৪২ তম িবিসএস ি িলিমনাির

ও সমাধান

০১: What is the correct indirect form of : He said, “You had better see a
doctor”
(a) He advised him to see a doctor
(b) He advised that he should see a doctor
(c) He suggested that he had seen a doctor
(d) He proposed to see a doctor
উ র: (a) He advised him to see a doctor
ব াখ া: He said, “You had better see a doctor” বাক ট ারা উপেদশ বু ঝেয়েছ।
Reported Speech ট Imperative Sentence. Imperative Sentence ক Indirect
Narration করার িনয়ম িন
প: Reporting Verb ট অনুেরাধ বুঝােল request,
আেদশ বুঝােল order/command, উপেদশ বুঝােল advise, অন থায় tell ারা
পিরবিতত হয়। object (যিদ থােক) + Inverted Comma উেঠ িগেয় to বেস +
Reported speech- এর মূল verb থেক শষ পয বেস।
০২: Identify the word that remains same in plural form:
(a) deer
(b) horse
(c) elephant
(d) tiger

উ র: (a) deer
ব াখ া: Canon, corps, deer, dozen, hundred, public, score, series, sheep,
species, swine, thousand ইত ািদ word -এর plural form হয় না। dozen, hundred,
score, thousand এেদর পূেব some, many থাকেল অথবা এেদর পের of থাকেল s যু
হেয় plural হেয় থােক।
০৩: স ঠক বানান নয় কান ট?
(a) ধরিণ
(b) মূছা
(c)

ণ

(d)

ানী

উ র: (d)

ানী

ব াখ া: এখােন স ঠক বানান নয় এমন শ ‘ ানী’; যার স ঠক বানান
িতন ট শে র বানান স ঠক। স ঠক শ গ
ু েলা হেলা- ধরিণ, মূছা, ণ।
০৪: যিদ ICE : COLDNESS হয়, তেব EARTH:?
(a) weight
(b) jungle
(c) sea
(d) Gravity

াণী। অপর

উ র: (d) Gravity
ব াখ া: As effect of ICE is Coldness, Similarly the effect of Earth is
gravitation.d
০৫ : নওগাঁ জলার পাহাড়পুের অবি ত ‘ সামপুর িবহার’ এর

িত াতা ক?

(a) গাপাল
(b) ধমপাল
(c) মহীপাল
(d) িব হপাল
উ র: (b) ধমপাল
ব াখ া: নওগাঁ জলার পাহাড়পুের অবি ত সামপুর িবহার বা সামপুর মহািবহার।
বতমােন এ ট ংস া এক ট াচীন বৗ িবহার। পালবংেশর ি তীয় রাজা
ধমপাল দব (৭৮১-৮২১) অ ম শতেকর শেষর িদেক বা নবম শতেক এই িবহার ট
তির করিছেলন।
০৬: IUCN এর কাজ হেলা িব ব াপী(a) পািন স

দর

া করা

(b) স াস দমন করা
(c)

াকৃিতক স

দর

া করা

(d) পিরেবশ দূষণ রাধ করা

উ র: (c)

াকৃিতক স

দর

া করা

ব াখ া: IUCN (International Union for Conservation of Nature) হেলা িব ব াপী
কৃিত ও াকৃিতক স দ সংর েণ বসরকাির সং া। এ ট ১৯৪৮ সােল াে গ ঠত
হয়। এর সদর দ র া , সুইজারল া ।
০৭: কান চ
(a) ভাসাই চ
(b) ওেয়

র মাধ েম ইউেরােপর “Thirty years’ war” এর সমাি

ঘেট?

, ১৯১৯

েফিলয়া শাি

(c) প ািরস চ

, ১৭৮৩

(d) লুজান চ

, ১৯২৩

উ র: (b) ওেয়

চ

, ১৬৪৮

েফিলয়া শাি

চ

, ১৬৪৮

ব াখ া: ওেয় েফিলয়া শাি চ , ১৬৪৮ হেলা ইউেরােপ শাি
িত ার জন
া িরত চ র সম । ষাড়শ শতেকর িরফরেমশেনর ভােব স দশ শতেক
ইউেরােপর িবিভ দশ ধমযুে জিড়েয় পেড়। এই যু ১৬১৮ থেক ১৬৪৮ সাল
পয
ায়ী হয়। ১৬৪৮ সােল ওেয় েফিলয়া চ র মাধ েম Thirty Years এর ধমযু
শষ হয়।
০৮: P(A)=13;P(B)=23;A
(a) 34
(b) 23
(c) 13

(d) 14
উ র: (b) 23
ব াখ া:
০৯: Which word is correct?
(a) Furnitures
(b) Informations
(c) Sceneries
(d) Proceeds
উ র: (d) Proceeds
ব াখ া: িকছ Noun শ রেয়েছ য েলা সবদাই singular িহেসেব ব ব ত হয়,
যমন- abuse, advice, alphabet, bread, furniture, information, knowledge,
poetry, issue / off spring, scenery ইত ািদ। proceeds (noun) অথাৎ িব য়ল অথ
বা লাভ।
১০: মািকন-তােলবান ঐিতহািসক চ
(a) ২ মাচ ২০২০
(b) ২৫ জানুয়াির ২০২০
(c) ৩০ এি ল ২০২০
(d) ২৯ ফ য়াির ২০২০

া

িরত হয়-

উ র: (d) ২৯ ফ য়াির ২০২০
ব াখ া: ২৯ ফ য়াির, ২০২০ কাতােরর রাজধানী দাহায় মািকন-তােলবান
ঐিতহািসক চ
া িরত হয়। এর ফেল দীঘ ১৯ বছর ধের চলা যুে র অবসান ঘটেব
বেল আশা করা যাে । যিদও নতন মািকন িসেড
জা বাইেডন চ ট
পযােলাচনা করেছন। চ অনুসাের থম ৮ মােসর মেধ ৫০০০ হাজার মািকন সন
ত াহার করা হেব। পরবত েত সব সন আফগািন ান থেক ত াহার করা হেব।
চ েত যু রাে র পে
া র কেরন জালেম খিললজাদ এবং তােলবান দর পে
া র কের মা া আ ল
ু বরাদার গিন।
১১: 5+8+11+14+ …… ধারা টর কত তম পদ 302।
(a) 60 তম পদ
(b) 70 তম পদ
(c) 90 তম পদ
(d) 100 তম পদ
উ র: (d) 100 তম পদ
ব াখ া:
১২: ৩০ িক.িম. পথ পািড় িদেত জয়নুেলর রিনর থেক ২ ঘ া সময় বিশ
লেগেছ। জয়নুল যিদ তার গিত ি
ণ করত তাহেল রিনর থেক ১ ঘ া সময় কম
লাগত। জয়নুেলর গিত কত িছল?
(a) ৪ িক.িম./ঘ া
(b) ৫ িক.িম./ঘ া
(c) ৬ িক.িম./ঘ া

(d) ৭.৫ িক.িম./ঘ া
উ র: (b) ৫ িক.িম./ঘ া
ব াখ া:
১৩: ব ািল উপভাষা অ ল কান ট?
(a) নদীয়া
(b)

পুরা

(c) পু িলয়া
(d) বিরশাল
উ র: (d) বিরশাল
ব াখ া: বাংলা ভাষার উপভাষােক ধানত পাঁচ ভােগ ভাগ করা হয়। ১. রািঢ় (প ম ও
মধ ব )। ২. ঝাড়খ (দি ণ প মব , িসংভূ ম, মানভূ ম, পু িলয়া অ ল)। ৩.
বের (উ র ব )। ৪. ব ািল (পূব ও দি ণ পূবব , ঢাকা, ময়মনিসংহ, কুিম া,
বিরশাল)। ৫. কাম িপ (উ র পূবব , কাচিবহার, কাছাড়া)।
১৪: “D-8 Organization for Economic Cooperation” বা D-8 এর দশম শীষ
সে লন কাথায় অনু ত হেব?
(a) আবুজা
(b) ঢাকা
(c) তহরান

(d) ই া ুল
উ র: (b) ঢাকা
ব াখ া: িড-৮ (Developing Eight) মুসিলম উ য়নশীল দেশর অথৈনিতক জাট।
িড-৮ িত ত হয় ১৯৯৭ সােল। ১০ম িড-৮ সে লন বাংলােদেশর আেয়াজেন
ঢাকােত ভাচয়ািল অনু ত হয়। এর সদর দ র ই া ুল এবং সদস দশ- বাংলােদশ,
পািক ান, মালেয়িশয়া, নাইেজিরয়া, ইরান, তর , িমশর, ইে ােনিশয়া।
১৫: To doctor an animal means:
(a) to treat it
(b) to sterilize it
(c) to poison it
(d) to cure it
উ র: (b) to sterilize it
ব াখ া: কােনা িকছ জীবাণুমু
১৬: সবুজপ

প

কা টর স

(a) রবী নাথ ঠাকুর
(b) শখ ফজলুল কিরম
(c)

মথ চৗধুরী

(d) মাহা দ নািসর উ

করেত To doctor an animal ব বহািরত হয়।

ন

াদক ক?

উ র: (c)

মথ চৗধুরী

ব াখ া: িবংশ শতাি র থম ভােগ বাংলা ভাষায় অন তম ধান সামিয়ক প কা
িছেলা সবুজ প । মথ চৗধুরীর স াদনায় এ ট কািশত হেতা। এর থম কাশ
বাংলা ১৩২১ সােল (ইংের জ: ১৯১৪ ি .)।
১৭: বাংলােদশ সরকারী কম কিমশন সংিবধােনর কত অনুে

দ অনুযায়ী গ ঠত?

(a) ১৩৬
(b) ১৩৭
(c) ১৩৮
(d) ১৪০
উ র: (b) ১৩৭
ব াখ া: সরকারী কম কিমশন এক ট ায় শািসত সং া যার দািয় সরকাির
চাকিরেত িনেয়াগ সং া দািয় পালন করা। বাংলােদেশর সংিবধােনর ১৩৭
অনুে েদ সরকারী কম কিমশন গঠেনর সাংিবধািনক বাধ বাধকতা বিণত আেছ।
১৮: ১৯৪৮-১৯৫২ সােলর ভাষা আে ালেনর সময় ‘ভাষা িদবস’ িহেসেব কান
িদন ট পালন করা হেতা?
(a) ২৫ শ জানুয়াির
(b) ১১ই ফ য়াির
(c) ১১ ই মাচ
(d) ২৫ শ এি ল

উ র: (c) ১১ ই মাচ
ব াখ া: (১১ ই মাচ) সং াম পিরষদ রা ভাষার
ে সরকােরর ষড়য রাধ করার
জন সাধারণ ধমঘেটর ডাক দয়। ঐ িদন ঢাকায় ব ছা আহত এবং ব ব ু শখ
মু জবুর রহমানসহ অেনেক ফতার হন। এজন ১৯৪৮-১৯৫২ এর ভাষা
আে ালেনর সময়কােল িত বছর ১১ ই মাচ ভাষা িদবস িহসােব পালন করা হেতা।
১৯: বাংলােদেশর জাতীয় আেয় কান খােত

বৃ

র হার সবেচেয় বিশ?

(a) কৃিষ ও বনজ
(b) মৎস
(c) িশ
(d) া

ও সামা জক সবা

উ র: (c) িশ
ব াখ া: অথৈনিতক সমী া ২০২০ অনুযায়ী, বাংলােদেশর জিডিপ’র
কৃিষ : ৩.১১%; িশ : ৬.৪৮%; এবং সবা: ৫.৩২%।
২০: ১৯৭১ সােল মু জবনগর সরকার কতৃক
(a) জয় বাংলা
(b) বাংলােদশ
(c) াধীনতা
(d) মু

র ডাক

কািশত প

বৃ

হার-

কার নাম িছল-

উ র: (a) জয় বাংলা
ব াখ া: জয়বাংলা, সা ািহক ১৯৭১ সােল মু যুে র সময় মু জবনগর থেক
কািশত বাংলােদশ আওয়ামী লীেগর বাংলা সা ািহক মুখ প । প কা ট মূলত িছল
মু জবনগের বাসী বাংলােদশ সরকােরর এক ট চার মাধ ম। এর ল
িছল
একিদেক মু যুে র অ গিত ও মু েযা ােদর কৃিত জনস েু খ তেল ধরা এবং
অন িদেক বাংলােদেশর মু যুে র পে িব জনমত সৃ ও আ জািতক সমথন
লাভ।
২১: ভারেত বছেরর কান িদন ট িসিভল সািভস িদবস (Civil Service Day)
িহেসেব পািলত হয়?
(a) ২১ এি ল
(b) ২ অে াবর
(c) ২৬ জানুয়াির
(d) ১০ ম
উ র: (a) ২১ এি ল
ব াখ া: িতবছর ২১ শ এি ল ভারেত িসিভল সািভস িদবস পালন করা হয়। ১৯৪৭
সােল ভারেতর থম রা ম ী সদার ব ভ ভাই প ােটল নবাগত শাসিনক
কমকতােদরেক ভারেতর ম দ িহেসেব উে খ কেরন। ২০০৬ সােলর ২১ এি ল
িদি র িব ান ভবেন থম িসিভল সািভস িদবস পালন করা হয়।
২২:

িতবছর কান তািরেখ বাংলােদশ জাতীয় জনসংখ া িদবস পালন করা হয়?

(a) ২ ফ য়াির
(b) ৮ ফ য়াির

(c) ৮ মাচ
(d) ৭ এি ল
উ র: (a) ২ ফ য়াির
ব াখ া: বাংলােদেশ িতবছর ২ ফ য়াির ‘জাতীয় জনসংখ া িদবস’ পালন করা হয়।
উে খ িব জনসংখ া িদবস ১১ জুলাই পািলত হয়।
২৩: ‘বাবা’ কান ভাষার অ গত শ ?
(a) তৎসম
(b) ত দ
(c) ফারসী
(d) তিক
উ র: (৩d) তিক
ব াখ া: ‘বাবা’ শ ট তিক ভাষার অ ভ । কেয়ক ট উে খেযাগ তিক শ উজবুক, কামা, তাশক, বগম, কুরিনশ, কুিল ইত ািদ। উে খেযাগ অন ান শ :
তৎসম- কায, বৎস, হ , গৃহ ইত ািদ। ত ব- কাজ, চামার, ভাত, হাত ইত ািদ। ফারিসআইন, আজাদ, আমদািন, দিরয়া, ফিরয়াদ ইত ািদ।
২৪: ১৯৭১ সােল ‘The Concert for Bangladesh’ কাথায় অনু ত হয়?
(a) চ

াম

(b) কলকাতা

(c) ল ন
(d) িনউইয়ক
উ র: (d) িনউইয়ক
ব াখ া: ‘The Concert for Bangladesh’ িছল ১ আগ ১৯৭১ সােলর রিববার ২.৩০
এবং ৮.০০ অপরাে িনউইয়ক িস টর ম ািডসন ায়ার গােডেন ায় ৪০,০০০
দশেকর উপি িতেত অনু ত, সােবক িবট স ীতদেলর িলড িগটারবাদক জজ
হ ািরসন এবং ভারতীয় সতারবাদক রিবশ র কতৃক সংগ ঠত দু ট বিনিফট কনসাট।
২৫: ঢাকা গইট এর িনমাতা ক?
(a) শােয় া খাঁ
(b) নবাব আবদুল গিণ
(c) লড কাজন
(d) মীর জুমলা
উ র: (d) মীর জুমলা
ব াখ া: ঢাকা িব িবদ ালয় এলাকার এক ট ঐিতহািসক মুঘল াপনা ঢাকা গইট। এ ট
িনমাণ কেরন মীর জুমলা। ঢাকা িব িবদ ালয় এলাকার কাজন হল ছািড়েয় দােয়ল
চ র হেয় বাংলা একােডিম যেত গইট ট চােখ পেড়।
২৬: মু
(a)

যু িভি ক নেভল কান ট?

ীতদােসর হািস

(b) জীবন ও রাজৈনিতক বা বতা

(c) কা াপব
(d)

েদােষ

াকৃতজন

উ র: (b) জীবন ও রাজৈনিতক বা বতা
ব াখ া: ‘জীবন ও রাজৈনিতক বা বতা’ বাঙািল লখক শহীদুল জিহর রিচত বাংলা
উপন াস। এ ট ১৯৮৮ সােলর ফ য়ািরেত মাওলা াদাস থেক কািশত জিহেরর
থম উপন াস। বাংলােদেশর াধীনতা যুে র পটভূ িমেত রিচত এ ট এক ট নািতদীঘ
উপন াস।
২৭: Sustainable Development Goals (SDG) কয় ট?
(a) ১৩ ট
(b) ১৫ ট
(c) ১৭ ট
(d) ৩১ ট
উ র: (c) ১৭ ট
ব াখ া: ২০১২ সােল া জেলর িরওিডেজিনেরােত অনু ত জািতসংেঘর টকসই
উ য়ন সে লেন SDG ধারণা িত ত হয়। যা ২৫ সে
র ২০১৫ UNGA-এর ৭০/১
রজুলু শন না ার অনুযায়ী অনুেমািদত হয়। SDG-এর ার িকপার জািতসংেঘর
মানব উ য়ন সং া UNDP। এেত ১৭ ট ল মা া এবং ১৬৯ ট সহেযাগী ল মা া
িনধািরত হয়। ১. দাির িবেমাচন ২. ু ধা মু ৩. সু া ৪. মানস ত িশ া ৫. িল
সমতা ৬. সুেপয় পািন ও পয়ঃিন াশন ব ব া ৭. নবায়নেযাগ ও ব য়সাধ
ালািন ৮.
কমসংস্হান ও অথনীিত ৯. উ াবন ও উ ত অবকাঠােমা ১০. বষম াস ১১.
টকসই নগর ও স দায় ১২. পিরিমত ভাগ ১৩. জলবায়ু িবষেয় পদে প ১৪.
টকসই মহাসাগর ১৫. ভূ িমর টকসই ব বহার ১৬. শাি , ন ায়িবচার ও কাযকর
িত ান ১৭. টকসই উ য়েনর জন অংশীদার

২৮:

বাক নয় কান ট?

(a) িব ান হেলও তার কােনা অহংকার নই
(b) ইশ! যিদ পািখর মত পাখা পতাম
(c) অকারেণ ঋণ কিরও না
(d) হয়েতা সাহমা আসেত পাের
উ র: (c) অকারেণ ঋণ কিরও না
ব াখ া: এখােন
বাক নয় → ‘অকারেণ ঋণ কিরওনা’। কারণ বাক ট
চ ালী
(সাধু-চিলত িম ণ) দােষ দু হেয়েছ। বাক টর
প→ অকারেণ ঋণ কর না।
অপর িতন ট বাক
।
২৯: এক ট চৗবা ায় ৮০০০ িলটার পািন ধের। চৗবা
এবং
১.২৫ িমটার। চৗবা া টর গভীরতা কত?

া টর দঘ ২.৫৬ িমটার

(a) ১.৫ িমটার
(b) ২.৫ িমটার
(c) ৩ িমটার
(d) ৩.৫ িমটার
উ র: (b) ২.৫ িমটার
ব াখ া:
৩০: The word “flying” in the sentence “Look at the flying bird” is a:

(a) gerund
(b) participle
(c) verbal noun
(d) gerundial infinitive
উ র: (b) participle
ব াখ া: কােনা sentence-এ verb- এর য form একই সে verb এবং adjective -এর
কাজ কের, তােক Participle বেল। এখােন flying শ ট noun bird ক modify
কেরেছ তাই এ ট participle.
৩১: বােক র দু ট অংশ থােক(a)

সাদ ণ, মাধুয ণ

(b) উপমা, অলংকার
(c) উে শ , িবেধয়
(d) সাধু, চিলত
উ র: (c) উে শ , িবেধয়
ব াখ া: িত ট বােক দু ট অংশ থােক। যথা: ১. উে শ , ২. িবেধয়। বােক র য অংশ
কাউেক উে শ কের িকছ বলা হয়, তােক উে শ এবং উে শ স ে যা বলা হয়,
তােক িবেধয় বেল। যমন: খাকা এখন (উে শ ) বই পড়েছ (িবেধয়)।
৩২: Identify the determiner in the sentence “Bring me that book”

(a) bring
(b) me
(c) that
(d) book
উ র: (c) that
ব াখ া: Noun ক িনিদ করেত determiner ব ব ত হয়। এখােন book ক that
িনিদ কেরেছ। এছাড়া সাধারণত determiner ‘Noun’ এর আেগ বেস।
৩৩ : কান তািরেখ মািকন যু রা
পুনরায় আেরাপ কের?
(a) ২০ আগ

২০২০

(b) ১৯ সে

র ২০২০

ইরােনর উপর অথৈনিতক িনেষধা

া

(c) ১৮ অে াবর ২০২০
(d) ১৫ জুলাই ২০২০
উ র: (c) ১৮ অে াবর ২০২০
ব াখ া: আগ ২০২০ া
শাসন ইরােনর উপের অ িনেষধা া বাড়ােনার চ া
কের ব থ হয়। ২৫ আগ , ২০২০ জািতসংঘ িনরাপ া পিরষদ ইরােনর উপর
িনেষধা া আেরােপর চ া আটেক দয়। ২০ সে
র ২০২০ আেমিরকা বেল য
জািতসংেঘর আেরািপত িনেষধা া পুনবহাল হেয়েছ িক তা আ জািতক স দায়
এবং ইরান ত াখান কের। িসেড
ডানা
া
ইরােনর পারমাণিবক কমসূচী,
িমশাইল এবং অে র উপর িনেষধা া আেরাপ কের। ৮ অে াবর ২০২০ আেমিরকা

পুনরায় ইরােনর ১৮ ট ব াংেকর উপর িনেষধা
থেক কাযকর বেল ধের নওয়া হয়।

া আেরাপ কের। যা ১৮ অে াবর

৩৪: িনেচর ধারার শষ সংখ া কত? ৩, ৯, ২৭, ৮১ ……?
(a) ২৪১
(b) ২৪৩
(c) ২৪৫
(d) ২৪৭
উ র: (b) ২৪৩
ব াখ া: ধারা ট ৩ এর
= ২৪৩।

িণতক আকাের বৃ

পেয়েছ। স অনুযায়ী উ র হেব ৮১×৩

৩৫: Global Vaccine Summit অনু ত হয়(a) ৫ ম ২০২০
(b) ৪ জুন ২০২০
(c) ৬ জুলাই ২০২০
(d) ৮ আগ

২০২০

উ র: (b) ৪ জুন ২০২০
ব াখ া: Global Vaccine Summit (Gavi) ২০২০ সােলর ৪ জুন যু রাে অনু ত
হয়। এেত ৩১ জন সরকার এবং ৮ ট বসরকাির সং া, কেপােরশন এবং দাতব সং া

থেক ৮.৮ িবিলয়ন ডলার সং হ করা হয় ৩০০ িমিলয়ন িশ েক টকা
বি ক কেরানার িব ে লড়াইেয়র জন ।

দান এবং

৩৬: WIPO এর সদর দ র কাথায় অবি ত?
(a) জেনভা
(b) রাম
(c) িনউইয়ক
(d) ওয়ািশংটন িডিস
উ র: (a) জেনভা
ব াখ া: জািতসংেঘর মধা সংর ণ সং া (WIPO), শরণাথ সং া (UNHCR),
অিভবাসী সং া (IOM), ম সং া (ILO), তার সং া (ITU), বািণজ সং া (WTO),
বািণজ স সারণ ও উ য়ন সং া (UNCTAD), আবহাওয়া সং া (WMO) ও
মানবািধকার পিরষেদর(UNHRC) সদর দ র- জেনভায়। রাম- আ জািতক কৃিষ
উ য়ন সং া (IFAD), িব খাদ ও কৃিষ সং া (FAO), িব খাদ সং া (WFP)।
িনউইয়ক- জািতসংঘ উ য়ন া াম (UNDP), জািতসংঘ মিহলা সং া (UN
Women), নারীর িত বষম িবেলাপ সং া (CEDAW), জািতসংঘ নারী উ য়ন সং া
(UNIFEM), জািতসংঘ িশ সং া (UNICEF), জািতসংঘ জনসংখ া সং া
(UNFPA).
৩৭: “A Passage to India” is written by:
(a) E.M. Forster
(b) Nirad C. Chaudhuri
(c) Rudyard Kipling

(d) Walt Whitman
উ র: (a) E.M. Forster
ব াখ া: ‘A passage to India’ novel is based on Forster’s experiences in India.
৩৮: ব ব ু কত সােল এবং কান শহের জাট িনরেপ
সে লেন অংশ হণ কেরন?

আে ালেনর শীষ

(a) ১৯৭২, কায়েরা
(b) ১৯৭৪, নয়া িদ ী
(c) ১৯৭৫, বলে ড
(d) ১৯৭৩, আল জয়াস
উ র: (d) ১৯৭৩, আল জয়াস
ব াখ া: ১৯৭৩ সােলর ৫ থেক ৯ই সে
র আলেজিরয়ার রাজধানী আল জয়ােস
অনু ত হয় জাটিনরেপ আে ালন-ন ােমর চতথ শীষ সে লন। এেত থমবােরর
মত যাগ দন ব ব ু শখ মু জবুর রহমান।
৩৯: বাংলােদেশর ছয় ঋতর স ঠক অনু
(a)

ী , বষা, বস , হম , শীত ও শরৎ

(b) বষা, শরৎ, হম , শীত, বস

ও

(c) শরৎ, হম , শীত, বস ,

ও বষা

(d)

ী

ী

ী , বষা, শরৎ, হম , শীত ও বস

ম কান ট?

উ র: (d)

ী , বষা, শরৎ, হম , শীত ও বস

ব াখ া: বাংলােদেশর ছয় ঋতর স ঠক অনু
বস ।

ম হেলা

ী , বষা, শরৎ, হম , শীত ও

৪০: িডেস র ২০২০ এ অনু ত বাংলােদশ-ভারত ি পাি
সে লেন কয ট সমেঝাতা ারক া িরত হয়?

ক ভাচয়াল শীষ

(a) ৩ ট
(b) ৫ ট
(c) ৭ ট
(d) ৯ ট
উ র: (c) ৭ ট
ব াখ া: ১৭ িডেস র, ২০২০ বাংলােদেশর ধানম ী শখ হািসনা ও ভারেতর
ধানম ী নের
মািদর মেধ ভাচয়াল বঠক অনু ত হয়। দুই শীষ নতার
আেলাচনার ঘ া দুেয়ক আেগ ঢাকায় দুই দেশর মেধ এক ট চ , চার ট সমেঝাতা
ারক (MoU), এক ট েটাকল ও এক ট Terms of Reference (ToR) সহ মাট ৭ ট
(MoU) া িরত হয়। চ : কিমউিন ট উ য়ন কে র জন কাঠােমা। সমেঝাতা
ারক : Ø হাইে াকাবন িবষেয় সহেযািগতা Ø বিরশাল িস ট কেপােরশেন আবজনা/
ক ঠন বজ িন াশন Ø কৃিষখােত সহেযািগতা Ø ব ব ু শখ মু জবুর রহমান িৃ ত
জাদুঘর ও ভারেতর জাতীয় জাদুঘেরর মেধ সহেযািগতা। েটাকল: সীমা বত
এলাকায় হািত সুর া ToR: বসরকাির খােতর ধান িনবাহী কমকতােদর ফারাম
(CEO) গঠন। বাংলােদেশর ধানম ী শখ হািসনা ও ভারেতর ধানম ী নের
মািদর ভাচয়াল শীষ সে লন শেষ ৩৯ দফা যৗথ ঘাষণা দয়া হয়।
৪১: logx19=−2 হেল x এর মান কান ট?
(a) 3

(b) 2
(c) 13
(d) −13
উ র: (a) 3
ব াখ া:
৪২: কাটােগনা

েটাকল কান সােল া

িরত হয়?

(a) ২০০০ সােল
(b) ২০০১ সােল
(c) ২০০৩ সােল
(d) ২০০৫ সােল
উ র: (a) ২০০০ সােল
ব াখ া: কাটােগনা েটাকল হেলা জব িনরাপ া িবষয়ক েটাকল। এর উে শ
হেলা জব ালািন সংর ণ। এ ট ২০০০ সােল কানাডার মি েল া িরত হয় এবং
২০০৩ সাল থেক কাযকর হয়।
৪৩: ‘িক নেখালা’ নাটক টর িবষয়(a) য ণাদ
(b) ি

শহরজীবন

-শ ামল

কৃিতর

প

(c) লাকায়ত জীবন-সং ৃ িত
(d) দশিবভাগজিনত জীবন য ণা
উ র: (c) লাকায়ত জীবন-সং ৃ িত
ব াখ া: নাট াচায সিলম আল দীন রিচত ‘িক নেখালা’ নাটক টর িবষয়ব
জীবন-সং ৃ িত।

লাকায়ত

৪৪: কান ট “Bretton Woods Institutions” এর অ ভ ?
(a) IDB
(b) IMF
(c) WTO
(d) ADB
উ র: (b) IMF
ব াখ া: ১৯৪৪ সােলর জুলাই মােস যু রাে র িনউ হ া শায়ার অ রােজ র
ি টনউডস শহের সে লন অনু ত হয়। এ সে লেন ৪৪ ট দেশর ৭৩০ জন
িতিনিধ অংশ নয়। এ সে লেন IMF, IBRD গঠেনর িস া
হণ করা হয়। এজন
IMF ও World Bank - ক ‘Bretton Woods Institutions’ বলা হয়।
৪৫: টাকার ৩ ট এবং টাকায় ৫ ট দের সমান সংখ াক আমলিক য় কের এক
ব
টাকায় ৪ ট কের আমলিক িব য় করেলন। ঐ ব
র শতকরা কত লাভ বা
িত হেলা তা িনণয় ক ন।
(a) ৪.২৫% লাভ

(b) ৫.২৫%

িত

(c) ৬.২৫%

িত

(d) ৭.২৫% ভাল
উ র: (c) ৬.২৫%

িত

ব াখ া:
৪৬: স িত ( সে
র ২০২০) কান অ েলর িনয় ণ িনেয় আজারবাইজান ও
আেমিনয়ার মােঝ সংঘষ হয়?
(a) আটসাথ

জাত

(b) নাগােনা-কারাবাখ
(c) ইেয়েরভান
(d) নাকাচভান িছটমহল
উ র: (b) নাগােনা-কারাবাখ
ব াখ া: দি ণ কেকশােসর িবতিকত অ ল নাগােনা-কারাবাখ। অ ল ট িনেয়
িতেবশী দুই দশ আজারবাইজান ও আেমিনয়ার িবেরাধ অেনক পুেরােনা।
নাগােনা-কারাবাখ অ ল ট আ জািতকভােব আজারবাইজােনর ীকৃত হেলও ১৯৯০
সাল থেক আেমিনেয়া িব
তাবাদী গা এ টেক দখল কের রােখ। সবেশষ ২৭
সে
র ২০২০ থেক ছয় স ােহর সবা ক যুে জিড়েয় পেড় দশ দু ট। এরপর ৯
নেভ র ২০২০ রািশয়ার মধ তায় আজারবাইজান ও আেমিনয়ার মেধ া িরত হয়
শাি চ ।
৪৭ : উ াসন শে র অথ কী?

(a) বাসভূ িম থেক িবতািড়ত হওয়া
(b) বাসভূ িমর স খ
ু
ভূ িম
(c) অ

াত িবষয়

কাশ করা

(d) িবকাশ
উ র: (a) বাসভূ িম থেক িবতািড়ত হওয়া
ব াখ া:
৪৮: x2−3x−10>0 অসমতা টর সমাধান কান ট
(a) (−∞,−1)∪(4,+∞)
(b) (−∞,−2)∪(5,+∞)
(c) (∞,2)∪(5,+∞)
(d) (−5,−∞)∪(∞,2)
উ র: (b) (−∞,−2)∪(5,+∞)
ব াখ া:
৪৯: What is the meaning of musk?
(a) a form of drama
(b) a face cover

(c) a substance used making perfume
(d) a disguise
উ র: (c) a substance used making perfume
ব াখ া: Musk অথ ক ির। এ ট সুগি

তিরেত ব ব ত হয়।

৫০: secA+tanA=52 হেল secA−tanA=?
(a) 12
(b) 15
(c) 25
(d) 52
উ র: (c) 25
ব াখ া:
৫১: বাংলা আিদ অিধবাসীগণ কান ভাষাভাষী িছেলন?
(a) বাংলা
(b) সং ৃ ত
(c) িহ
(d) অি

ক

উ র: (d) অি

ক

ব াখ া: সম বাঙািল জনেগা েক দুইভােগ ভাগ করা যায়। যথা- াক-আয (অনায)
জনেগা এবং আয জনেগা । আযপূব জনেগা মূলত নি েটা, অি ক, ািবড় ও
ভাটচীনীয় এই চার ট শাখায় িবভ িছল। বাংলার আিদ জনপদ েলার ভাষা িছল
অি ক।
৫২: বাংলােদেশর
(a) হািতয়া

থম সামুি ক গ াসে

কান ট?

ণালী

(b) জােফাড পেয়
(c) সা ু ভ ািল
(d) মাতারবািড়
উ র: (c) সা ু ভ ািল
ব াখ া: সা ু গ াসে
বাংলােদেশর এক ট াকৃিতক গ াসে
। এ ট বাংলােদেশর
একমা সামুি ক গ াসে
যা বতমােন পিরত া অব ায় পেড় আেছ।
৫৩: ি টশ কৃিষ িব ব কখন সংঘ টত হেয়িছল?
(a) ঊনিবংশ শতা ীেত
(b) অ াদশ শতা ীেত
(c) ষাড়শ শতা ীেত
(d) চতদশ শতা ীেত

উ র: (b) অ াদশ শতা ীেত
ব াখ া: ি টশ কৃিষ িব ব বা ি তীয় কৃিষ িব ব সংঘ টত হেয়িছল স দশ শতা ীর
মধ ভােগ এবং ঊনিবংশ শতা ীর শষ িদেক। ১৭৭০ সােল কৃিষ উৎপাদন বৃ
জনসংখ া বৃ র চেয় ব
েণ বৃ
পেয়িছল। এবং তােদর উৎপাদন মতা সারা
পৃিথবীর মেধ সবািধক িছল। কৃিষেত উৎপাদন বৃ কৃিষ কােজ িমকেদর অংশ হণ
াস তরাি ত কেরিছল। যার ফেল িশ িব ব সংঘ টত হেয়িছল।
৫৪: ীন হাউস গ াসসমূহ িনঃসরণ িনয় ণ সং
Protocol” জািতসংঘ কতৃক কত সােল গৃহীত হয়?

া

চ

“The Kyoto

(a) ১৯৯৭
(b) ১৯৯৯
(c) ২০০৩
(d) ২০০৫
উ র: (a) ১৯৯৭
ব াখ া: জাপােনর াচীন রাজধানী িকয়ােটােত ১৯৯৭ সােলর ১১ িডেস র অনু ত
হয় িকয়ােটা েটাকল। িকয়ােটা েটাকল ি ন হাউজ গ াস িনঃসরেণর িভি েত
িবে র দশ েলােক ৩
িণেত ভাগ করা হয়। ● Annex-I, ● Annex-II এবং ●
Non-Annex Countries. িকয়ােটা েটাকল ি ন হাউজ গ াস িনঃসরণ কমােনার জন
িবেশষ কের Annex-I দশ েলার উপর িবেশষ বাধ বাধকতা আেরাপ করা হেয়েছ।
এর বতমান সদস ১৯২ ট।
৫৫: মহাকিব আলাওল রিচত কাব (a) চ াবতী
(b) প াবতী

(c) মধুমালতী
(d) লাইলী মজনু
উ র: (b) প াবতী
ব াখ া:
৫৬: ‘সাবাস বাংলােদশ’ ভা য টর পিত ক?
(a) হািমদু

ামান খান

(b) রিবউল সাইন
(c) আ র
ু রা

াক

(d) িনতন কুণ্ড
উ র: (d) িনতন কুণ্ড
ব াখ া: ‘সাবাস বাংলােদশ’ ভা য ট রাজশাহী িব িবদ ালেয় অবি ত। এর পিত
িনতন কুণ্ড।
৫৭: ব ব ু শখ মু জবুর রহমােনর ‘অসমা
কত সােল?
(a) ২০১০
(b) ২০১১
(c) ২০১২

আ জীবনী’

থম

কািশত হয়

(d) ২০১৫
উ র: (c) ২০১২
ব াখ া: ‘অসমা আ জীবনী’ শখ মু জবুর রহমােনর আ জীবনী সংকলন। ২০১২
সােলর জুেন এ বই ট কািশত হয়। এ পয
মা েয় ইংের জ, উদু, জাপািন, চীনা,
আরিব, ফরািস, িহ , তিক, নপািল,
নীয়, অসমীয়া ও শ ভাষায় বই টর অনুবাদ
কািশত হেয়েছ।
৫৮: কৃিষে

ে

রিব মৗসুম কান ট?

(a) কািতক-ফা ন
(b) চ - বশাখ
(c) ভা -অ হায়ণ
(d)

াবণ-আি ন

উ র: (a) কািতক-ফা ন
ব াখ া: কৃিষে ে রিব মৗসুম বলেত (১৬ অে াবর থেক ১৫ মাচ) কািতক-ফা ন
মাসেক বাঝায়। ফুলকিপ, বাঁধাকিপ, মুলা, গাজর, লাউ, িশম, টেমেটা ইত ািদ রিব
মৗসুেমর উে খেযাগ ফসল।
৫৯: অনুক
(a) Clemency
(b) Enthral
(c) Erudition

া শে র ইংের জ কান ট?

(d) Fathom
উ র: (a) Clemency
ব াখ া: clemency (noun) কামলতা, অনুক া। অন ান শ াথ হেলা- Enthralদাসে আব করা Erudition- পা ত Fathom- অনুধাবন করা, গভীরতা িনণয়
করা।
৬০: ১ থেক ৪৯ পয

সংখ া েলার গড় কত?

(a) ২৫
(b) ৩০
(c) ৩৫
(d) ৪৯
উ র: (a) ২৫
ব াখ া:
৬১: আপনার মাবাইল ফােনর মািসক িবল এেসেছ ৪২০ টাকা। যিদ ১ বছর পর
১০% বৃ পায় এবং আেরা ৬ মাস পর ২০% বৃ পায়, তাহেল ১৮ মাস পর আপনার
িবল কত হেব?
(a) ৪৬০.২০ টাকা
(b) ৫৫৪.৪০ টাকা
(c) ৬২০.৬০ টাকা

(d) ৭৩০.৮০ টাকা
উ র: (b) ৫৫৪.৪০ টাকা
ব াখ া:
৬২: বাংলােদেশর বতমান সভাপিতর পূেব কান দশ CVF-এর সভাপিত িছল?
(a) মাশাল আইল া
(b) মাল ীপ
(c)

ানাডা

(d) বাহামা
উ র: (a) মাশাল আইল া
ব াখ া: বাংলােদশ ২০২০-২০২২ সােলর জন Climate Vulnerable Forum এর
চয় ারপারসন িহেসেব মেনািনত হেয়েছ ধানম ী শখ হািসনা CVF এর সভাপিত
িহেসেব দািয় পালন করেবন। বাংলােদেশর পূেব ইিথওিপয়া এবং মাশাল আইল া
CVF এর সভাপিত িহেসেব দািয় পালন কের।
৬৩: Identify the correctly spelled one:
(a) Caesarean
(b) caesarean
(c) ciserian
(d) scissorian

উ র: (a) Caesarean
ব াখ া:
৬৪: কাথায় শনেজন (Schengen) চ

া

িরত হয়?

(a) ১৯৯৫ সােল ডনমােক
(b) ১৯৮৪ সােল বল জয়ােম
(c) ১৯৮৫ সােল লুে মবােগ
(d) ১৯৯৬ সােল হাে িরেত
উ র: (c) ১৯৮৫ সােল লুে মবােগ
ব াখ া: ১৯৮৫ সােল লুে মবােগর শনেজন শহের ইউেরাপীয় ইউিনয়েন িভসামু
েবেশর জন এক ট চ
া িরত হয়। এ ট শনেজন চ নােম পিরিচত। মাট
া রকারী দশ ২৬ ট। এ ট কাযকর হয় ১৯৯৫ সাল থেক।
৬৫: ‘Notification’-এর বাংলা পিরভাষা কান ট?
(a) িব

াপন

(b) িব

ি

(c) িব

ি

(d)

াপন

উ র: (d)

ফলক

াপন

ব াখ া: Notification শে র বাঙলা পিরভাষা হেলাCircular- িব ি , Advertisement- িব াপন।

াপন। অন ান শ :

৬৬: কান ট যমুনার উপনদী?
(a) িত া
(b) ধেল রী
(c) খায়াই
(d) বংশী
উ র: (a) িত া
ব াখ া: যমুনা নদীর সবািধক
১২০০০ িমটার (আিরচা) যমুনার ধান উপনদী
েলা হল িত া, ধরলা, করেতায়া, আ াই, সুবণ । করেতায়া যমুনার দীঘতম এবং
বৃহ ম উপনদী। যমুনার শাখা নদী, ধেল রী।
৬৭: What is the function of a topic sentence?
(a) to introduce the topic
(b) to analyse the topic
(c) to present the main idea
(d) to expand the idea
উ র: (c) to present the main idea

ব াখ া: Topic Sentence paragraph এর main idea ক summarize কের উপ াপন
কের। Paragraph এর থম বাক ই Topic Sentence হেয় থােক।
৬৮: িনেচর কান ট মু

যু িভি ক

ৈদঘ চল

?

(a) ধীের বেহ মঘনা
(b) কলিমলতা
(c) আবার তারা মানুষ হ
(d) িলয়া
উ র: (d) িলয়া
ব াখ া:
৬৯: এক বগে ে র এক বা অপর এক ট বগে
বগে
দু টর কেণর অনুপাত কত হেব?
(a) 1 ∶ 2
(b) 5 ∶ 2
(c) 2 ∶ 1
(d) 4 ∶ 1
উ র: (d) 4 ∶ 1
ব াখ া:

ে র পিরসীমার সমান হেল

৭০: মধ পদেলাপী কমধারয় সমাস কান ট?
(a) িসংহ িচি ত আসন = িসংহাসন
(b) মহান য পু ষ = মহাপু ষ
(c) কুসুেমর মেতা কামল = কুসুমেকামল
(d) জায়া ও পিত = দ

িত

উ র: (a) িসংহ িচি ত আসন = িসংহাসন
ব াখ া: িসংহ িচি ত আসন = িসংহাসন (মধ পদেলাপী কমধারয়)। মহান য পু ষ =
মহাপু ষ (কমধারয়)। কুসুেমর মেতা কামল = কুসুমেকামল (উপমান কমধারয়)
জায়া ও পিত = দ িত (স বাচক
)।
৭১: কান ট

নয়?

(a) য না
(b) শূ
(c) সহেযািগতা
(d) তঃস্ফূত
উ র: (a) য না
ব াখ া: য না অ
শে র
সহেযািগতা, তঃস্ফূত।
৭২: Who wrote Dr. Zivago?

প- য ণা। এছাড়াও অন ান

শ

– শূ ,

(a) Maxim Gorky
(b) Boris Pastornak
(c) Fyodor Dostoevsky
(d) Leo Tolstoy
উ র: (b) Boris Pastornak
ব াখ া: Dr. Zivago িলেখেছন Boris Pasternak. Dr. Zivago এর রচনাকাল ১৯৫৭।
১৯০৫ সােলর রািশয়ান িব ব এবং ি তীয় িব যুে র মেধ সংঘ টত এক ট উপন াস।
USSR কােশর জন Dr. Zivago ত াখ ান করা হেয়িছল, িক পাণ্ডিলিপ ট
কােশর জন ইতািলেত পাচার করা হেয়িছল। Boris Pasternak ১৯৫৮ সােল
সািহেত নােবল পুর ার পেয়িছেলন।
৭৩: Would you please find out Bangladesh ––– the map.
(a) in
(b) on
(c) over
(d) at
উ র: (b) on
ব াখ া: ম ােপ অনুস ােনর
৭৪: কান দশ ট স

ে

Preposition ‘on’ বেস।

িত ইসরাইেলর সােথ কূটৈনিতক স

ক াপন কেরেছ?

(a) সৗিদআরব
(b) কুেয়ত
(c) সংযু

আরব আিমরাত

(d) ওমান
উ র: (c) সংযু

আরব আিমরাত

ব াখ া: ১৫ সে
র ২০২০ সংযু আরব আিমরাত, বাহরাইন এবং ইসরাইেলর
মেধ ঐিতহািসক আ াহাম অ াকডস া িরত হয়। যু রাে র সােবক িসেড
ডানা
া
এর মধ তায় এ চ
া িরত হয়। এর ারা তৃতীয় ও চতথ আরব
দশ িহেসেব সংযু আরব আিমরাত ও বাহরাইন, ইসরাইেলর সােথ কূটৈনিতক
স ক াপন কের। স িত মরে া এবং সুদানও ইসরাইেলর সােথ স ক াভািবক
করার ঘাষণা িদেয়েছ।
৭৫: ‘িযিন ন ায়শা

জােনন’ এর এককথায়

কািশত

প হেলা-

(a) ন ায়বাগীশ
(b) নয়ািয়ক
(c) ন ায়পাল
(d) ন ায়ঋ
উ র: (b) নয়ািয়ক
ব াখ া: িযিন ন ায়শা জােনন- এর এককথায় কািশত প হেলা- নয়ািয়ক।
ন ায়পাল: সুইিডশ ভাষায় Ombudsman বা ন ায়পাল বলেত এমন একজন সরকাির
মুখপা বা িতিনিধ িকংবা সরকাির কমকতােক বুঝায় িযিন সরকাির কতৃপে র
িব ে আনীত অিভেযাগ তদ কেরন।

৭৬: Hasan has read most of the –––– of Shakespeare:
(a) poem
(b) play
(c) drama
(d) works
উ র: (d) works
ব াখ া: এখােন Most of the ব ব ত হওয়ায় plural word (works) হেব।
৭৭: “For God’s sake, hold your tongue and let me love” occurs in a novel
by:
(a) Jane Austen
(b) Syed Waliullah
(c) Somerset Maugham
(d) Rabindranath Tagore
উ র: (d) Rabindranath Tagore
ব াখ া: শেষর কিবতা উপন ােসর রবী নাথ John Donne এই চরণ ট উে খ
কেরেছন। (“For God’s Sake hold your tongue and let me love” – The
cononization, John Donne) “ দাহাই তােদর, একটকু চপ কর, ভালবািসবাের দ
মাের অবসর”– শেষর কিবতা রবী নাথ ঠাকুর।

৭৮: বাংলােদেশ

ধান বীজ উৎপাদনকারী সরকারী

িত ান-

(a) BARI
(b) BRRI
(c) BADC
(d) BINA
উ র: (c) BADC
ব াখ া: BARI- এর পূণ প Bangladesh Agricultural Research Institute। এ ট
দেশর বৃহ ম ব িবধ ফসল গেবষণা িত ান। BINA (Bangladesh Institute of
Nuclear Agriculture) বাংলােদেশর এক ট পরমাণু কৃিষ গেবষণা িত ান। BRRI
(Bangladesh Rice Research Institute) ধান গেবষণা িত ান। আর BADC
(Bangladesh Agricultural Development Corporation) বাংলােদেশ উ ফলনশীল
িবিভ ফসেলর বীজ উৎপাদন, সংর ণ ও সরবরাহ বৃ করা, সচ যু উ য়ন,
ভূ -পির পািনর সেবা ম ব বহার ও মানস
সার সরবরাহ কের।
৭৯: Complete the sentence: If I were you, I –––– take the money:
(a) shall
(b) will
(c) would
(d) may
উ র: (c) would

ব াখ া: Second Conditional এ ‘if’- clause এরপর past simple tense ব বহার করা
হেল এবং তারপর main clause -এ ‘would/could/should/might ইত ািদ ব ব ত
হয়।
৮০: রা ভাষা আে ালেন কান সং া

পূণ ভূ িমকা পালন কের?

(a) তম ুন মজিলস
(b) ভাষা পিরষদ
(c) মাতৃভাষা পিরষদ
(d) আমরা বাঙািল
উ র: (a) তম ুন মজিলস
ব াখ া: তম ুন মজিলস ১৯৪৭ সােল আবুল কােসম কতৃক িত ত বাংলােদেশর
(তৎকালীন পূব পািক ান) এক ট সাং ৃ িতক সংগঠন। পািক ান িত ার পর থম
বাংলা ভাষােক রা ভাষা িহেসেব দািব তেল তম ুন মজিলস বাংলা ভাষা আে ালন
কের।
৮১: ‘উলুবেন মু া ছড়ােনা’
(a)

বাদ- বচন

(b) এককথায়
(c) ভাবস

কাশ

সারণ

(d) বাক সংেকাচন
উ র: (a)

বাদ- বচন

চিলত এমন শ

েক বেল-

ব াখ া: উলুবেন মু ছড়ােনা চিলত এমন শ
ইংের জ – To cast pearls before swine.
৮২: কু

শে র স ঠক

েক বলা হয়

বাদ- বচন। যার

কৃিত- ত য়-

(a) কৃষ্+িত
(b) কৃষ্+ ট
(c) কৃ+ই
(d) কৃষ্+ই
উ র: (a) কৃষ্+িত
ব াখ া: কৃ শে র স ঠক
দৃশ + িত = দৃ ।

কৃিত- ত য়: কৃষ্ + িত ; অনু পভােব, সৃজ + িত = সৃ ,

৮৩: Go and catch the falling star. Here the “falling” is(a) an adverb
(b) a preposition
(c) an adjective
(d) a verb
উ র: (c) an adjective

ব াখ া: য সব শ Word Noun বা Pronoun এর দাষ, ণ, অব া, সংখ া, পিরমাণ
ইত ািদ কাশ কের তােক Adjective বলা হয়। Falling শ ট noun star এর পূ্েব বেস
noun ক modify করায় এ ট Adjective.
৮৪: এক ব
ব াংেক ৫১০ টাকার চক িদেয় ২০ টাকার এবং ৫০ টাকার নাট
দােনর জন অনুেরাধ করেলন। কত কাের তার অনুেরাধ র া করা স ব?
(a) ৩

কাের

(b) ৪

কাের

(c) ৬

কাের

(d) ৫

কাের

উ র: (d) ৫

কাের

ব াখ া:
৮৫: অংশ িল জাড়া িদেল কান অংশ হেব?

উ র: (b)
৮৬: Fill in the gap with the correct form of verb : The plice ––– informed
yesterday:
(a) is
(b) are
(c) was
(d) were
উ র: (d) were

ব াখ া: Sentence ট passive form এ আেছ। এই বােক র subject The police হেলা
plural subject। এর কারেণ were হেব।
৮৭ : ব ভে র ফেল কান নতন

েদশ সৃ

হেয়িছল?

(a) পূবব
(b) প

মব

ও

পুরা

(c) পূবব

ওপ

(d) পূবব

ও আসাম

উ র: (d) পূবব

মব

ও আসাম

ব াখ া: পূবব ও আসাম িছল ি টশ ভারেতর এক ট
সােল ব ভে র পর এই েদশ গ ঠত হয়।

কাল ায়ী

েদশ। ১৯০৫

৮৮: “Giveing someone the cold should” means(a) to torture somebody
(b) to harm someone
(c) to appreciate someone
(d) to ignore somebody
উ র: (d) to ignore somebody
ব াখ া: কােরা ক এিড়েয় চলা অেথ Giving someone the cold shoulder ব ব ত
হয়।

৮৯: “আমার
হওয়ােক বেল(a) িদ

র

র লাগেছ”-

র

রশ

দু ট অিবকৃতভােব উ

ািরত

শ

(b) সমাথক শ
(c) যু শ
(d) শ ি
উ র: (a) িদ

শ

ব াখ া: আমার র র লাগেছ- এখােন র র শ দু টর অিবকৃতবােব উ ািরত
হওয়ােক ি
শ বলা হয়। যমন: সামান বাঝােত- আিম র র বাধ করিছ;
এখােন র র ারা পেদর ি
র েয়াগ ঘেটেছ।
৯০: মানুেষর দেহর য সব অ - ত
বেল?
(a) বাক

ত

(b) অ

িন

(c) রত ী
(d) নািসকাত
উ র: (a) বাক

ত

িন তিরেত সহায়তা কের তােক

ব াখ া: মানুেষর দেহর য সব অ - ত
িন তরীেত সহায়তা কের তােক বাক
ত বলা হয়। কারণ িনর সৃ হয় বাগযে র ারা। গলনািল, মুখিববর, ক , জ া,
তালু, দাঁত, নাক ইত ািদ বাক ত েক এক কথায় বেল বাগয ।
৯১: কান সািহত কেম সা

ভাষার

েয়াগ আেছ?

(a) পদাবলী
(b) গীতেগািব
(c) চযাপদ
(d) চতন জীবনী
উ র: (c) চযাপদ
ব াখ া: বাংলা সািহেত র াচীন কিবতা চযার পদ েলা স া বা সা ভাষায় রিচত।
য ভাষা সুিনিদ
প পায়িন, য ভাষার অথও একািধক অথাৎ আেলা-আঁধােরর মেতা,
স ভাষােক প তগণ স া বা সা ভাষা বেলেছন।
৯২: মু

যু

(a) ১৯৯৬
(b) ১৯৯৮
(c) ২০০০
(d) ২০০৮
উ র: (a) ১৯৯৬

জাদুঘর কত সােল

িত ত হয়?

ব াখ া: মু যু জাদুঘর মু যু -িভি ক জাদুঘর। এ ট ঢাকার আগারগাঁওেয়
অবি ত। বসরকাির উেদ ােগ িত ত এই জাদুঘেরর উে াধন হয় ১৯৯৬ সােলর ২২
শ মাচ। মু যুে র অেনক দুলভ ব আেছ এই জাদুঘের ।
৯৩: আধুিনক মধািভি ক িসিভল সািভস এর উে ষ ঘেট কান দশ হেত?
(a) যু রাজ
(b) যু রা
(c) চীন
(d) ভারত
উ র: (c) চীন
ব াখ া: আধুিনক মধািভি ক িসিভল সািভস এর উে ষ ঘেট াচীন চীন স ােজ ।
তাঁরাই থম পরী ার মাধ েম যাগ াথ েক বেছ নয়ার প িত চালু কের। সুই
সা াজ (৫৮১ থেক ৬১৮) মধার িভি েত আমলােদর িনবািচত করার প িত চালু
কের।
৯৪: “September on the Jessore Road” is written by:
(a) Madhusudan Dutt
(b) Allen Ginsberg
(c) Kaiser Huq
(d) Vikram Seth
উ র: (b) Allen Ginsberg

ব াখ া: September on the Jessore Road মু যুে র সময় আেমিরকান কিব Allen
Ginsberg এর রিচত এক ট গীিতকিবতা। এ ট ১৫২ লাইেনর এক ট গীিত কিবতা।
৯৫: ঐিহক এর িবপরীতাথক শ

কান ট?

(a) ঈদৃশ
(b) পার

ক

(c) মা িলক
(d) আক

ক

উ র: (b) পার

ক

ব াখ া:

মূল শ

িবপরীত শ

ঐিহক

পাির ক

ঈদৃশ

তাদৃশ

আক

ক

৯৬: Liza had given me two:
(a) pair of jean

িচর র

ায়ী

(b) pairs of jean
(c) pair of jeans
(d) pairs of jeans
উ র: (c) pair of jeans
ব াখ া: Pair শ

টর Singular এবং plural একই।

৯৭: গণ জাত ী বাংলােদেশর সংিবধােনর খসড়া সব থম গণপিরষেদ ১৯৭২
সােলর কান তািরেখ উ ািপত হয়?
(a) ১১ নেভ র
(b) ১২ অে াবর
(c) ১৬ িডেস র
(d) ৩ মাচ
উ র: (b) ১২ অে াবর
ব াখ া: ১৯৭২ সােলর ১২ অে াবর তৎকালীন আইন ও সংসদ িবষয়ক ম ী ড.
কামাল হােসন ১৫৩ ট অনুে দ স িলত ৭২ পৃ ার খসড়া সংিবধান ট িবল আকাের
গণপিরষেদর সামেন পশ কেরন।
৯৮: অিধত কা এর িবপরীতাথক শ
(a) উপত কা
(b) িধত কা

কান ট?

(c) পাবত
(d) সমতল
উ র: (a) উপত কা
ব াখ া:

মূল শ

িবপরীত শ

অিধত কা

উপত কা

পাবত

সমতল

৯৯: িনেচর
(a) 54N
(b) T19
(c) L52
(d) V36
উ র: (d) V36
ব াখ া:

েবাধক ােন কান ট বসেব? 15A,G21,28N,??

১০০: বৃে র ব াস চার ণ বৃ
(a) ৪
(b) ৮
(c) ১২
(d) ১৬
উ র: (d) ১৬
ব াখ া:

পেল

ফল কত ণ বৃ

পােব?

