
 ৪১ তম িবিসএস �� ও সমাধান 

 বাংলা সািহত� 

 ১। ব��ন �িনর সংি�� �প = উ�র: ফলা 

 ২। পাচিলকার িহেসেব সব �ািধক খ�ািত কার িছল = উ�র: দাশরিথ 

 ৩। চারণকিব িহেসেব িবখ�াত �ক? = উ�র: মুকু�দাস 

 ৪। রবী�নাথ ঠাকুেরর ’ন�নীড়’ গে�র এক�ট িবখ�াত চির� = উ�র: চা�লতা 

 ৫। উপমান কম �ধারয় সমােসর উদাহরণ = উ�র: শশব�� 

 ৬। অিপিনিহিতর উদাহরণ �কান�ট = উ�র: আ�জ> আইজ 

 ৭। কুসীদজীবী বলেত �বাঝায় = উ�র: সুদেখার 

 ৮। অভাব অেথ � ব�ব�ত হেয়েছ �কান উপসগ ��ট = উ�র: আলুিন 

 ৯। বাংলা ভাষায় �থম অিভধান সংকলন কেরন �ক? = উ�র: রামচ� িবদ�াবাগীশ 

 ১০। সবেচেয় কম বয়েস �কান �লখক বাংলা একােডিম পুর�ার পান = উ�র: �সয়দ 
 শামসুল হক 

 ১১। িবধবার ��ম িনেয় রিচত উপন�াস = উ�র: �চােখর বািল 

 ১২। �জল জীবন �ক��ক উপন�াস = উ�র: গ�া 

 ১৩। িড�ঙ �টেন �বর করেত হেব । �কান ধরেনর ব�ােকর উদাহরণ = উ�র: ভাববাচ� 



 ১৪। বাংলা সািহেত� কালকুট নােম পিরিচত = উ�র: সমেরশ মজমুদার 

 ১৫। পরােনর গহীন িভতর –কােব�র রচিয়তা = উ�র: �সয়দ শামসুল হক 

 ১৬। ভাষা আে�ালন িনেয় �লখা কিবতা = উ�র: �িৃত�� 

 ১৭। এবার আমার এক�ট িবিচ� অিভ�তা হেলা – এ বাক� �কান ধরেনর = 
 উ�র:িনেদ�শা�ক 

 ১৮। �িনত� ও শ�ত�েক বােক� যথাযথভােব ব�বহার করার িবধােনর নমই = উ�র: 
 বাক�ত� 

 ১৯। �কান বানান�ট �� = উ�র: মনঃক� 

 ২০। �চ�র+ য= উ�র: �াচ�য � �কান �ত�য় = উ�র: ত��ত 

 ২১। সব িকছ�  ন�েদর অিধকাের যােব- ���টর রচিয়তা �ক ? = উ�র: �মায়ুন আজাদ 

 ২২। মু��যু� িভি�ক নাটক = উ�র: কী চাহ �হ শ�িচল 

 ২৩। �তভাগা আে�ালন �ক��ক উপন�াস �কান�ট ? = উ�র: নাঢ়াই – শওকত আলী 

 ২৪। কাজী নজ�ল ইসলােমর �মাট ৫�ট �� িবিভ� সমেয় ব�ৃটশ উপিনেবিশক 
 সরকার বােজয়া� কের । �কান বই�ট বােজয়া� হয় ? = উ�র: িবেষর বািঁশ 

 ২৫। চয �াপেদর ট�কাকােরর নাম কী ? = উ�র: মুিনদ� 

 ২৬। �কান বানান�ট �� ? = উ�র: �� 

 ২৭। ঊনস�েরর গণ-অভ� ��ােনর পটভূিমকায় �লখা উপন�াস = উ�র: িচেলেকাটার 
 িসপাই । 



 ২৮। জীবনী সািহত� ধারা গেড় ওেঠ = উ�র: �ৈচতন�েদব 

 ২৯। �ামবাত�া �কািশকা প��কা�ট �কান �ান �থেক �কািশত হয় = উ�র: কু��য়া 
 �জলা র কুমার খালী 

 ৩০। ১৯৭১ সােল ঢাকা িব�িবদ�ালেয়র ছা�মতৃ� �র �িতবােদ �কান উপচায � পদত�াগ 
 কেরিছেলন ? = উ�র: িবচারপিত আবু সাঈদ �চৗধুরীেক 

 ৩১। তারাশ�র বে��াপাধ�ায় বাংলােদেশর মু��যু� চলাকােল মু��যু� িনেয় এক�ট 
 উপন�াস রচনা কেরেছন যা ১৯৭২ সােল �কািশত হয়। উপন�াস�টর নাম কী ? = 
 উ�র: ১৯৭১ 

 ৩২।�সােম� শ��টর উৎপি� �কান শ� �থেক = উ�র: সমথ � 

 ৩৩। িনঃ�ােসর ��তম �য়ােস উ�ািরত �িন বা �িন��েক কী বেল ? = উ�র: 
 অ�র 

 ৩৪। ইংের�জ ভাষায় জীবনান� দােশর ওপর �� িলেখেছন = উ�র: ি�নটন িব িসিল 

 ৩৫। বাবা �ছেলর দীঘ �ায়ু কামনা করেলন – এই পেরা� উ��র �ত�� হেব = উ�র: 
 বাবা �ছেলেক বলেলন, “ত� িম দীঘ �জীবী হও”। 

 ইংের�জ ভাষা ও সািহত� 

 1.`Lady Chatterley’s Lover’ was written by the author of ___ = উ�র: The 
 Rainbow 

 2. Identify the word that can be used as both singular and plural: = উ�র: 
 wood 

 3. ‘Shylock’ is a character in the play ____ = উ�র: The Merchant of Venice 



 4. `Vanity Fair’ is a novel written by ___ = উ�র: William Makepeace 
 Thackeray 

 5. `Pip’ is protagonist in Charles Dickens’ novel ____ = উ�র: Great 
 Expectations 

 6. `I will not let you go.’ In this sentence `go’ is a/an ___ = উ�র: infinitive 

 7. When Ushashi entered ____ the room everybody stopped talking. = উ�র: 
 no preposition 

 8. The play `The Birthday Party’ is written by ____ = উ�র: Harlod Pinter 

 9. Find out the correct passive form of the sentence `Who taught you French?’ 
 = উ�র: By whom were you taught French? 

 10. `The old man was tired of walking.’ Here `Walking’ is a/an ___ = উ�র: 
 gerund 

 11. Which one is a correct sentence? = উ�র: The doctor examined my pulse. 

 12. Who is the author of the first scientific romance `The Time Machine? = 
 উ�র: H.G Wells 

 13. `Call me if you have any problem regarding your work.’ Here `regarding’ is 
 a/an ___ = উ�র: preposition 

 14. Which one of the following is a common gender? = উ�র: sovereign 

 15. `To win a prize is my ambition,’ The underlined part of the sentence is 
 a/an ___ = উ�র: Noun Clause 

 16. Choose the word opposite in meaning to `terse’; = উ�র: Detailed 



 17. `Who’s that?’ In this sentence `that’ is a/an __ = উ�র: pronoun 

 18. Select the correct comparative form of the sentence `A string of pearls was 
 not so bright as her teeth.’ = উ�র: Her teeth were brighter than a string of 
 pearls. 

 19. `Come on, it’s time to go home.’ Here `home’ is a/an ___ = উ�র: adverb 

 20. `Huffing and puffing, we arrived at the classroom door with only seven 
 seconds to spare.’ In this sentence the verb `arrived’ is ___ = উ�র: 
 intransitive 

 21. What is the noun form of the word `know’? = উ�র: Knowledge 

 22. `Why, then, it’s none to you, for there is nothing either good or bad, but 
 thinking makes it so.’ This extract is taken from the drama ____ = উ�র: 
 Hamlet 

 23. “Time held me green and dying, though I sang in my chains like the sea.” 
 These lines have been quoted from dylan, Thomas’ poem__ = উ�র: Fern Hill 

 24. One whose attitude is `eat, drink and be merry’ is ___ = উ�র: epicurean 

 25. Was this the face that launch’d a thousand ships, And burnt the topless 
 towers of Hium’? Who speaks the famous lines? = উ�র: Faustus 

 26. Identify the correct spelling: = উ�র: questionnaire 

 27. Which `but’ is a preposition? = উ�র: What can we do but sit and wait. 

 28. Who is not a romantic poet? = উ�র: T. S. Eliot 

 29. In Shakespeare’s play Hamlet. Hamlet was prince of __ = উ�র: Denmark 



 30. `Made weak by time and fate, but strong in will To stove, to seek, to find, 
 and not to yield’ is taken from the poem written by __ = উ�র: Alfred 
 Tennyson 

 31. `Give somebody a piece of your mind means to __ = উ�র: tell someone 
 that you are very angry with them. 

 32. `I shall help you provided you obey me.’ Here the underlined word is a/an 
 __ = উ�র: conjunction 

 33. Adela Quested and Mrs. Moore are characters from the novel ___ = উ�র: 
 A passage to India 

 34. The Character `Alfred Doolittle is taken from Shaw’s play titled__ = উ�র: 
 Pygmalion 

 35. The poem `The Love Song of J. Alfred Prufrock’ is written by ___ = উ�র: 
 T. S. Eliot 

 গািণিতক যু�� ও মানিসক দ�তা 

 ১। X+2 ⅓+2 ⅔ =0 হেল, X^3+6 এর মান কত? = উ�র: 6x 

 ২। 5^2+8.5^x+16.5^x=1 হেল, x এর মান কত? = উ�র: -2 

 ৩। 0.12+0.0012+0.0 00012+…..ধারা�টর অসীম পদ পয �� �যাগফল = উ�র: 
 ৪/৩৩ 

 ৪। ��ভ�জ ABC এর <A=40 িডি� এবং <B=80 িডি� । <C এর সমি�খ�ক AB বা� 
 �ক D িব�েুত �ছদ করেল <CDA = উ�র: ১১০º 



 ৫। ৫ জন পু�ষ ও ৪ জন মিহলার এক�ট দল �থেক একজন পু�ষ ও দুজন মিহলা 
 িনেয় কত �কাের এক�ট কিম�ট গঠন করা যােব? = উ�র: ৩০ 

 ৬। √-8*√-2=কত? = উ�র: -4 

 ৭। 6 �সি�িমটার ব�াসাধ � িবিশ� বেৃ�র অে� এক�ট সমবা� ��ভ� েজর ���ফল? = 
 উ�র: ২৭√৩ 

 ৮। 5/12 , 6/13, 11/24 এবং ⅜ এরমধ� বড় ভ�াংশ�ট- = উ�র: ৬/১৩ 

 ৯। |x-2| < 3 হেল, m এবং n এর �কান মােনর জন�? উ�রঃ m=2, m=20 

 ১০। এক�ট আয়তে�ে�র �দঘ �� ৫% ব�ৃ� করেল তার ���ফল শতকরা কত ব�ৃ� 
 পােব? = উ�র: ৫% 

 ১১। িচিনর মূল� ১০% কেম যাওয়ায় িচিনর ব�বহার শতকরা কত ভাগ বাড়েল িচিন 
 বাবদ খরচ একই থাকেব? = উ�র: ১১^১/৯ 

 ১২। a+b = 7 এবং ab = 12 হেল 1 / a^2 + 1/b^2 এর মান কত? = উ�র: ২৫/১৪৪ 

 ১৩। বািষ �ক ১০% মুনাফায় ৮০০ টাকার ২ বছেরর চ�ব�ৃ� মূলধন কত? = উ�র: 
 ৯৬৮ 

 ১৪। log2 log√e^e^2 = উ�র: 2 

 ১৫। িনেচর �কান�ট সবেচেয় �ছাট সংখ�া = উ�র:১৮/৩৬ 

 ১৬। 1*3.33*7.1 = উ�র: ২.৩৬ 

 ১৭। একজন ব���র �বতন ৫% কেমেছ। িক� এক বছর পর তা আবার 5%�বেড়েছ। 
 �মােটর উপর তার �বতন শতকরা কত ব�ৃ� বা �াস �পেয়েছ? = উ�র: ০.২৫% 
 কেমেছ 



 ১৮। �কান বানান�ট ��? = উ�র: Encyclopedia 

 ১৯। ঘিড়: কাটঁা: থােম �ািমটার:? = উ�র: পারদ 

 ২০। ১০০ �থেক ২০০ এর মেধ� ৩ �ারা িবভাজ� সংখ�া কয়�ট? = উ�র: ৩৩ 

 ২১। ১ �থেক ৪৪০ পয �� সংখ�া�েলার এক�ট �দবচয়ন প�িতেত �নওয়া হেল, 
 সংখ�া�ট বগ �সংখ�া হওয়ার স�াবনা ___. = উ�র: ১/২২ 

 ২২। 50 িমিনট আেগ সময় িছল 4 টা �বেজ 45 িমিনট, 6 টা বাজেত আর কত�ণ 
 সময় বািক আেছ = উ�র: ২৫ িমিনট 

 ২৩। স্�ু ও ঘিড়র কাটার ঘূণ �ন গিতর িদক? = উ�র: একই িদক 

 ২৪। ”িতিন আমার কথা রাখেলন না িতিন রাখেলন”——– সােহেবর কথা। = উ�র: 
 ভ� ে�া 

 ২৫। রিহম উ�র িদেক 10 মাইল �হঁেট, ডান িদেক ঘুের 5 মাইল হােঁটন, তারপর ডান 
 িদেক ঘুের 2 মাইল হােঁটন। িতিন �কান িদেক হাটেছন? = উ�র: দি�ণ 

 ২৬। িনেচর �কান অ�র �েলা পুনিব �ন�াস কের এক�ট অথ �েবাধক শ� �তির করা 
 যায়? = উ�র: অেহারা� 

 ২৭। যিদ মােসর ি�তীয় িদন �সামবার হয়, তেব মােসর 18 তম িদন িক বার হেব? = 
 উ�র: বুধবার 

 ২৮। ��েবাধক িচি�ত �ােন �কান সংখ�া বসেব? = উ�র: ৬৮ 

 ২৯। “RELATION” এর আয়নায় �িতিব� �কান�ট হেব? = উ�র: ক 

 ৩০। ৫ জন ব���র ��েন �মণ কেরেছন তারা হেলন ক খ গ ঘ ঙ। ক হেলন খ-এর মা, 
 গ আবার ঙ এর �ী খ হেলন ক এর ভাই এবং খ হেলন ক এর �ামী, ঙ এর সে� খ এর 
 স�ক� িক? = উ�র: ��র 



 বাংলােদশ িবষয়াবিল 

 ১। বাংলােদেশর সংিবধােনর �েয়াদশ সংেশাধনীর িবষয় = উ�র: ত�াবধায়ক সরকার 

 ২। সংিবধােনর �চতনার িবপরীেত সামিরক শাসনেক �বধতা িদেত �কান তফিসেলর 
 অপব�বহার করা হয় = উ�র: ৪থ � 

 ৩। �কান উপজািত�টর আবা�ল ‘ িবিরিশ; �ন�েকানায় = উ�র: গােরা 

 ৪। বাংলােদেশর বািণজ� ঘাটিত ভারসাম� র�া হয় = উ�র: IMF –এর �বইল আউট 
 প�ােকজ 

 ৫। অিবভ� বাংলার সব ��থম রাজা কােক বলা হয় = উ�র:শশা� 

 ৬। ব�ভ� রদ �ক �ঘাষণা কেরন = উ�র: স�াট প�ম জজ� 

 ৭। ঢাকা শহেরর �গাড়াপ�ন হয় = উ�র:মুঘল আমেল 

 ৮। ি�ভ �চন ও চাডিলর সােথ �যৗথভােব �কান বাংলােদিশ ইউ�টউব �িত�া কের = 
 উ�র: জােবদ কিরম 

 ৯। পািক�ান কেব বাংলােদেশক এক�ট সাব �েভৗম রা� িহেসেব �ঘাষণা কের = উ�র: 
 ২২ �ফ�য়াির, ১৯৭৪ 

 ১০ । বাংলােদেশর জাতীয় সংসেদর �থম সংসদ �নতা �ক ? = উ�র: ব�ব�ু �শখ 
 মু�জবুর রহমান 

 ১১ । সংিবধােনর কত অনুে�েদ �বেদিশক নীিত = উ�র: ২৫ 

 ১২। বাংলােদেশর সব � দি�েণ = উ�র: �স�মা�ট�ন 

 ১৩। বাংলােদেশর সােথ ভারেতর সীমা�বত� রাজ� = উ�র: ৫�ট 



 ১৪। �কান বীরে�ে�র �দহাবেশষ বাংলােদেশ এেন বীরে�� মিতউর রহমােনর 
 কবেরর পােশ সমািহত করা হয় ? = উ�র: বীরে�� হািমদুর রহমােনর। 

 ১৫। �ক বীরে�� নয় = উ�র: মু�� আ�রু রিহম 

 ১৬। বাংলােদেশ �থম সাধারণ িনব �াচন কের হয় = উ�র: ৭ মাচ� ১৯৭৩ 

 ১৭। �াি�ক �দ �কাথায় = উ�র: বা�রবান 

 ১৮। লােহাের অনু��ত ওআইিস শীষ � সে�লেন ব�ব�ু �যাগদান কের = উ�র: ২২-২৪ 
 �ফ�য়াির 

 ১৯। ব�ব�ুক জিুলও কুির অ�াওয়াড� �দান করা হয় = উ�র: ২৩�ম ১৯৭৩ 

 ২০। ঐিতহািসক ছয় দফায় �য দািব�ট িছল = উ�র: �ত� মু�া ব�ব�া 

 ২১। মাৎসনায় বাংলার �কান সময়কাল = উ�র: ৭ম-৮ম 

 ২২। বাংলার �কান সুলতােনর শাসনামলেক �ণ �যুগ বলা হয় = উ�র:আলাউ��ন 
 �হােসন শাহ 

 ২৩। ঢাকা িব�িবদ�ালয় �িত�ায় �ক অ�ণী ভূিমকা পালন কের = উ�র: নওয়াব 
 আ�লু লিতফ 

 ২৪। ভাষা আে�ালেনর সময় পািক�ােনর �ধানম�ী = উ�র: খাজা না�জমউ��ন 

 ২৫। আলু�টলা �াকৃিতক �হা �কাথায় = উ�র: খাগড়াছিড় 

 ২৬। বাংলার �সন বংেশর �শষ শাসন কত�া = উ�র: ল�ণ �সন 

 ২৭। বাংলার সব ��াচীন জনপেদর নাম = উ�র: পু� 



 ২৮। কাগমারী সে�লন অনু��ত হয় = উ�র: সে�ােস 

 ২৯। মু��যু�কােল �কালকাতার ৮ , িথেয়টার �রােড বাংলােদশ বািহনী কখন গঠন 
 করা হয় = উ�র: ১১ এি�ল, ১৯৭১ 

 ৩০ । �কান অনুে�দ বেল বাংলােদেশর সংিবধােনর �মৗিলক িবধানাবলী 
 পিরবত�নেযাগ� = উ�র: ৭ (খ) 

 আ�জ�ািতক িবষয়াবিল 

 ১। শাি�েত �নােবল -২০১৯ �য কারেণ = উ�র: ইিথওিপয়া ও ইির��য়ার সীমা� চ� �� 

 ২। �রািহ�া গণহ�ার রােয় = উ�র: চার�ট িনেদ�শনা 

 ৩। ইনকা সভ�তা = উ�র: দি�ণ আেমিরকা 

 ৪। রািশয়ার সামিরক ঘা�ঁট িবদ�মান = উ�র: িভেয়তনাম 

 ৫। মু�া তহিবল = উ�র: ১৯৪৫ 

 ৬। িফনল�াে�র কেলানী িছল = উ�র: সুইেডন 

 ৭। এিশয়া – আি�কােক পথৃককারী �ণািল = উ�র: বাব এল মানেদব 

 ৮। কলকাতা �থেক িদি�েত রাজধানী = উ�র: ১৯১২ 

 ৯। কেরানােক প�ানেডিমক �ঘাষণা = উ�র: িব� �া�� সং�া 

 ১০। �ডেমা�া�টক দেলর মেনায়ন �পেত �ডিলেগট �েয়াগন = উ�র: ১৯৯১ 

 ১১। �ট আই �য �দেশর সং�া = উ�র: জাম �ািন 



 ১২। Weapon of Mass Destruction (WMD) 

 ১৩। �রা�িভি�ক আ�জ�ািতক সং�া দ� ওয়া�� জাি�স �েজ� (ডাি�উেজিপ) 
 গতকাল বুধবার ‘আইেনর শাসন সূচক-২০২০’ শীষ �ক �িতেবদেন শীষ � �দশ = উ�র: 
 �ডনমাক� 

 ১৪। িব� িবিনেয়াগ �িতেবদন �কাশ কের �কান সং�া ? = উ�র: জািতসংেঘর 
 বািণজ� ও উ�য়ন সং�া আ�টাড 

 ১৫। �রািহ�া গণহত�ার মামলা কের = উ�র: গাি�য়া 

 ১৬। বাংলা ভাষােক রা�ভাষার ময �াদা িদেয়েছ = উ�র: িসেয়রা িলওন 

 ১৭। জািতসংঘ নামকরণ কের = উ�র: �জেভে� 

 ১৮। �কান মুসিলম �দশ ন�ােটার সদস� = উ�র: ত�র� 

 ১৯। ন�ােটা কেব �িত�িত হয় = উ�র: ১৯৪৯ 

 ২০। জাম �ানীর �থম নারী চ�াে�লর = উ�র: এে�লা মারেকল 

 ক��উটার এবং তথ��যু�� 

 ১। স�ঠক নয় (A+B)’= উ�র: A’+B’ 

 ২। apache is one type of http server/ Web server 

 ৩। Microsoft IIS হে� web server 

 ৪। ব্লুট�থ ১০-১০০ িমটার 



 ৫। NAND 

 ৬। �যাগােযাগ দরূ� সবেচেয় কম bluetooth এর 

 ৭। �াউড ক��উ�টং এর সািভ�স মেডল – সব�েলা 

 ৮। �ার টেপাল�জ �ত হাব ব�বহার করা হয়। 

 ৯। API Stands for Application Programming interface 

 ১০। Oracle Antivirus নয় 

 ১১। machine Language binary code – এ িলখা হয় 

 ১২। RFID Radio Frequency Identification 

 ১৩। 100 er 1 compliment 011 

 ১৪। ক��উটার বুট করেত পাের না যিদ LOADER না থােক 

 ১৫। এক�ট িসে�ম �যখােন আইেটম�েলা এক �াে� সংেযা�জত হয় িক� অন� �া� 
 িদেয় সরােনা হয় তা হে� queue 

 িব�ান 

 ১। কাদঁুেন গ�ােসর অপর নাম = উ�র: ��ােরািপ��ন 

 ২। আেলাকবষ � ব�বহার কের কী পিরমাপ করা হয়? = উ�র: দরূ� 

 ৩। সূেয �র িনকটতম ন�ে�র নাম = উ�র: ���মা �স�রাই 



 ৪। ইেলক��ক বা� এর িফলােম� �ারা �তির = উ�র: টাংে�ন 

 ৫। ১০০ ওয়াট –এর এক�ট �বদু�িতক বা� ১ ঘ�া চলেল কত শ�� ব�য় হেব? = উ�র: 
 ৩৬০০০০ জলু । 

 ৬। �ািফন কার ব��পী ? = উ�র: কাব �ন 

 ৭। আইন�াইন �নােবল পুর�ার পান = উ�র: আেলাক তিড়ৎ ��য়া ব�াখার করার 
 জন� 

 ৮। �কান পািনেত অ��েজেনর পিরমাণ �বিশ থােক ? = উ�র: সাগেরর পািনেত 

 ৯। হাট� �থেক র� বাইের িনেয় যায় �য র�নালী = উ�র: arteries 

 ১০। ��া�টন �তির হয = উ�র: অ�ািমেনা এিসড �থেক 

 ১১। নদীর পািনর ��ে� �কান�ট স�ঠক COD> BOD ( একই পািনেত BOD অেপ�া 
 COD �বিশ হয়। ) 

 ১২। পাথ ফাই�ার এর ম�েল অবতরণ সাল = উ�র: ১৯৯৭ সােলর ৪জলুাই 

 ১৩। ওেজান �র বায়ুম�েলর �কান �ের অবি�ত? = উ�র: �ােটা��য়াের 

 ১৪। �কান�ট পািনেত �বীভূত হয় না = উ�র: ক�ালিসয়াম কাব �েনট 

 ১৫। মানবেদেহ �লািহত কিণকার আয়ু�াল কতিদন? = উ�র: উপেরর �কােনা�টই নয় 
 । স�ঠক উ�র ১২০ িদন 

 ভূেগাল, পিরেবশ ও দেুয �াগ ব�ব�াপনা 

 ১। �ব�ল ফ�ান ভূিম�প�ট �কাথায় অবি�ত? = উ�র: বে�াপসাগের 



 ২। একই পিরমাণ ব�ৃ�পাত অ�লসমূহেক �য কা�িনক �রখার সাহােয� �দখােনা হয় 
 তার নাম = উ�র: আইেসাহাইট 

 ৩। বাংলােদেশর সবেচেয় �াচীন বসিত = উ�র: পু�বধ �ন 

 ৪। িনেচর �কান�ট সত� নয় = উ�র: �গাবী ম�ভূিম ভারেত অবি�ত 

 ৫। দি�ণ �গালােধ � উ�মাস �কান�ট ? = উ�র: জানুয়াির 

 ৬। UDMC = উ�র: Union Disaster Management Committee 

 ৭। মােব �ল �কান ধরেনর িশলা = উ�র: �পা�িরত 

 ৮। মধ�ম উ�তার �মঘ �কান�ট ? = উ�র: ��টাস 

 ৯। ২০১৫ সােলর প�ািরস চ� ��র সােথ স�িক�ত বিষয় = উ�র: জলবায়ু পিরবত�ন �াস 

 ১০। ব�ব�ু �ীপ �কাথায় অবি�ত? = উ�র: সু�রবেনর দি�েণ 

 মূল�েবাধ, সুশাসন ও �নিতকতা 

 ১। ��েটা “সদ�ণ ” বলেত বু�ঝেয়েছন? = উ�র: ��া, সাহস, আ�িনয়�ণ ও ন�ায় 

 ২। মূল�েবাধ দৃঢ় হয়—-? = উ�র: িশ�ার মাধ�েম 

 ৩। “রাে�র সকল ��ে� উ�য়েনর জন� সুশাসন আবশ�ক” �ক এই উ�� কেরন? = 
 উ�র: িমেশল ক�ামেডসাস 

 ৪। সুশাসন চার�ট �ে�র উপর িনভ�রশীল।- এই অিভমত �কান সং�া �কাশ কের? = 
 উ�র: িব�ব�াংক 

 ৫। Political Ideals �ে�র �লখক �ক? = উ�র: Bertrand Russell 



 ৬। �কান মূল�েবাধ রা�, সরকার ও �গা�� কতৃ�ক �ীকৃত? = উ�র: ইিতবাচক মূল�েবাধ 

 ৭। �ক কত�েব�র �নিতকতার ধারণা �বত�ন কেরন? = উ�র: ইমানুেয়ল কা� 

 ৮। সভ�তার অন�তম �িত�িব হেলা? = উ�র: সমাজ 

 ৯। গণ�জাত�ী বাংলােদেশর সংিবধােনর �কান অনুে�েদ জন�া�� ও �নিতকতার 
 িবষয়�ট আেলািচত হেয়েছ? ? = উ�র: অনুে�দ ১৮ 

 ১০। মূল�েবােধর ���পূণ � �বিশ�� হেলা? = উ�র: উপেরর সব�েলা 


