জি 

উত্তরঃ কগ  ১৭৫ 

১১৩। মুক্তজিিগর িরকোশরর িোণ ও পুিি বোিি মিী বক বেশলি?  

 কক  তোজউক্তৌি আহশমদ কখ  এ এইচ এম কোমরুাোমোি 

 কগ  সিয়দ িজরুল ইিলোম কঘ  এম মিিুর আলী  

উত্তরঃ কখ  এ এইচ এম কোমরুাোমোি 



১১৪। ইিলোম ও িুবফমশতর প্রেোশি েোরতিশষ ব ঘশিবেল— 

ক. িণ বিোশদর পুিরুত্থোি খ. রোষ্ট্রবিপ্লি গ. বচন্তোবিপ্লি ঘ. অবেিোিি বিপ্লি 

উত্তরঃ গ. বচন্তোবিপ্লি 

 ১১৫। UNESCO কত তোবরশখ ২১ বফি্রুয়োবরশক আন্তুজবোবতক মোতৃেোষো বদিি বহশিশি স্বীকৃবত 

বদয়? 

 কক  ১৮ িশেম্বর ১৯৯৯  কখ  ১৭ িশেম্বর ১৯৯৯  কগ  ১৯ িশেম্বর ২০০১  কঘ  ২০ িশেম্বর ২০০১   

উত্তরঃ কখ  ১৭ িশেম্বর ১৯৯৯ 

 

আন্তিজাবতক বিষয়ািলী 

১১৬। বকোি বদে বর্শক ‘আরি িিন্ত’ এর িূচিো হয়?  

ক. বমের খ. বতউবিবেয়ো গ. বলবিয়ো ঘ. বিবরয়ো 

উত্তরঃ খ. বতউবিবেয়ো 

১১৭। বকোি িোশল রোবেয়ো ক্তক্রবময়ো দখল কশর?  

ক. ২০১০ খ. ২০১০ গ. ২০১৪ ঘ. ২০১৬ 

উত্তরঃ গ. ২০১৪ 

১১৮। বকোি বদেটি বেবিজশুয়লোর প্রবতশিেী রোষ্ট্র িয়?  

ক. গোয়োিো খ. িবলবেয়ো গ. ব্রোক্তজল ঘ. কলোবম্বয়ো 

উত্তরঃ খ. িবলবেয়ো 

১১৯। বিগত কপ-২৬ বকোি েহশর অিুটষ্ঠত হয়?  

ক. বজশিেো খ. পযোবরি গ. গ্লোিশগো ঘ. ব্রোশিলি 

উত্তরঃ গ. গ্লোিশগো 

১২০। িোাংলোশদে ও েোরশতর মশধয িম্পোবদত গঙ্গোর পোবি িণ্টর চুক্তি কখি বেষ হশি? 

ক. ২০৪০ খ. ২০২৬ গ. ২০২৪ ঘ. ২০৩০ 

উত্তরঃ খ. ২০২৬ 

১২১। বকোি বদেশক ইউশরোশপর রুটির ঝুটি িলো হয়?  

ক. জোম বোবি খ. ইতোবল গ. বপোলোন্ড ঘ. ইউশক্রি 

উত্তরঃ ঘ. ইউশক্রি 



১২২। গণতশির ধোরণো উৎিোবরত হয় প্রর্ম বকোি বদশে? 

ক. যুিরোষ্ট্র খ. প্রোচীি গ্রীি গ. প্রোচীি বরোম ঘ. প্রোচীি েোরত 

উত্তরঃ খ. প্রোচীি গ্রীি 

১২৩। বিশচর বকোি বদেটি বি-৮ এর িদিয িয়?  

ক. জদবোি খ. ইরোি গ. বমের ঘ. মোলশয়বেয়ো 

উত্তরঃ ক. জদবোি 

১২৪। World Economic Forum- এর িোৎিবরক অবধশিেি বকোর্োয় অিুটষ্ঠত হয়?  

ক. পযোবরি খ. জবুরখ গ. দোশেোি ঘ. িোি ব 

উত্তরঃ গ. দোশেোি 

১২৫। তোিখন্দ চুক্তি বকোি দুটি রোশষ্ট্রর মশধয স্বোক্ষবরত হয়?  

ক. পোবকিোি ও আফগোবিিোি খ. েোরত ও আফগোবিিোি 

গ. পোবকিোি ও েোরত ঘ. আফগোবিিোি ও বিোবেশয়ত ইউবিয়ি 

উত্তরঃ গ. পোবকিোি ও েোরত 

১২৬। প্রর্োগতেোশি িেশরর বকোি বদি জোবতিাংঘ িোধোরণ পবরষশদর িোবষ বক অবধশিেি শুরু 

হয়?  

ক. বিশেম্বর মোশির প্রর্ম বিোমিোর খ. অশটোির মোশির প্রর্ম মঙ্গলিোর 

গ. আগস্ট মোশির বেষ বিোমিোর ঘ. অশটোির মোশির প্রর্ম বিোমিোর 

উত্তরঃ ক. বিশেম্বর মোশির প্রর্ম বিোমিোর  [প্রবত িৎির বিশেম্বর মোশির ৩য় মঙ্গলিোর 

িোধোরণ পবরষশদর অবধশিেি িশি। ]  

১২৭। বকোি দুটি আরি রোষ্ট্র কযোম্প বিবেি কCamp David  চুক্তি স্বোক্ষশরর ফলশ্রুবতশত 

ইিরোইশলর িশঙ্গ পূণ ব কূিনিবতক িম্পকব স্থোপি কশর?  

ক. জদবোি ও বমের খ. কুশয়ত ও িোহরোইি গ. বলবিয়ো ও ওমোি ঘ. বতউবিবিয়ো ও আলশজবরয়ো 

উত্তরঃ ক. জদবোি ও বমের 

১২৮। কখি এিাং বকোর্োয় International Union for Conservation of Nature কIUCN  প্রবতটষ্ঠত 

হয়?  

ক. ১৯৪৮, ফ্রোন্স খ. ১৯৪৯, িুইজোরলযোন্ড গ. ১৯৬১, বরোম ঘ. ১৯৫২, লন্ডি 

উত্তরঃ ক. ১৯৪৮, ফ্রোন্স  



১২৯। ‘বিকশড়শযোদ্ধো কূিিীবত’ বকোি বদশের িোশর্ িাংবিষ্ট?  

ক. বেশয়তিোম খ. উত্তর বকোবরয়ো গ. চীি ঘ. রোবেয়ো 

উত্তরঃ গ. চীি 

১৩০। বিশচর বকোি বদেটি ASEAN বজোিেুি িয়? 

ক. লোওি খ. হাংকাং গ. বেশয়তিোম ঘ. কশম্বোবিয়ো 

উত্তরঃ খ. হাংকাং 

১৩১। মহোি মুক্তিযুদ্ধ চলোকোলীি ‘কিিোিব ফর িোাংলোশদে কConcert for Bangladesh ’ বকোর্োয় 

অিুটষ্ঠত হশয়বেল? 

ক. বিউইয়কব খ. বিোস্টি গ. লন্ডি ঘ. কযোিশিরো 

উত্তরঃ ক. বিউইয়কব 

১৩২। জোবতিাংশঘর বিরোপত্তো পবরষশদর অস্থোয়ী িদিয পদ কত িমশয়র জিয?  

ক. ১ িের খ. ২ িের গ. ৪ িের ঘ. ৫ িের 

উত্তরঃ খ. ২ িের 

১৩৩। আন্তজবোবতক আদোলশতর একজি বিচোরক কয় িেশরর জিয বিি বোবচত হি?  

ক. বতি িের খ. িোত িের গ. চোর িের ঘ. িয় িের 

উত্তরঃ ঘ. িয় িের 

১৩৪। িোাংলোশদশের বপ্রবক্ষত পবরকনিোর কPerspective Plan  িময়িীমো কত? 

ক. ২০২১-২০৩০ খ. ২০২৪-২০৩২ গ. ২০২১-২০৪১ ঘ. ২০২২-২০৫০ 

উত্তরঃ গ. ২০২১-২০৪১ 

১৩৫। ২০২২ িোশল বকোি বদে জোবতিাংশঘর েোবন্তস্থোপি কবমেশির িেোপবত বিি বোবচত হয়?  

ক. যুিরোষ্ট্র খ. িুইজোরলযোন্ড গ. িোাংলোশদে ঘ. েোরত 

উত্তরঃ গ. িোাংলোশদে 

 

িাধােি বিজ্ঞান 

১৩৬। িুপবরিোহী পদোশর্ ব valence band এিাং conduction band — 

 কক  আলোদো র্োশক কখ  ওেোরলযোপ র্োশক  

 কগ  অশিক দশূর র্োশক কঘ  বকোিটিই িয়  



উত্তরঃ খ  

 ১৩৭। ফশিোগ্রোবফক বপ্লশি আিরণ র্োশক—  

 কক  বিলেোর বব্রোমোইশির কখ  বিলেোর বোোরোইশির 

 কগ  অযোমোশনবিয়োম বোোরোইশির কঘ  বিলেোর বোোরোইশির  

উত্তরঃ ক  

১৩৮। িজ্রিটৃষ্টর ফশল মোটিশত উবন্নশদর বকোি খোদয উপোদোি িকৃ্তদ্ধ পোয়?  

  কক  িোইশরোশজি কখ  পিোবেয়োম কগ  অক্তিশজি কঘ  ফিফরোি 

উত্তরঃ ক  

 ১৩৯। ফবলক এবিশির অিয িোম বকোিটি?  

 কক  ক্তক্রিোবমি বি ১২  কখ  বেিোবমি বি ৬  কগ  বেিোবমি বি ১  কঘ  বেিোবমি বি ৯ 

উত্তরঃ ঘ  

১৪০। বয কোরশণ সেেি-অিত্ব হোশত পোশর তো হলোশন 

 কক  এইচআইবে/এইিি কখ  মযোশলবরয়ো কগ  হোম  কঘ  যমো 

উত্তরঃ গ  

 ১৪১। বেশুশদর বেিোবমি এ কযোপিুল বদশত হয়—  

 কক  িেশর একিোর কখ  িেশর দুইিোর 

 কগ  িেশর বতিিোর কঘ  এর বকোিটিই িয় 

উত্তরঃ খ   

১৪২। িযোকশিবরয়োর গবতেীলতোর জিয তোর বয গঠি দোয়ী তো হলোশন 

 কক  বপবল্ল কখ  োযোশজলো কগ  েীর্ কঘ  কযোপিুলি  

উত্তরঃ খ  

১৪৩। ‘বকপলোর-৪৫২বি’ কী? 

 কক  একটি মহোকোেযোি কখ  পবৃর্িীর মতোশন একটি গ্রহ 

 কগ  িূশয বর মতোশন একটি িক্ষি কঘ  NASA – এর অতযোধুবিক বিবলশকোপ  

উত্তরঃ খ  

১৪৪। ধোরোলোশন যিপোবত জীিোণুমুি করোর েোল পদ্ধবত—- 

 কক  িয়বলাং কখ  বিিক্তজি ওয়োে   কগ  ফরমোবলি ওয়োে   কঘ  বকবমকযোল বস্টবরলোইশজেি  



উত্তরঃ ঘ 

১৪৫। িোিোশির আয়বিক  গ্রুপ হলোশন—  

 কক  R3NH+  কখ  SO3- Na  কগ  R2 NH2+ কঘ  C00 – Na+   

উত্তরঃ ঘ  

১৪৬। বকোি বজোড়োটি বিমোিোি?  

 কক  যমোর জীিোণ ু:  রিোিব কচ   কখ  হোশনবমওপযোবর্ : হযোবিমযোি 

 কগ  িযোকশিবরয়ো : রিোিব হুক   কঘ  এিোিবম ; বেিবলয়োি   

উত্তরঃ গ  

১৪৭। এিজোইম, অযোবিিবড় এিাং হরমোশনি-এর বমৌবলক উপোদোি—  

 কক  বপ্রোটিি কখ  কযোলবিয়োম  

 কগ  বেিোবমি কঘ  লিণ  

উত্তরঃ ক  

 ১৪৮। মকরক্রোবন্ত বরখো বকোিটি? 

 কক  ২৩°৩০’ ‘দবক্ষণ অক্ষোাংে   কখ  ২৩°৩০’ উত্তর অক্ষোাংে 

 কগ  ২৩°৩০’ পূি ব দ্রোবঘমোাংে  কঘ  ২৩°৩০ পক্তমম দ্রোবঘমোাংে   

উত্তরঃ ক  

১৪৯। পরম েূিয তোপমোিো বকোিটি?  

 কক  ২৭৩° বিবিশগ্রি কখ  -২৭৩° ফোশরিহোইি কগ  0° বিবিশগ্রি কঘ  0° বকলবেি  

উত্তরঃ ঘ   

 ১৫০। আদে ব েোশনশেজ উৎশির অেযন্তরীণ বরোধ কত?   

 কক  অিীম কখ  েূিয   কগ  অবত কু্ষদ্র কঘ  অশিক িড় 

উত্তরঃ খ  

 

কম্পিউটাে ও আইবিটট   

১৫১। বিশচর বকোিটি Structured Query Language িয়?  

 কক  Java  কখ  MySQL   কগ  Oracle  কঘ  উপশরর িিগুলোশন  

উত্তরঃ ক  



১৫২। ইিোরশিি যোশনগোশযোগ িযিস্থোয় Hostname-বক IP Address-এ অিুিোদ কশর–  

 কক  FTP Server  কখ  Firewall  কগ  Gateway  কঘ  DNS Server  

উত্তরঃ ঘ  

১৫৩। বিশচর বকোি মশিলটি Cloud Computing বিিো প্রদোিকোরীগণ িযিহোর কশর িো?   

 কক  CaaS  কখ  laaS  কগ  PaaS   কঘ  SaaS 

উত্তরঃ ক  

১৫৪। আমোজি-এর োোউি প্লোিফম ব বকোিটি?   

 কক  Azure  কখ  AWS  কগ  Cloudera  কঘ  উপশরর িিগুলোশন 

উত্তরঃ খ  

১৫৫। বিশচর বকোি িোইিোর আক্রমণ িাংঘটিত হশল গ্রোহক বিজ Computer System িযিহোর 

করশত পোশরি িো এিাং Computer System-বক িযিহোর-উপযোশনগী করোশত অর্ ব দোবি করো হয়?  

 কক  Phishing  কখ  Denial of Service 

 কগ  Ransomware  কঘ  Man-in-the-Middle  

উত্তরঃ গ  

১৫৬। SCSF-এর পূণ বরূপ কী? 

 কক  Small Computer System Interface  

 কখ  Small Computer Software Interface  

 কগ  Small Computer Storage Interface 

 কঘ  Small Computer Standard Interface  

উত্তরঃ ক  

১৫৭। বিশচর বকোি বিেোইিটি ইিপুি ও আউিপুি বিেোইি বহিোশি কোজ কশর?   

 কক  Scanner   কখ  house  কগ  Touch Screen  কঘ  Projector 

উত্তরঃ গ  

১৫৮। বিশচর বকোি Octal িাংখযোটি Decimal িাংখযো ৫৫-এর িমতুলয?  

 কক  ৫৫  কখ  ৭৭  কগ  ৬৭  কঘ  ৮৭  

উত্তরঃ গ  

১৫৯। বিশচর বকোিটি system software িয়?  



 কক  Linux  কখ  Android  কগ  Mozilla Firefox  কঘ  Apple iOS  

উত্তরঃ গ  

১৬০। বিশচর বকোি Protocol-টি ইিোরশিশি তর্য আদোি-প্রদোশির বিরোপত্তো বিক্তমত কশর 

র্োশক?  

 কক  FTP  কখ  HTTPS  কগ  ICP  কঘ  DNS  

উত্তরঃ  খ  

১৬১। Picornet কী? 

 কক  Wifi Network  কখ  on Wide Area Network  

 কগ  Bluetooth Network  কঘ  5G Network  

উত্তরঃ গ  

১৬২। এক বমবেি বর্শক অিয বমবেশি ই-শমইল বমশিজ স্থোিোন্তর করশত বকোি TCP/IP 

প্রশিোকল িযিহোর হয়?  

  কক  FTP  কখ  RPC  কগ  SNMP  কঘ  SMTP  

উত্তরঃ  ঘ  

১৬৩। বয কম্পম্পউিোর বপ্রোগ্রোম বিশজ বিশজই অিয কম্পম্পউিোশর ইিোরশিশির মোধযশম কবপ হয় 

তোশক — িশল। 

 কক  Program Virus  কখ  Worms 

 কগ  Trojan Horse  কঘ  Boot Virus   

উত্তরঃ খ  

১৬৪। বিশচর বকোি প্রবতষ্ঠোিটি 4G Standard প্রস্তুতকরশণ িম্পিৃ?  

 কক  ISO  কখ  ITU  কগ  3GPP  কঘ  ETSI  

উত্তরঃ খ  

১৬৫। বিশচর বকোিটি Open Source Software? 

 কক  Google Chrome  কখ  Microsoft Windows 

 কগ  Zoom  কঘ  Adobe Photoshop 

উত্তরঃ ক 

 



মানবিক েক্ষতা 

১৬৬। 

  

প্রশ্নিোশনধক বচশির স্থোশি বকোি বচিটি িিশি?  

 কক  ১  কখ  ২  কগ  ৩  কঘ  ৪  

উত্তরঃ কখ  ২  

১৬৭। P এিাং Q দুই েোই। R এিাং S দুই বিোি। P- এর বেশল হশলো S- এর েোই। তোহশল Q -হশলো 

R- এর—- 

 কক  পুি কখ  েোই কগ  বপতো কঘ  চোচো 

উত্তরঃ কঘ  চোচো 

১৬৮। বস্টপলোশরর িোশর্ বযমি বস্টপল, িুশচর িোশর্ বতমি– 

 কক  বেদ্র কখ  কোপড় কগ  িুতো কঘ  বিলোই বমবেি 

উত্তরঃ কগ  িুতো 

১৬৯। 165135 যবদ Peace হয়, তশি 1215225 হশি- 

 কক  Lead  কখ  Love  কগ  Loop  কঘ  Castle 

উত্তরঃ কখ  Love 

১৭০। 

 

 বিশচর বচশি বমোি কতটি ক্তিেুজ আশে? 

 কক  ১০টি কখ  ১২টি কগ  ১৪টি কঘ  ১৬টি  

উত্তরঃ কঘ  ১৬টি  

১৭১। 



 

 েোরিোময রক্ষো করশত বিশচর বচশির িোমবদশক কত ওজি রোখশত হশি?  

 কক  ৪ বকক্তজ কখ  ৬ বকক্তজ কগ   ৮ বকক্তজ কঘ  ১০ বকক্তজ  

উত্তরঃ কখ  ৬ বকক্তজ 

১৭২। ২০১৮ িোশলর ১২ জোিুয়োবর শুক্রিোর হশল, একই িেশরর ১৭ মোচব কী িোর বেল? 

ক. েবিিোর খ. বিোমিোর 

গ. িহৃস্পবতিোর ঘ. শুক্রিোর 

উত্তরঃ ক. েবিিোর 

১৭৩। ৫, ৭, ১০, ১৪, ….. ২৫ ধোরোর েূিযস্থোশির িাংখযোটি কত?  

ক. ১৭ খ. ১৮ গ. ১৯ ঘ. ২১ 

উত্তরঃ গ. ১৯ 

১৭৪। ‘MEMORY’ েব্দটির আয়িোর প্রবতবিম্ব বকোিটি?  

 কক  

  কখ  

  কগ    

 কঘ   

উত্তরঃ কখ) 



১৭৫। 

 

প্রশ্ন-বচবিত স্থোশি বকোি িাংখযো িিশি?  

 কক  ৬৪  কখ  ৬৬  কগ  ৬৮  কঘ  ৭২ 

উত্তরঃ কগ  ৬৮ 

১৭৬। বকোশিো বকেুর কোরণ জোিশত হশল আমরো ইাংশরক্তজশত বয প্রশ্ন কবর তো িোধোরণত বকোি 

েব্দটি বদশয় শুরু হয়?   

ক. how খ. what গ. why ঘ. who 

উত্তরঃ গ. why 

১৭৭। বিশের বকোি গুশচ্ছর েব্দগুশলো িণ বিোিুক্রবমকেোশি িোজোশিো রশয়শে?  

ক. বিশেোি, বিদে বি, বিরোিি, বিরোময়, বিক্তিয়, বিিগ ব 

খ. বিদে বি, বিশেোি, বিরোময়, বিরোিি, বিক্তিয়, বিিগ ব 

গ. বিক্তিয়, বিিগ ব, বিশেোি, বিদে বি, বিরোিি, বিরোময় 

ঘ. বিদে বি, বিরোিি, বিক্তিয়, বিিগ ব, বিশেোি, বিরোময় 

উত্তরঃ খ. বিদে বি, বিশেোি , বিরোময়, বিরোিি, বিক্তিয়, বিিগ ব 

১৭৮। যবদ PLAY এর বকোি ৮১২৩ এিাং RHYME এর বকোি ৪৯৩৬৭ হয়, তোহশল MALE এর 

বকোি হশি— 

ক. ৬৩২৩ খ. ৬১৯৮ গ. ৬২১৭ ঘ. ৬২৮৫ 

উত্তরঃ গ. ৬২১৭ 

১৭৯। এই বিবরজটিশত পশরর িাংখযোটি কত?  

৩, ৫, ৮, ১৩, ২১…..  

ক. ২৪ খ. ২৬ গ. ২৯ ঘ. ৩৪ 



উত্তরঃ ঘ. ৩৪ 

১৮০। একটি বদয়োলঘবড়শত য়খি ৩িো িোশজ তখি ঘণ্টোর কো াঁিো যবদ পূি ববদশক র্োশক তশি 

বমবিশির কো াঁিো বকোি বদশক র্োকশি?  

ক. উত্তর খ. পক্তমম গ. দবক্ষণ ঘ. পূি ব 

উত্তরঃ ক. উত্তর 

 

ননবতকতা, িুশািন ও মূলযরিাধ  

১৮১। বয গুশণর মোধযশম মোিুষ ‘েুল’ ও ‘শুদ্ধ’-এর পোর্ বকয বিধ বোরণ করশত পোশর, তো হশচ্ছ– 

 কক  িততো কখ  িদোচোর   কগ  কতবিযিোশনধ কঘ  মূলযিোশনধ  

উত্তরঃ কঘ  মূলযিোশনধ  

১৮২। ‘জোতীর শুদ্ধোচোর বকৌেল অিুিোশর ‘শুদ্ধোচোর হশচ্ছ —- 

 কক  শুদ্ধ েোশি কোয বিম্পোদশির বকৌেল   কখ  িরকোরী কম বকতবোশদর আচরশণর মোিদণ্ড   

 কগ  িততো ও সিবতকতো দ্বোরো প্রেোবিত আচরণগত উৎকষ ব   কঘ  সদিক্তন্দি কোয বক্রশম অিুিতৃিয 

মোিদণ্ড  

উত্তরঃ কগ  িততো ও সিবতকতো দ্বোরো প্রেোবিত আচরণগত উৎকষ ব 

১৮৩। িোাংলোশদশে দুিীবতশক দণ্ডিীয় ঘোশনষণো করো হশয়শে বয বিধোশি—– 

 কক  ১৮৬০ িোশল প্রণীত দণ্ডবিবধশত  

 কখ  ২০০৪ িোশল প্রণীত দুিীবত দমি কবমেি আইশি  

 কগ  ২০১৮ িোশল প্রণীত িরকোরী কম বচোরী কেৃখলো ও আপীল  বিবধমোলোশত 

 কঘ  উপশরর িিগুশলোশত    

উত্তরঃ কঘ  উপশরর িিগুশলোশত    

১৮৪। অর্ বনিবতক বক্ষশি িুেোিি প্রবতটষ্ঠত হশল—- 

 কক  বিবিয়োশনগ িকৃ্তদ্ধ পোয় কখ  দুিীবত দরূ হয় কগ  প্রবতষ্ঠোশির িুিোম হয় কঘ  যোশনগোযোশনগ িকৃ্তদ্ধ 

পোয় 

উত্তরঃ কক  বিবিয়োশনগ িকৃ্তদ্ধ পোয় 

১৮৫। জোবতিাংশঘর দুিীবতবিরোশনধী কিশেিেশির িোম —– 

 কক  UNCLOS  কখ  UNCTAD  কগ  UNCAC  কঘ  CEDAW 



উত্তরঃ কগ  UNCAC 

১৮৬। গণতোবিক মূলযিোশনশধর িিশচশয় গুরুত্বপূণ ব উপোদোি—- 

 কক  বিতৃশত্বর প্রবত আিুগতয কখ  স্বচ্ছ বিি বোচি কবমেি 

 কগ  েক্তিেোলী রোজনিবতক দল কঘ  পরমতিবহষু্ণতো  

উত্তরঃ কঘ  পরমতিবহষু্ণতো  

১৮৭। িরকোবর বিদ্ধোশন্তর বক্ষশি স্বোশর্ বর িাংঘোত’ কconflict of interest’  এর উদ্ভি হয় যখি 

গৃহীতিয বিদ্ধোশন্তর িশঙ্গ ——– 

 কক  বিদ্ধোন্ত গ্রহণকোরী কম বকতবোর বিশজর িো পবরিোশরর িদিযশদর স্বোর্ ব জবড়ত র্োশক 

 কখ  প্রেোিেোলী িযক্তি িো িযক্তিিশগ বর স্বোর্ ব জবড়ত র্োশক 

 কগ  িরকোবর স্বোর্ ব জবড়ত র্োশক 

 কঘ  উধ্ব বতি কতৃ বপশক্ষর স্বোর্ ব জবড়ত র্োশক 

উত্তরঃ কক  বিদ্ধোন্ত গ্রহণকোরী কম বকতবোর বিশজর িো পবরিোশরর িদিযশদর স্বোর্ ব জবড়ত র্োশক 

 ১৮৮। রোষ্ট্র ও িমোশজ দুিীবতপ্রিণতোর জিয িিশচশয় বিবে দোয়ী— 

 কক  আইশির প্রয়োশনশগর অেোি কখ  সিবতকতো ও মূলযিোশনশধর অেোি 

 কগ  দুি বল পবরিীক্ষণ িযিস্থো কঘ  অিৎ বিতৃত্ব  

উত্তরঃ কক  আইশির প্রয়োশনশগর অেোি 

১৮৯ । প্রোর্বমকেোশি একজি মোিুশষর মোিিীয় গুণোিবল ও িোমোক্তজক মূলযিোশনশধর বিকোে ঘশি 

— 

 কক  িমোশজ িিিোশির মোধযশম কখ  বিদযোলশয় কগ  পবরিোশর কঘ  রোশষ্ট্রর মোধযশম 

উত্তরঃ কগ  পবরিোশর 

১৯০। িততোর জিয িবদচ্ছোর কর্ো িশলশেি—  

 কক  বিকোিব খ  বিবেি বহউম কগ  ইমোিুশয়ল কোি কঘ  জি লক   

উত্তরঃ কগ  ইমোিুশয়ল কোি 

 

ভূরগাল, পবেরিশ ও েরূয জাগ িযিস্থাপনা  

১৯১। িোাংলোশদশের প্রর্ম কয়লোবিেবর বিদুযৎ বকন্দ্র বকোর্োয় অিবস্থত?  

 কক  কোপ্তোই, রোঙ্গোমোটি কখ  িোেোর, ঢোকো 



 কগ  িীতোকুণ্ড, চগ্রগ্রোম কঘ  িড়পুকুবরয়ো, বদিোজপুর  

উত্তরঃ ঘ  

১৯২। বকোি ধরশির বেলোয় জীিোশ্ম র্োকোর িম্ভোিিো রশয়শে?  

 কক  আশিয় বেলো কখ  রূপোন্তবরত বেলো 

 কগ  পোলবলক বেলো কঘ  উপশরর বকোিটিই িয় 

উত্তরঃ গ 

 ১৯৩। বিশচর বকোি দুশয বোশগর কোয বকর পূি বোেোি বদওয়ো িম্ভি িয়?  

 কক  িিযো কখ  েূবমকম্প কগ  ঘূবণ বঝড় কঘ  খরো 

উত্তরঃ খ 

১৯৪। দুশয বোগ িযিস্থোপিো চশক্রর বকোি িরটি বিবে িযয়িহুল?  

 কক  পূি বপ্রস্তুবত কখ  িোড়োদোি কগ  প্রেমি কঘ  পুিরুদ্ধোর 

উত্তরঃ গ 

১৯৫। বকোিটি িিোয়িযোশনগয িম্পদ?   

 কক  প্রোকৃবতক গযোি কখ  চুিোপোর্র কগ  িোয়ু কঘ  কোজ   

উত্তরঃ গ  

১৯৬। বিশচর বকোিটি িোাংলোশদশের িহৃত্তম গযোিশক্ষি?  

 কক  িোখরোিোদ কখ  হবরপুর কগ  বততোি কঘ  হবিগজ  

উত্তরঃ গ  

১৯৭। িোাংলোশদশে ক্তজ-শক প্রকন একটি  

 কক  জলবিদুযৎ প্রকন কখ  িদী বিয়িণ প্রকন কগ  জল পবরিহি প্রকন কঘ  বিচ প্রকন 

উত্তরঃ ঘ  

 ১৯৮। COP 26-এ COP মোশি কী? 

 কক  কিফোশরন্স অি পযোবরি কখ  কিফোশরন্স অি দয পোওয়োর 

 কগ  কিফোশরন্স অি দয পোটিি কঘ  কিফোশরন্স অি দয প্রশিোকল  

উত্তরঃ গ  

১৯৯। িোাংলোশদশের ি্লু-ইশকোিবমর চযোশলজ িয় বকোিটি?   

 কক  ঘি ঘি িিযো কখ  িমুদ্র দষূণ কগ  ত্রুটিপূণ ব িমুদ্র েোিি কঘ  উপশরর বকোিটিই িয়  



উত্তরঃ ঘ  

২০০। িোউবক ফে িরোির একটি প্রচণ্ড েূবমকশম্পর পর িোাংলোশদশের বকোি িদী তোর গবতপর্ 

পবরিতবি কশর?  

 কক  ব্রপপুি িদী কখ  পাো িদী কগ  কণ বফুবল িদী কঘ  বমঘিো িদী 

উত্তরঃ ক  

  

 


