
 ৪৩ তম িবিসএস ি�িলিমনাির �� সমাধান 

 বাংলা  ভাষা ও সািহত� 

 ১। �দৗলত উ�জর বাহরাম খান সািহত�স�ৃ�েত কার প�ৃেপাষকতা লাভ কেরন? 

 (ক) সুলতান িগয়াসউ��ন আজম শাহ 

 (খ) �কােরশী মাগন ঠাকুর 

 (গ) সুলতান বরবক শাহ 

 (ঘ) জিমদার িনজাম শাহ 

 উ�রঃ  (ঘ) জিমদার িনজাম শাহ। 

 ২।  �কান�ট নামধাত� র উদাহরণ? 

 (ক) চ্ ল 

 (খ) কর্ 

 (গ) �বতা 

 (ঘ) পড়ু 

 উ�রঃ  (গ) �বতা। 

 ৩। হর�সাদ শা�ীর উপািধ কী? 

 (ক) প��ত 



 (খ) িবদ�াসাগর 

 (গ) শা�� 

 (ঘ) মহামেহাপাধ�ায় 

 উ�রঃ  (ঘ) মহামেহাপাধ�ায়। 

 ৪। �ু� জািতেগা�� িনেয় �লখা উপন�াস �কান�ট? 

 (ক) ‘�তইশ ন�র �তলিচ�’ 

 (খ) ‘�ুধা ও আশা’ 

 (গ) ‘কণ �ফুিল’ 

 (ঘ) ‘ধানকন�া’ 

 উ�রঃ  (গ) ‘কণ �ফুিল’। 

 ৫। ‘নীল �লািহত �কান �লখেকর ছ�নাম? 

 (ক) অ�ণ িম� 

 (খ) সমেরশ বসু 

 (গ) সুনীল গে�াপাধ�ায় 

 (ঘ) সমেরশ মজমুদার 

 উ�রঃ  (গ) সুনীল গে�াপাধ�ায়। 



 ৬। বাগযে�র অংশ �কান�ট? 

 (ক) �রয� 

 (খ) ফুসফুস 

 (গ) দাতঁ 

 (ঘ) উপেরর সবক�ট 

 উ�রঃ  (ঘ) উপেরর সবক�ট। 

 ৭। ‘চয �াপেদ’র �াি��ান �কাথায়? 

 (ক) বাংলােদশ 

 (খ) �নপাল 

 (গ) উিড়ষ�া 

 (ঘ) ভ�টান 

 উ�রঃ  (খ) �নপাল। 

 ৮। �কান�ট মু��যু�িভি�ক উপন�াস? 

 (ক) ‘কােঁদা নদী কােঁদা’ 

 (খ) ‘�নকেড় অরেণ�’ 

 (গ) ‘রাঙা �ভাত’ 



 (ঘ) ‘�েদােষ �াকৃতজন’ 

 উ�রঃ  (খ) ‘�নকেড় অরেণ�’। 

 ৯। বড় > ব�-এ�ট �কান ধরেনর পিরবত�ন? 

 (ক) িবষমীভবন 

 (খ) সমীভবন 

 (গ) ব��নি�� 

 (ঘ) ব��ন-িবকৃিত 

 উ�রঃ  (গ) ব��নি��। 

 ১০।  ‘গ�িলকা �বাহ’ বাগধারায় ‘গ�ল’ শে�র অথ � কী? 

 (ক) ��াত 

 (খ) �ভড়া 

 (গ) এক� 

 (ঘ) ভাসা 

 উ�রঃ  (খ) �ভড়া। 

 ১১। ‘স�কা� রামায়ণ’ বাগধারার অথ � কী? 

 (ক) রামায়েণর সাত পব � 



 (খ) রামায়েণ বিণ �ত ব�ৃ 

 (গ) রামায়েণ বিণ �ত সাত�ট সমু� 

 (ঘ) বহৃৎ িবষয় 

 উ�রঃ  (ঘ) বহৃৎ িবষয়। 

 ১২।  ‘তােত সমাজজীবন চেল না।’ -এ বাক��টর অ��বাজক �প �কান�ট? 

 (ক) তােত সমাজজীবন চেল। 

 (খ) তােত না সমাজজীবন চেল। 

 (গ) তােত সমাজজীবন অচল হেয় পেড় 

 (ঘ) তােত সমাজজীবন সচল হেয় পেড় 

 উ�রঃ  (গ) তােত সমাজজীবন অচল হেয় পেড়। 

 ১৩। “�তামােরই �যন ভােলাবািসয়ািছ শত �েপ শত বার/জনেম জনেম যুেগ যুেগ 
 অিনবার।” -রবী�নাথ ঠাকুেরর �কান কিবতার অংশ? 

 (ক) ‘অন� ��ম’ 

 (খ) ‘উপহার’ 

 (গ) ‘ব�� ��ম’ 

 (ঘ) ‘�শষ উপহার’ 

 উ�রঃ  (ক) ‘অন� ��ম’। 



 ১৪।  ‘�ডেক �ডেক হয়রান হ��।’ -এ বােক� ‘�ডেক �ডেক’ �কান অথ � �কাশ কের? 

 (ক) অসহায়� 

 (খ) িবর�� 

 (গ) কােলর িব�ার 

 (ঘ) �পৗনঃপুিনকতা 

 উ�রঃ  (ঘ) �পৗনঃপুিনকতা। 

 ১৫। ‘মুখ �ঢেক যায় িব�াপেন’ কাব��ে�র কিব �ক? 

 (ক) রিফক আজাদ 

 (খ) শ� �ঘাষ 

 (গ) শ�� চে�াপাধ�ায় 

 (ঘ) শামসুর রহমান 

 উ�রঃ  (খ) শ� �ঘাষ। 

 ১৬।  ‘আসমান’ �কান ভাষা �থেক আগত শ�? 

 (ক) পত� �িগজ 

 (খ) ফরািস 

 (গ) আরিব 



 (ঘ) ফারিস 

 উ�রঃ  (ঘ) ফারিস। 

 ১৭। ‘�েখর �তন্ত্তিল কুমীের খাই’ – এর অথ � কী? 

 (ক) �ত�জ কুিমরেক �েখ িদই 

 (খ) বেৃ�র শাখায় পাকা �তঁত�ল 

 (গ) গােছর �তঁত�ল কুিমের খায় 

 (ঘ) ভ�ল �থেক িশ�া িনেত হয় 

 উ�রঃ  (গ) গােছর �তঁত�ল কুিমের খায়। 

 ১৮।  কত সােল ‘দুেগ �শন��নী’ উপন�াস �থম �কািশত হয়? 

 (ক) ১৮৬০ 

 (খ) ১৮৬১ 

 (গ) ১৮৬৫ 

 (ঘ) ১৮৬৭ 

 উ�রঃ  (গ) ১৮৬৫। 

 ১৯। ‘আমার �দখা রাজনীিতর প�াশ বছর’ কার �লখা? 

 (ক) এস. ওয়ােজদ আলী 



 (খ) আবুল হােসম 

 (গ) আবুল মনসুর আহমদ 

 (ঘ) আবুল �েসন 

 উ�রঃ  (গ) আবুল মনসুর আহমদ। 

 ২০।  “ঐ ��েপেছ পাগিল মােয়র দামাল �ছেল” – �ক এই দামাল �ছেল? 

 (ক) কাজী নজ�ল ইসলাম 

 (খ) কামাল পাশা 

 (গ) িচ�র�ন দাস 

 (ঘ) সুভাষ বসু 

 উ�রঃ  (খ) কামাল পাশা। 

 ২১। ‘Attested’ শে�র বাংলা পিরভাষা কী? 

 (ক) �ত�ািয়ত 

 (খ) সত�ািয়ত 

 (গ) �ত�িয়ত 

 (ঘ) সত�িয়ত 

 উ�রঃ  (খ) সত�ািয়ত। 



 ২২।  বাংলা সািহেত� �থম মিহলা ঔপন�ািসেকর নাম কী? 

 (ক) �বগম �রােকয়া 

 (খ) কাদ�রী �দবী 

 (গ) �ণ �কুমারী �দবী 

 (ঘ) নূ��াহার ফয়জেু�সা 

 উ�রঃ  (গ) �ণ �কুমারী �দবী। 

 ২৩। ‘আমার �দখা নয়াচীন’ �ক িলেখেছন? 

 (ক) মাওলানা ভাসানী 

 (খ) আবুল ফজল 

 (গ) শহীদু�াহ কায়সার 

 (ঘ) �শখ মু�জবুর রহমান 

 উ�রঃ  (ঘ) �শখ মু�জবুর রহমান। 

 ২৪।  মনসা �দবীেক িনেয় �লখা িবজয়�ে�র ম�লকােব�র নাম কী? 

 (ক) ‘মনসাম�ল’ 

 (খ) ‘মনসািবজয়’ 

 (গ) ‘প�াপুরাণ’ 



 (ঘ) ‘প�াবতী’ 

 উ�রঃ  (গ) ‘প�াপুরাণ’। 

 ২৫। ‘�জজীিবষা’ শ��টর অথ � কী? 

 (ক) জীবননােশর ই�া 

 (খ) �বেঁচ থাকার ই�া 

 (গ) জীবনেক জানার ই�া 

 (ঘ) জীবন-জীিবকার পথ 

 উ�রঃ  (খ) �বেঁচ থাকার ই�া। 

 ২৬।  ‘মানুেষর মতৃ� � হেল তবুও মানব �থেক যায়’- �ক রচনা কেরন এই কাব�াংশ? 

 (ক) সুধী�নাথ দ� 

 (খ) ��েম� িম� 

 (গ) সমর �সন 

 (ঘ) জীবনান� দাশ 

 উ�রঃ  (ঘ) জীবনান� দাশ। 

 ২৭। ভ�ল বানান �কান�ট? 

 (ক) ভূবন 



 (খ) অ�ঃসার 

 (গ) মুহতূ � 

 (ঘ) অদ্ভ�ত 

 উ�রঃ  (ক) ভূবন। 

 ২৮।  ‘িযিন িব�ান, িতিন সব �� আদরণীয়।’ – এ�ট �কান ধরেনর বাক�? 

 (ক) সরল বাক� 

 (খ) জ�টল বাক� 

 (গ) �যৗিগক বাক� 

 (ঘ) খ� বাক� 

 উ�রঃ  (খ) জ�টল বাক�। 

 ২৯। ‘িচিকৎসাশা�’ �কান সমাস? 

 (ক) কম �ধারয় 

 (খ) ব��ীিহ 

 (গ) অব�য়ীভাব 

 (ঘ) তৎপু�ষ 

 উ�রঃ  (ক) কম �ধারয়। 



 ৩০। ঈ�রচ� িবদ�াসগর �কাথায় জ��হণ কেরন? 

 (ক) �চৗেবিরয়া �াম, নদীয়া 

 (খ) কাঠঁালপাড়া �াম, চ��শ পরগনা 

 (গ) বীরিসংহ �াম, �মিদনীপুর 

 (ঘ) �দবান�পুর �াম, �গিল 

 উ�রঃ  (গ) বীরিসংহ �াম, �মিদনীপুর। 

 ৩১। ‘মুসিলম সািহত� সমাজ’ �িত��ত হয়- 

 (ক) ১৯ �ফ�য়ারী ১৯২৬ 

 (খ) ১৯ জানুয়াির ১৯২৬ 

 (গ) ১৯ মাচ� ১৯২৬ 

 (ঘ) ২৬ মাচ� ১৯২৭ 

 উ�রঃ  (খ) ১৯ জানুয়াির ১৯২৬। 

 ৩২।  সজনীকা� দাস স�ািদত প��কার নাম কী? 

 (ক) ‘শিনবােরর িচ�ঠ’ 

 (খ) রিববােরর ডাক 

 (গ) িবজিল 



 (ঘ) ব�দশ �ন 

 উ�রঃ  (ক) ‘শিনবােরর িচ�ঠ’। 

 ৩৩। িন�িববতৃ �র�িন �কান�ট? 

 (ক) আ 

 (খ) ই 

 (গ) এ 

 (ঘ) অ�া 

 উ�রঃ  (ক) আ। 

 ৩৪। রবী�নাথ �কান কারক বাদ িদেত �চেয়িছেলন? 

 (ক) করণ কারক 

 (খ) স�দান কারক 

 (গ) অপাদান কারক 

 (ঘ) অিধকরণ কারক 

 উ�রঃ  (খ) স�দান কারক। 

 ৩৫। �কন্ত্তেমর �কান দু�ট শাখা এিশয়ার অ�গ �ত? 

 (ক) িহি�ক ও ত�খািরক 



 (খ) তািমল ও �ািবড় 

 (গ) আয � ও অনায � 

 (ঘ) মাগধী ও �গৗড়ী 

 উ�রঃ  (ক) িহি�ক ও ত�খািরক। 

 ইংের�জ ভাষা ও সািহত� 

 ৩৬। Who is not an Irish writer? 

 (ক) Oscar Wilde 

 (খ) James Joyce 

 (গ) Jonathan Swift 

 (ঘ) D. H. Lawrence 

 উ�রঃ  (ঘ) D. H. Lawrence. 

 ৩৭।  The phrase ‘dog days’ means- 

 (ক) hot weather 

 (খ) cold shower 

 (গ) rain-soaked streets 

 (ঘ) ice storm 



 উ�রঃ  (ক) hot weather. 

 ৩৮। Which gender is the word ‘orphan’? 

 (ক) neuter 

 (খ) feminine 

 (গ) common 

 (ঘ) masculine 

 উ�রঃ  (গ) common. 

 ৩৯। What is the noun form of the word ‘laugh’? 

 (ক) laughing 

 (খ) laughable 

 (গ) laughter 

 (ঘ) laughingly 

 উ�রঃ  (গ) laughter. 

 ৪০। Identify the word which is spelt incorrectly: 

 (ক) fluctuation 

 (খ) remission 



 (গ) ocassion 

 (ঘ) decision 

 উ�রঃ  (গ) ocassion. 

 ৪১।  Who is the author of ‘Jane Eyre’? 

 (ক) Charlotte Bronte 

 (খ) Emily Bronte 

 (গ) Jane Austen 

 (ঘ) Mary Shelley 

 উ�রঃ  (ক) Charlotte Bronte. 

 ৪২।  Which of the following novels is not written by an English writer? 

 (ক) A Passage to India 

 (খ) Sons and Lovers 

 (গ) Once Hundred Years of Solitude 

 (ঘ) Pride and Prejudice 

 উ�রঃ  (গ) Once Hundred Years of Solitude. 

 ৪৩। A speech full of too many words is- 



 (ক) a big speech 

 (খ) maiden speech 

 (গ) a verbose speech 

 (ঘ) an unimportant speech 

 উ�রঃ  (গ) a verbose speech. 

 ৪৪। Change the voice: ‘Nobody trusts a traitor.’ 

 (ক) A traitor is trusted. 

 (খ) A traitor should not be trusted. 

 (গ) Everybody hates a traitor. 

 (ঘ) A traitor is not trusted by anybody. 

 উ�রঃ  (ঘ) A traitor is not trusted by anybody. 

 ৪৫। Who wrote the play ‘The Way of the World’? 

 (ক) William Shakespeare 

 (খ) William Congreve 

 (গ) Ben Jonson 

 (ঘ) Oscar Wilde 



 উ�রঃ  (খ) William Congreve. 

 ৪৬। ‘A herd of cattle is passing’ The underlined word is a/an- 

 (ক) adverb 

 (খ) adjective 

 (গ) collective noun 

 (ঘ) abstract noun 

 উ�রঃ  (গ) collective noun. 

 ৪৭। What is the antonym for the word ‘deformation’? 

 (ক) distortion 

 (খ) contortion 

 (গ) wholeness 

 (ঘ) disfigurement 

 উ�রঃ  (গ) wholeness. 

 ৪৮। Word inscribed on a tomb is an- 

 (ক) epitome 

 (খ) epithet 



 (গ) episode 

 (ঘ) epitaph 

 উ�রঃ  (ঘ) epitaph. 

 ৪৯। “Better to reign in Hell, than serve in Heav’n.”- Who wrote this? 

 (ক) Geoffrey Chaucer 

 (খ) Christopher Marlowe 

 (গ) John Milton 

 (ঘ) P. B. Shelley 

 উ�রঃ  (গ) John Milton. 

 ৫০। Who is not a modern poet? 

 (ক) W. B. Yeats 

 (খ) W. H. Auden 

 (গ) John Keats 

 (ঘ) T. S. Eliot 

 উ�রঃ  (গ) John Keats. 

 ৫১। O’Henry was from- 



 (ক) Canada 

 (খ) America 

 (গ) England 

 (ঘ) Ireland 

 উ�রঃ  (খ) America. 

 ৫২।  Where is the setting of the play ‘Hamlet’? 

 (ক) England 

 (খ) Italy 

 (গ) France 

 (ঘ) Denmark 

 উ�রঃ  (ঘ) Denmark. 

 ৫৩। What is the adjective form of the word ‘people’? 

 (ক) populous 

 (খ) popular 

 (গ) popularity 

 (ঘ) popularize 



 উ�রঃ  (ক) populous. 

 ৫৪। ‘He contemplated marrying his cousin.’ Here ‘marrying’ is a/an- 

 (ক) present participle 

 (খ) gerund 

 (গ) verb 

 (ঘ) infinitive 

 উ�রঃ  (খ) gerund. 

 ৫৫। ‘No Second Troy’ is a- 

 (ক) short story 

 (খ) novel 

 (গ) poem 

 (ঘ) drama 

 উ�রঃ  (গ) poem. 

 ৫৬। The word ‘to genuflect’ means- 

 (ক) to be genuine 

 (খ) to reflect 



 (গ) to bend the knee 

 (ঘ) to be flexible 

 উ�রঃ  (গ) to bend the knee. 

 ৫৭। Who is the author of the novel ‘The God of Small Things’? 

 (ক) Thomas Hardy 

 (খ) Jhumpa Lahiri 

 (গ) R. K. Narayan 

 (ঘ) Arundhati Roy 

 উ�রঃ  (ঘ) Arundhati Roy. 

 ৫৮। ‘Moby Dick’ a novel, was written by- 

 (ক) Herman Melville 

 (খ) Nathaniel Hawthorne 

 (গ) Mark Twain 

 (ঘ) William Faulkner 

 উ�রঃ  (ক) Herman Melville. 

 ৫৯। “If Winter comes, can Spring be far behind?”- Who wrote this? 



 (ক) William Blake 

 (খ) S. T. Coleridge 

 (গ) Lord Byron 

 (ঘ) P. B. Shelley 

 উ�রঃ  (ঘ) P. B. Shelley. 

 ৬০। Fill in the blank : ‘She went to New Market ––‘ 

 (ক) on foot 

 (খ) on feet 

 (গ) by foot 

 (ঘ) by walking 

 উ�রঃ  (ক) on foot. 

 ৬১। Fill in the gap: 

 Birds fly –– in the sky. 

 (ক) random 

 (খ) at large 

 (গ) at a stitch 



 (ঘ) are long 

 উ�রঃ  (খ) at large. 

 ৬২।  Who is the poet of the poem ‘Ozymandias’? 

 (ক) P. B. Shelley 

 (খ) William Wordsworth 

 (গ) S. T. Coleridge 

 (ঘ) John Keats 

 উ�রঃ  (ক) P. B. Shelley. 

 ব�াখ�াঃ 

 ৬৩। The most famous romantic poet of English Literature is- 

 (ক) John Dryden 

 (খ) Alexander Pope 

 (গ) William Wordsworth 

 (ঘ) T. S. Eliot 

 উ�রঃ  (গ) William Wordsworth. 

 ৬৪। Identify the correct synonym for the word ‘magnanimous’. 



 (ক) unkind 

 (খ) generous 

 (গ) revengeful 

 (ঘ) friendly 

 উ�রঃ  (খ) generous. 

 ৬৫। Choose the right form of verb: 

 It is high time we (act) on the matter. 

 (ক) are acting 

 (খ) acted 

 (গ) have acted 

 (ঘ) could act 

 উ�রঃ  (খ) acted. 

 ৬৬। ––– was both a poet and a painter. 

 (ক) John Keats 

 (খ) Spenser 

 (গ) William Blake 



 (ঘ) John Donne 

 উ�রঃ  (গ) William Blake. 

 ৬৭। Identify the correct sentence: 

 (ক) The girl burst our tears. 

 (খ) The girl burst into tears. 

 (গ) The girl burst with tears. 

 (ঘ) The girl bursted out tears. 

 উ�রঃ  (খ) The girl burst into tears. 

 ৬৮। The phrase ‘sine die’ means- 

 (ক) half-heartedly 

 (খ) doubtfully 

 (গ) fixed 

 (ঘ) uncertain 

 উ�রঃ  (ঘ) uncertain. 

 ৬৯। What kind of play is ‘Julius Ceasar’? 

 (ক) romantic 



 (খ) anti-romantic 

 (গ) comedy 

 (ঘ) historical 

 উ�রঃ  (ঘ) historical. 

 ৭০।  Do you have any money ––– you? 

 Fill in the blank with appropriate preposition: 

 (ক) to 

 (খ) over 

 (গ) in 

 (ঘ) on 

 উ�রঃ  (ঘ) on. 

 গািণিতক যু�� 

 ৭১।   2  log 
 2 

 3+log 
 2 

 5  এর মান কত? 

 (ক) 8 

 (খ) 2 

 (গ) 15 



 (ঘ) 10 

 উ�রঃ  (গ) 15 

 ৭২।   একদল গ� �িতবার সমান সংখ�ায় ভাগ হেয় িতন পেথ গমন কের, সাত ঘােট 
 পািন পান কের, নয়�ট বেৃ�র িনেচ ঘুমায় এবং বােরা জন �গায়ালা সমান সংখ�ক গ�র 
 দুধ �দায়ায়; তাহেল গ�র সংখ�া কত? 

 (ক) 522 

 (খ) 252 

 (গ) 225 

 (ঘ) 155 

 উ�রঃ  (খ) 252। 

 ৭৩। 5x-x  2  -6>0 হেল, িনেচর �কান�ট স�ঠক? 

 (ক) x>3, x<2 

 (খ) 2>x>3 

 (গ) x<2 

 (ঘ) 2<x<3 

 উ�রঃ  (ঘ) 2<x<3 

 ৭৪।   এক�ট �নৗকা পািনর �লেভেল বাধঁা দিড় �ারা এক�ট ডেকর িদেক টানা হয়। 
 �নৗকা�ট যখন ডক �থেক ১২ ফুট দেূর থােক, তখন �নৗকা �থেক ডক পয �� দিড়র 



 �দঘ �� পািনর উপর ডেকর উ�তার ি��েণর �চেয় ৩ ফুট ল� হয়। তাহেল ডেকর 
 উ�তা কত? 

 (ক) ৯ ফুট 

 (খ) ৮ ফুট 

 (গ) ৫ ফুট 

 (ঘ) ৪ ফুট 

 উ�রঃ  (গ) ৫ ফুট 

 ৭৫।   A={x ϵ IN ┤|  2<x≤8} 

 B={x ϵ IN ┤|  x িবেজাড় এবং x≤9} হেল, A∩B= কত? 

 (ক) {3, 5, 8} 

 (খ) {4, 5, 7} 

 (গ) {3, 4, 5} 

 (ঘ) {3, 5, 7} 

 উ�রঃ  (ঘ) {3, 5, 7} 

 ৭৬।   এক�ট অনু�ােন িকছ�  �লাক উপি�ত িছল। তারা �কবল একজন মা� একজেনর 
 সােথ একবার করমদ�ন করেত পারেব। যিদ করমদ�েনর সংখ�া ৩০০ হয়, তাহেল ঐ 
 অনু�ােন কতজন �লাক িছল? 

 (ক) ২৪ 



 (খ) ২৫ 

 (গ) ৩০ 

 (ঘ) ৬০ 

 উ�রঃ  (খ) ২৫। 

 ৭৭।   4  x  +4  (1-x)  =4 হেল x= কত? 

 (ক) 1/4 

 (খ) 1/3 

 (গ) 1/2 

 (ঘ) 1 

 উ�রঃ  (গ)  1/2 

 ৭৮।   1/4  -1/6  +1/9  -2/7  + … ধারা�টর অসীম পেদর সম�� কত? 

 (ক) S  ∞  =20/3 

 (খ) S  ∞  =3/20 

 (গ) S  ∞  =20 

 (ঘ) S  ∞  =3 



 উ�রঃ  (খ) S  ∞  =3/20 

 ৭৯।   (x-2)/(x-1)+1/(x-1)-2=0 এর সমাধান �সট �কান�ট? 

 (ক) {φ} 

 (খ) {1} 

 (গ) {-1} 

 (ঘ) {2} 

 উ�রঃ  (ক) {φ} 

 ৮০।   A এবং B দু�ট ঘটনা �যন, P(A)=1/2, P(A∪B)=3/4 এবং PB  C  =5/8। P(A  C  ∩B  C 

 )= কত? 

 (ক)  1/8 

 (খ)  1/6 

 (গ)  1/4 

 (ঘ)  1/2 

 উ�রঃ  (গ)  1/4 

 ৮১।    বা�ব সংখ�ায়  1/(3x-5)<1/3  অসমতা�টর সমাধান- 

 (ক) -∞<x<5/3 



 (খ)  8/3<x<∞ 

 (গ) -∞<x<5/2  অথবা  8/3<x<∞ 

 (ঘ) -∞<x<5/2  এবং  8/3<x<∞ 

 উ�রঃ  (খ)  8/3<x<∞ 

 ৮২।  এক�ট �কােণর মান তার স�ূরক �কােণর মােনর অেধ �েকর সমান। �কাণ�টর 
 মান কত? 

 (ক) ৩০  ০ 

 (খ) ৬০  ০ 

 (গ) ৯০  ০ 

 (ঘ) ১২০  ০ 

 উ�রঃ  (খ) ৬০  ০  । 

 ৮৩।   ২০% �যৗিগক মুনাফায় মূলধন ১০০০০ টাকা ২ বছেরর জন� িবিনেয়াগ করা 
 হেলা যিদ �যৗিগক মুনাফা অধ � বছর িহেসেব ধরা হয়, তাহেল চ�ব�ৃ�  মূলধন কত? 

 (ক) ১২  ৪ 

 (খ) ১১  ৪ 

 (গ) ১০  ৪ 



 (ঘ) ৯  ৪ 

 উ�রঃ  (খ) ১১  ৪  । 

 ৮৪।   x=√4+√3  হেল, x  3  +1/x  3  এর মান কত? 

 (ক) 5√3 

 (খ) 52 

 (গ) 5√2 

 (ঘ) 2√5 

 উ�রঃ  (খ) 52 

 ৮৫।   O �ক� িবিশ� বেৃ� x �কােণর মান কত? 



 (ক) 54° 

 (খ) 72° 

 (গ) 108° 

 (ঘ) 126° 

 উ�রঃ  (ঘ) 126° 

 বাংলােদশ িবষয়াবিল 

 ৮৬। �াচীন বাংলায় ‘সমতট’ বত�মান �কান অ�ল িনেয় গ�ঠত িছল? 

 (ক) ঢাকা ও কুিম�া 

 (খ) ময়মনিসংহ ও �ন�েকাণা 

 (গ) কুিম�া ও �নায়াখালী 

 (ঘ) ময়মনিসংহ ও জামালপুর 

 উ�রঃ  (গ) কুিম�া ও �নায়াখালী। 

 ৮৭।  বাংলােদশ সরকার �কান খাত �থেক সেব �া� রাজ� আয় কের? 

 (ক) আয়কর 

 (খ) ভূিমকর 

 (গ) আমদািন-র�ািন �� 



 (ঘ) মূল� সংেযাজন কর 

 উ�রঃ  (ঘ) মূল� সংেযাজন কর। 

 ৮৮। বাংলােদেশর �কান�ট ব�াংক �নাট নয়? 

 (ক) ২ টাকা 

 (খ) ১০ টাকা 

 (গ) ৫০ টাকা 

 (ঘ) ১০০ টাকা 

 উ�রঃ  (ক) ২ টাকা। 

 ৮৯।  বাংলােদেশ �কান সােল বয়� ভাতা চালু হয়? 

 (ক) ১৯৯৫ 

 (খ) ১৯৯৬ 

 (গ) ১৯৯৭ 

 (ঘ) ১৯৯৮ 

 উ�রঃ  (ঘ) ১৯৯৮। 

 ৯০। িনেপাট� (NIPORT) কী ধরেনর গেবষণা �িত�ান? 

 (ক) জনসংখ�া গেবষণা 



 (খ) নদী গেবষণা 

 (গ) িমঠাপািন গেবষণা 

 (ঘ) ব�র গেবষণা 

 উ�রঃ  (ক) জনসংখ�া গেবষণা। 

 ৯১।  ‘Untranquil Recollections: The Years of Fulfilment’ শীষ �ক ���টর �লখক 
 �ক? 

 (ক) আিনসুর রহমান 

 (খ) �রহমান �সাবহান 

 (গ) নু�ল ইসলাম 

 (ঘ) রওনক জাহান 

 উ�রঃ  (খ) �রহমান �সাবহান। 

 ৯২। ‘�সেক�াির মােক�ট’ িকেসর সােথ সংি��? 

 (ক) �ম বাজার 

 (খ) চাকুির বাজার 

 (গ) �ক মােক�ট 

 (ঘ) কৃিষ বাজার 

 উ�রঃ  (গ) �ক মােক�ট। 



 ৯৩।  ওরাওঁ জনেগা�� �কান অ�েল বসবাস কের? 

 (ক) রাজাশাহী-িদনাজপুর 

 (খ) বর�না-পট�য়াখালী 

 (গ) রাঙামা�ট-বা�রবান 

 (ঘ) িসেলট-হিবগ� 

 উ�রঃ  (ক) রাজাশাহী-িদনাজপুর। 

 ৯৪। �িতিনিধ�মূলক গণতাি�ক শাসনব�ব�ায় ‘িবক� সরকার’ বলেত কী �বাঝায়? 

 (ক) ক�ািবেনট 

 (খ) িবেরাধী দল 

 (গ) সুশীল সমাজ 

 (ঘ) �লাক�শাসন িবভাগ 

 উ�রঃ  (খ) িবেরাধী দল। 

 ৯৫। ‘বলাকা’ �কান ফসেলর এক�ট �কারঃ 

 (ক) ধান 

 (খ) গম 

 (গ) পাট 



 (ঘ) টেমেটা 

 উ�রঃ  (খ) গম। 

 ৯৬। তথ� অিধকার আইন �কান সােল চালু হয়? 

 (ক) ২০০২ 

 (খ) ২০০৬ 

 (গ) ২০০৯ 

 (ঘ) ২০১১ 

 উ�রঃ  (গ) ২০০৯। 

 ৯৭।  মু�জবনগর সরকােরর অথ �নীিত িবষয়ক ও পিরক�না িবভােগর দািয়ে� �ক 
 িছেলন? 

 (ক) তাজউ��ন আহেমদ 

 (খ) �সয়দ নজ�ল ইসলাম 

 (গ) এম. মনসুর আলী 

 (ঘ) এ.এইচ.এম. কাম��ামান 

 উ�রঃ  (ক) তাজউ��ন আহেমদ। 

 ৯৮। ঢাকা িস�ট কেপ �ােরশেনর �থম িনব �ািচত �ময়র �ক িছেলন? 

 (ক) আিনসুল হক 



 (খ) সাঈদ �খাকন 

 (গ) সােদক �হােসন �খাকা 

 (ঘ) �মাহা�দ হািনফ 

 উ�রঃ  (ঘ) �মাহা�দ হািনফ। 

 ৯৯। বাংলােদশ সংিবধান হােত �লখার দািয়� কার ওপর ন�� িছল? 

 (ক) হােশম খান 

 (খ) এ.�ক.এম. আ�রু রউফ 

 (গ) আবুল বারক আলভী 

 (ঘ) সমর�জৎ রায় �চৗধুরী 

 উ�রঃ  (খ) এ.�ক.এম. আ�রু রউফ। 

 ১০০। বাংলার �াচীন জনপদ �কান�ট? 

 (ক) পু� 

 (খ) তা�িল� 

 (গ) �গৗড় 

 (ঘ) হিরেকন 

 উ�রঃ  (ক) পু�। 



 ১০১। বাংলােদশ সংিবধােনর �কান অনুে�েদ নারী-পু�েষর সমতা িন��ত করা 
 হেয়েছ? 

 (ক) ২৯(২) 

 (খ) ২৮(২) 

 (গ) ৩৯(১) 

 (ঘ) ৩৯(২) 

 উ�রঃ  (খ) ২৮(২)। 

 ১০২। �কািভড-১৯ ভ�াকিসন উৎপাদেন স�িত চীেনর সােথ বাংলােদেশর �কান 
 ফাম �ািসউ�টক�াল �কা�ািনর চ� �� �া�িরত হয়? 

 (ক) �ব��মেকা 

 (খ) �য়ার 

 (গ) ইনেস�া 

 (ঘ) এক্ িম 

 উ�রঃ  (গ) ইনেস�া। 

 ১০৩। বাংলােদশ কত সােল OIC-এর সদস�পদ লাভ কের? 

 (ক) ১৯৭৩ 

 (খ) ১৯৭৪ 



 (গ) ১৯৭৫ 

 (ঘ) ১৯৭৬ 

 উ�রঃ  (খ) ১৯৭৪। 

 ১০৪। ল�া� নােয়ক নূর �মাহা�দ �শখ �কান �স�েরর অধীেন মু��যুে� অংশ�হণ 
 কেরন? 

 (ক) ৬ ন�র 

 (খ) ৭ ন�র 

 (গ) ৮ ন�র 

 (ঘ) ৯ ন�র 

 উ�রঃ  (গ) ৮ ন�র। 

 ১০৫। িনে�া� �কান সােল কৃিষ�মারী অনু��ত হয়িন? 

 (ক) ১৯৭৭ 

 (খ) ২০০৮ 

 (গ) ২০১৫ 

 (ঘ) ২০১৯ 

 উ�রঃ  (গ) ২০১৫। 

 ১০৬। ‘ম�ািনলা’ �কান ফসেলর উ�ত জাত? 



 (ক) ত�লা 

 (খ) তামাক 

 (গ) �পয়ারা 

 (ঘ) তরমুজ 

 উ�রঃ  (খ) তামাক। 

 ১০৭।  বাংলােদেশ �ভাটার হওয়ার সব �িন� বয়স কত? 

 (ক) ১৮ 

 (খ) ১৯ 

 (গ) ২০ 

 (ঘ) ২১ 

 উ�রঃ  (ক) ১৮। 

 ১০৮। বাংলােদেশর �ধান আইন কম �কত�া হেলন- 

 (ক) আইনম�ী 

 (খ) আইন সিচব 

 (গ) অ�াটিন � �জনােরল 

 (ঘ) �ধান িবচারপিত 



 উ�রঃ  (গ) অ�াটিন � �জনােরল। 

 ১০৯। ‘িনব �াণ’ ধারণা�ট �কান ধম �িব�ােসর সােথ সংি��? 

 (ক) িহ�ধুম � 

 (খ) �বৗ�ধম � 

 (গ) ি��ধম � 

 (ঘ) ই�দীধম � 

 উ�রঃ  (খ) �বৗ�ধম �। 

 ১১০। একেনক (ECNEC)-এর �ধান �ক? 

 (ক) �ধানম�ী 

 (খ) অথ �ম�ী 

 (গ) বািণজ�ম�ী 

 (ঘ) পিরক�না ম�ী 

 উ�রঃ  (ক) �ধানম�ী। 

 ১১১। ‘�রেহনা মিরয়ম নূর’ চল����ট পিরচালনা কেরন? 

 (ক) �জেরিম চ�য়া 

 (খ) আবদু�াহ �মাহা�দ সাদ 



 (গ) রাজীব মহাজন 

 (ঘ) আজেমরী হক বাধঁন 

 উ�রঃ  (খ) আবদু�াহ �মাহা�দ সাদ। 

 ১১২। বাংলােদশ সংিবধােনর �কান অনুে�েদ ‘বািষ �ক আিথ �ক িববিৃত’- এর কথা উে�খ 
 করা হেয়েছ? 

 (ক) ৮১ 

 (খ) ৮৫ 

 (গ) ৮৭ 

 (ঘ) ৮৮ 

 উ�রঃ  (গ) ৮৭। 

 ১১৩। �কান�ট সাংিবধািনক পদ নয়? 

 (ক) �ধান িনব �াচন কিমশনার 

 (খ) �চয়ারম�ান, পাবিলক সািভ�স কিমশন 

 (গ) �চয়ারম�ান, মানবািধকার কিমশন 

 (ঘ) কনে�ালার ও অিডটর �জনােরল 

 উ�রঃ  (গ) �চয়ারম�ান, মানবািধকার কিমশন। 

 ১১৪। ১৯৬৬ সােলর ৬ দফার ক’�ট দফা অথ �নীিত িবষয়ক িছল? 



 (ক) ৩�ট 

 (খ) ৪�ট 

 (গ) ৫�ট 

 (ঘ) ৬�ট 

 উ�রঃ  (ক) ৩�ট। 

 ১১৫। আয �েদর ধম ��ে�র নাম িক িছল? 

 (ক) মহাভারত 

 (খ) রামায়ণ 

 (গ) গীতা 

 (ঘ) �বদ 

 উ�রঃ  (ঘ) �বদ। 

 আ�জ�ািতক িবষয়াবিল 

 ১১৬। �কান রা��ট িবেরাধপূণ � দি�ণ চীন সাগেরর জলসীমার দািবদার নয়? 

 (ক) মালেয়িশয়া 

 (খ) িফিলপাইন 

 (গ) িভেয়তনাম 



 (ঘ) কে�ািডয়া 

 উ�রঃ  (ঘ) কে�ািডয়া। 

 ১১৭।  নাথু লা পাস �কান দু�ট �দশেক সংযু� কেরেছ? 

 (ক) ভারত-�নপাল 

 (খ) ভারত-পািক�ান 

 (গ) ভারত-চীন 

 (ঘ) ভারত-ভ�টান 

 উ�রঃ  (গ) ভারত-চীন। 

 ১১৮।  জািতসংেঘর �টকসই উ�য়েনর ল�� কয়�ট? 

 (ক) ১১ 

 (খ) ১৫ 

 (গ) ১৭ 

 (ঘ) ২১ 

 উ�রঃ  (গ) ১৭। 

 ১১৯।  িব� মানবািধকার িদবস- 

 (ক) ৮ িডেস�র 



 (খ) ১০ িডেস�র 

 (গ) ১১ িডেস�র 

 (ঘ) ১৩ িডেস�র 

 উ�রঃ  (খ) ১০ িডেস�র। 

 ১২০।  World Development Report �কান সং�ার বািষ �ক �কাশনা? 

 (ক) UNDP 

 (খ) World Bank 

 (গ) IMF 

 (ঘ) BRICS 

 উ�রঃ  (খ) World Bank. 

 ১২১।  ব�াডিম�ন �কান �দেশর জাতীয় �খলা? 

 (ক) মালেয়িশয়া 

 (খ) ইে�ােনিশয়া 

 (গ) চীন 

 (ঘ) ইংল�া� 

 উ�রঃ  (ক) মালেয়িশয়া। 



 ১২২।  বাংলােদশ �কান�টর সদস� নয়? 

 (ক) BCIM-EC 

 (খ) OAS 

 (গ) OIC 

 (ঘ) BIMSTEC 

 উ�রঃ  (খ) OAS. 

 ১২৩।  চীেনর �জন�জয়াং (Xinjiang) �েদেশর মুসিলম �গা��র নাম- 

 (ক) ত�ক�েমন 

 (খ) উইঘুর 

 (গ) তা�জক 

 (ঘ) কাজাখ 

 উ�রঃ  (খ) উইঘুর। 

 ১২৪।  ‘The lady with the Lamp’ নােম পিরিচত- 

 (ক) �হেলন �কলার 

 (খ) ��াের� নাই�টে�ল 

 (গ) মাদার �তেরসা 



 (ঘ) সেরা�জনী নাইড�  

 উ�রঃ  (খ) ��াের� নাই�টে�ল। 

 ১২৫।   িময়ানমােরর িনব �ািসত সরকােরর নাম- 

 (ক) এনএলিড সরকার 

 (খ) ন�াশনাল ইউিন�ট সরকার 

 (গ) বািম �জ গভন �েম� ইন এ�াইল 

 (ঘ) অং সান সু িচ সরকার 

 উ�রঃ  (খ) ন�াশনাল ইউিন�ট সরকার। 

 ১২৬।    আকাবা এক�ট- 

 (ক) সমু� ব�র 

 (খ) িবমান ব�র 

 (গ) �ল ব�র 

 (ঘ) নদী ব�র 

 উ�রঃ  (ক) সমু� ব�র। 

 ১২৭।  Trafalgar Square-এর অব�ান – 

 (ক) রািশয়ায় 



 (খ) ইংল�াে� 

 (গ) �াে� 

 (ঘ) চীেন 

 উ�রঃ  (খ) ইংল�াে�। 

 ১২৮।   িনে�র �কান�ট জািতসংেঘর সং�া নয়? 

 (ক) আিসয়ান আ�িলক �ফারাম (ARF) 

 (খ) আ�িলক �ম সং�া (ILO) 

 (গ) আ�জ�ািতক কৃিষ উ�য়ন তহিবল (IFAD) 

 (ঘ) খাদ� ও কৃিষ সং�া (FAO) 

 উ�রঃ  (ক) আিসয়ান আ�িলক �ফারাম (ARF)। 

 ১২৯। ইরান-ইরাক যু�িবরিতর তদারিকর কােজ িনেয়া�জত জািতসংেঘর বািহনী �কান 
 নােম পিরিচত িছল? 

 (ক) UNIMOG 

 (খ) UNIIMOG 

 (গ) UNGOMAP 

 (ঘ) UNICEF 

 উ�রঃ  (খ) UNIIMOG. 



 ১৩০।   আ�জ�ািতক গণত� িদবস �কান তািরেখ পািলত হয়? 

 (ক) ১৫ �সে��র 

 (খ) ১৫ অে�াবর 

 (গ) ১৫ নেভ�র 

 (ঘ) ১৫ িডেস�র 

 উ�রঃ  (ক) ১৫ �সে��র। 

 ১৩১।   ��া�পাের�� ই�ারন�াশনাল- এর �ধান কায �ালয় �কাথায়? 

 (ক) �া� 

 (খ) জাম �ািন 

 (গ) �নদারল�া� 

 (ঘ) হাে�ির 

 উ�রঃ  (খ) জাম �ািন। 

 ১৩২।    চীন �থেক �য়কৃত বাংলােদশ �নৗবািহনীর ড� েবাজাহাজ দু�ট িনে�া� �কান 
 ��িণর? 

 (ক) িকেলা-�াস 

 (খ) িমং-�াস 

 (গ) ডলিফন-�াস 



 (ঘ) শ�াং-�াস 

 উ�রঃ  (খ) িমং-�াস। 

 ১৩৩।   United Nations Framework Convention on Climate Change-এর মূল 
 আেলাচ� িবষয় – 

 (ক) জীবা� �ালানীর ব�বহার িনয়�ণ 

 (খ) ি�ন হাউস গ�ােসর িনঃসরণ ও �শমন 

 (গ) সমুে�র উ�তা ব�ৃ� 

 (ঘ) �বি�ক ম�করণ ���য়া এবং বনায়ন 

 উ�রঃ  (খ) ি�ন হাউস গ�ােসর িনঃসরণ ও �শমন। 

 ১৩৪।    মায়া সভ�তা�ট আিব�ৃত হয়- 

 (ক) উ�র আেমিরকায় 

 (খ) দি�ণ আেমিরকায় 

 (গ) মধ� আি�কায় 

 (ঘ) মধ� আেমিরকায় 

 উ�রঃ  (ঘ) মধ� আেমিরকায়। 

 ১৩৫।   �জবুিত �দশ�ট �কাথায় অবি�ত? 

 (ক) এেডন উপসাগেরর পােশ 



 (খ) �শা� মহাসাগের 

 (গ) দি�ণ আেমিরকায় 

 (ঘ) দি�ণ চীন সাগের 

 উ�রঃ  (ক) এেডন উপসাগেরর পােশ। 

 সাধারণ িব�ান ও ক��উটার ও তথ��যু�� 

 ১৩৬।   ��া�টন �তির হয়- 

 (ক) ফ�া�ট এিসড িদেয় 

 (খ) সাই��ক এিসড িদেয় 

 (গ) অ�ািমেনা এিসড িদেয় 

 (ঘ) অ�ািলক এিসড িদেয় 

 উ�রঃ (গ) অ�ািমেনা এিসড িদেয়। 

 ১৩৭।   �কািভড-১৯ �য ধরেনর ভাইরাস- 

 (ক) DNA 

 (খ) DNA + RNA 

 (গ) mRNA 



 (ঘ) RNA 

 উ�রঃ (গ) mRNA. 

 ১৩৮।   এক�ট আদশ � তিড়ৎ উৎেসর অভ��রীণ �রাধ কত? 

 (ক) শনূ� 

 (খ) অসীম 

 (গ) অিত�ু� 

 (ঘ) �য �কােনা মান 

 উ�রঃ (ক) শনূ�। 

 ১৩৯।   RFID বলেত �বাঝায়- 

 (ক) Random Frequency Identification 

 (খ) Random Frequency Information 

 (গ) Radio Frequency Information 

 (ঘ) Radio Frequency Identification 

 উ�রঃ (ঘ) Radio Frequency Identification. 



 ১৪০।  �কান মাধ�েম আেলার পালস ব�ব�ত হয়? 

 (ক) তামার তার 

 (খ) �কা-এ��য়াল ক�াবল 

 (গ) অপ�টক�াল ফাইবার 

 (ঘ) ওয়�ারেলস িমিডয়া 

 উ�রঃ (গ) অপ�টক�াল ফাইবার। 

 ১৪১।   জারণ ���য়া স�� হয়- 

 (ক) অ�ােনােড 

 (খ) ক�ােথােড 

 (গ) অ�ােনাড এবং ক�ােথাড উভয়�টেত 

 (ঘ) বিণ �ত �কান�টেতই নয় 

 উ�রঃ (ক) অ�ােনােড। 

 ১৪২।   পািনর অণু এক�ট- 

 (ক) প�ারাচ��ক 



 (খ) ডায়াচ��ক 

 (গ) �ফেরাচ��ক 

 (ঘ) অ�াি�েফেরাচ��ক 

 উ�রঃ (খ) ডায়াচ��ক। 

 ১৪৩।  ৮১৭  O আইেসােটােপর িনউ�ন সংখ�া কত? 

 (ক) ৮ 

 (খ) ১৭ 

 (গ) ৯ 

 (ঘ) ২৫ 

 উ�রঃ (গ) ৯ 

 ১৪৪।   িনে�র �কান �রাগ�ট DNA ভাইরাসঘ�টত? 

 (ক) �ড�ু�র 

 (খ) �লপ� 

 (গ) �কািভড-১৯ 



 (ঘ) �পািলও 

 উ�রঃ (খ) �লপ�। 

 ১৪৫।   �দযে�র সংেকাচন হওয়ােক বলা হয়- 

 (ক) ডায়া�ল 

 (খ) িস�ল 

 (গ) ডায়ািস�ল 

 (ঘ) উপেরর �কান�টই নয় 

 উ�রঃ (খ) িস�ল। 

 ১৪৬।   �কান িচ��ট ই-�মইল �ঠকানায় অবশ�ই থাকেব? 

 (ক) $ 

 (খ) # 

 (গ) & 

 (ঘ) @ 

 উ�রঃ (ঘ) @. 



 ১৪৭।   �াকৃিতক গ�ােসর �ধান উপাদান হেলা- 

 (ক) হাইে�ােজন 

 (খ) নাইে�ােজন 

 (গ) িমেথন 

 (ঘ) ইেথন 

 উ�রঃ (গ) িমেথন। 

 ১৪৮।   �িপক�াল সাইে�ান স�ৃ�র জন� সাগরপেৃ�র নূ�নতম তাপমা�া কত হওয়া 

 �েয়াজন? 

 (ক) ২৬.৫° �স. 

 (খ) ৩৫° �স. 

 (গ) ৩৭.৫° �স. 

 (ঘ) ৪০.৫° �স. 

 উ�রঃ (ক) ২৬.৫° �স. 

 ১৪৯।   িনেচর �কান�ট anti-virus সফটওয়�ার নয়? 



 (ক) Oracle 

 (খ) McAfee 

 (গ) Norton 

 (ঘ) Kaspersky 

 উ�রঃ (ক) Oracle. 

 ১৫০।   সােলাকসংে�ষেণ সূেয �র আেলার রাসায়িনক শ��েত পিরণত করার 

 কম �দ�তা হেলা- 

 (ক) ০% 

 (খ) ১০ -১৫% 

 (গ) ৩-৬% 

 (ঘ) ১০০% 

 উ�রঃ (গ) ৩-৬% 

 ১৫১।   ১০১১১০ বাইনাির না�ােরর সমত�ল� �ডিসমাল না�ার �কান�ট? 

 (ক) ৪৬ 



 (খ) ১৬ 

 (গ) ২৪ 

 (ঘ) ৫৪ 

 উ�রঃ (ক) ৪৬। 

 ১৫২।   DNS সাভ�ােরর কাজ হে� –––– �ক ––––– address- এ পিরবত�ন করা। 

 (ক) Email, DNS 

 (খ) MAC Address, IP 

 (গ) Domain name, IP 

 (ঘ) Email, IP 

 উ�রঃ (গ) Domain name, IP. 

 ১৫৩।   িনেচর �কান িডভাইস�ট িড�জটাল িসগন�ালেক অ�ানালগ িসগন�ােল 

 পিরবত�েন ব�ব�ত হয়? 

 (ক) Router 

 (খ) Switch 



 (গ) Modem 

 (ঘ) HUB 

 উ�রঃ (গ) Modem. 

 ১৫৪।   িনেচর �কান�ট output device নয়? 

 (ক) monitor 

 (খ) microphone 

 (গ) printer 

 (ঘ) speaker 

 উ�রঃ (খ) microphone. 

 ১৫৫।   িনেচর �কান�ট এক�ট �িত�ােনর ওেয়ব �ঠকানােক িনেদ�শ কের? 

 (ক) http 

 (খ) www 

 (গ) URL 

 (ঘ) HTML 



 উ�রঃ (গ) URL. 

 ১৫৬।   িনেচর �কান�ট Open Source DBMS? 

 (ক) MySQL 

 (খ) Microsoft SQL Server 

 (গ) Microsoft Access 

 (ঘ) Oracle 

 উ�রঃ (ক) MySQL. 

 ১৫৭।   িনেচর Job Scheduling Policy সমূেহর মেধ� �কান�ট Starvation �থেক মু�? 

 (ক) Priority Scheduling 

 (খ) Shortest Job First 

 (গ) Youngest Job First 

 (ঘ) Round-robin 

 উ�রঃ (ঘ) Round-robin. 



 ১৫৮।   িনেচর �কান �যু�� Face Recognition System – এর সহায়ক ভূিমকা পালন 

 কের? 

 (ক) Applied Artificial Intelligence (AI) 

 (খ) Applied Internet of Things (IoT) 

 (গ) Virtual Reality 

 (ঘ) উপেরর �কান�টই নয় 

 উ�রঃ (ক) Applied Artificial Intelligence (AI). 

 ১৫৯।   �য সাইবার আ�মণ সংঘ�টত হেল �াহেকর �বধ অনুেরাধসমূহ �কান এক�ট 

 web server স�ূণ � করেত ব�থ � হয় �স�ট কী নােম পিরিচত? 

 (ক) Phishing 

 (খ) Man-in-the-Middle 

 (গ) Denial of Service 

 (ঘ) উপেরর �কান�টই নয় 

 উ�রঃ (গ) Denial of Service. 

 ১৬০।   িনেচর �কান �মেমাির�টেত Access Time সবেচেয় কম? 



 (ক) Registers 

 (খ) SSD 

 (গ) RAM 

 (ঘ) Cache memory 

 উ�রঃ (ক) Registers 

 ১৬১।   িনেচর �কান�ট Bluetooth- এর IEEE standard? 

 (ক) IEEE 802.15 

 (খ) IEEE 802.1 

 (গ) IEEE 802.3 

 (ঘ) IEEE 802.11 

 উ�রঃ (ক) IEEE 802.15 

 ১৬২।   িনেচর �কান�ট multi-tasking operating system নয়? 

 (ক) Windows 

 (খ) Linux 



 (গ) Windows NT 

 (ঘ) DOS 

 উ�রঃ (ঘ) DOS. 

 ১৬৩।   িনেচর �কান �যু�� ‘Pay as You Go’ সািভ�স মেডল অনুসরণ কের? 

 (ক) Internet of Things (IoT) 

 (খ) Cloud Computing 

 (গ) Client-Server Systems 

 (ঘ) Big Data Analytics 

 উ�রঃ (খ) Cloud Computing. 

 ১৬৪।   Keyboard এবং CPU এর মেধ� �কান প�িতেত data transmission হয়? 

 (ক) Simplex 

 (খ) Duplex 

 (গ) Half duplex 

 (ঘ) Triplex 



 উ�রঃ (ক) Simplex. 

 ১৬৫।   Blockchain-এর �িত�ট block কী তথ� বহন কের? 

 (ক) A hash pointer to the previous block 

 (খ) Timestamp 

 (গ) List of transactions 

 (ঘ) উপেরর সব�েলা 

 উ�রঃ (ঘ) উপেরর সব�েলা। 

 মানিসক দ�তা 

 ১৬৬।   িনেচর ক, খ, গ ও ঘ এই ৪�ট িবক� নকশার মেধ� িচে�র ��েবাধক িচে�র 
 ঘের �কান নকশা�ট বসেব? 



 ১৬৭।    এক�ট �িত�ােনর ৪০% কম �চারী আ�ার�াজেুয়ট, অবিশ� কম �চারীেদর 
 ৫০% �াজেুয়ট এবং অবিশ� ১৮০ জন �পা��াজেুয়ট। �িত�ান�টর কতজন 
 কম �চারী �াজেুয়ট? 

 (ক) ১৮০ 

 (খ) ২৪০ 

 (গ) ৩০০ 

 (ঘ) ৩৬০ 

 উ�রঃ  (ক) ১৮০ 



 ১৬৮।   যিদ ROSE �ক �লখা হয় 6821, CHAIR �ক �লখা হয় 73456 এবং PREACH 
 �ক �লখা হয় 961473, তাহেল SEARCH-এর �কাড কত? 

 (ক) 246173 

 (খ) 214673 

 (গ) 214763 

 (ঘ) 216473 

 উ�রঃ  (খ) 214673 

 ১৬৯।    িলভার (lever)-এর ভারসাম� �ঠক রাখেত ��েবাধক �ােন কত পাউ� ওজন 
 �াপন করেত হেব? 

 (ক) 30 পাউ� 

 (খ) 25 পাউ� 

 (গ) 40 পাউ� 



 (ঘ) 35 পাউ� 

 উ�রঃ  (ঘ) 35 পাউ�। 

 ১৭০।   ‘ঙ, ঞ, ণ, …’ ধারার পরবত� অ�র কী হেব? 

 (ক) ঠ 

 (খ) ম 

 (গ) ন 

 (ঘ) র 

 উ�রঃ  (গ) ন 

 ১৭১।   ‘A’ ‘B’-এর �চেয় ি��ণ কাজ করেত পাের; তারা দু’জন একে� এক�ট কাজ ১৪ 
 িদেন �শষ করেত পাের। ‘A’ একা কাজ�ট কতিদেন করেত পারেব? 

 (ক) ১২ িদেন 

 (খ) ২৪ িদেন 

 (গ) ২১ িদেন 

 (ঘ) ১৫ িদেন 

 উ�রঃ  (গ) ২১ িদেন। 

 ১৭২।   িনেচর �কান শ��ট িভ� ধরেনর? 

 (ক) চাদঁ 



 (খ) প্লুেটা 

 (গ) ম�ল 

 (ঘ) পিৃথবী 

 উ�রঃ  (ক) চাদঁ। 

 ১৭৩।   ‘DRIVE is to LICENCE as BREATHE is to __.’ এই ব�েব�র শনূ��ােন 
 �কান িবক��ট বসেব? 

 (ক) OXYGEN 

 (খ) ATMOSPHERE 

 (গ) WINDPIPE 

 (ঘ) INHALE 

 উ�রঃ  (ক) OXYGEN. 

 ১৭৪।   ‘�িতেযািগতা’য় সবসময় কী থােক? 

 (ক) topic 

 (খ) examination 

 (গ) party 

 (ঘ) participation 

 উ�রঃ  (ঘ) participation. 



 ১৭৫।   ��েবাধক িচি�ত �ােন �কান সংখ�া বসেব? 

 (ক) 20 

 (খ) 26 

 (গ) 30 

 (ঘ) 25 

 উ�রঃ  (খ) 26. 

 ১৭৬।   DC DE FE ?? HG HI িসিরেজর ��েবাধক িচে�র �ােন �কান িবক��ট 
 বসেব? 

 (ক) DE 

 (খ) ED 

 (গ) FG 



 (ঘ) GF 

 উ�রঃ  (গ) FG. 

 ১৭৭।   এক ব��� ৫ মাইল প��েম, ২ মাইল দি�েণ, এর পর আবার ৫ মাইল প��েম 
 যায়। যা�া�ান �থেক তার সরাসির দরূ� কত? 

 (ক) ৮ মাইল 

 (খ) ১৫ মাইল 

 (গ) ১২ মাইল 

 (ঘ) উপেরর �কান�টই নয় 

 উ�রঃ  (ঘ) উপেরর �কান�টই নয়। 

 ১৭৮।   িনেচর শ��েলার মেধ� ৩�ট সমেগা�ীয়। �কান শ��ট আলাদা? 

 (ক) Conventional 

 (খ) Peculiar 

 (গ) Conservative 

 (ঘ) Traditional 

 উ�রঃ  (খ) Peculiar. 

 ১৭৯।   এক�ট ছিব �দিখেয় িত�ী বলেলা, ‘�স আমার দাদার একমা� �ছেলর �ছেল’ 
 ছিবর �ছেল�টর সােথ িত�ীর স�ক� কী? 



 (ক) ভাই 

 (খ) চাচা 

 (গ) �ছেল 

 (ঘ) �কান স�ক� �নই 

 উ�রঃ  (ক) ভাই। 

 ১৮০।   িনেচর ক, খ, গ ও ঘ িবক� নকশা ৪�টর মেধ� �কান�ট ��েবাধক িচে�র �ােন 
 বসেব? 



 �নিতকতা,মূল�েবাধ ও সুশাসন 

 ১৮১।    �নিতক মূল�েবােধর উৎস �কান�ট? 

 (ক) সমাজ 

 (খ) �নিতক �চতনা 

 (গ) রা� 

 (ঘ) ধম � 

 উ�রঃ  (খ) �নিতক �চতনা। 



 ১৮২।   ‘On Liberty’�ে�র �লখক �ক? 

 (ক) ইমানুেয়ল কা� 

 (খ) টমাস হবস্  

 (গ) জন স্ট�য়াট� িমল 

 (ঘ) �জেরিম �ব�াম 

 উ�রঃ  (গ) জন স্ট�য়াট� িমল। 

 ১৮৩।   উৎপি�গত অেথ � governance শ��ট �কান ভাষা �থেক এেসেছ? 

 (ক) ল�া�টন 

 (খ) ি�ক 

 (গ) িহ� 

 (ঘ) ফারিস 

 উ�রঃ  (ক) ল�া�টন। 

 ১৮৪।   ‘কত�েব�র জন� কত�ব�’- ধারণা�টর �বত�ক �ক? 

 (ক) ইমানুেয়ল কা� 

 (খ) হাব �াট� ���ার 

 (গ) বা��া� রােসল 



 (ঘ) অ�াির�টল 

 উ�রঃ  (ক) ইমানুেয়ল কা�। 

 ১৮৫।   ‘Human Society in Ethics and Politics’�ে�র �লখক �ক 

 (ক) ��েটা 

 (খ) �েসা 

 (গ) বা��া� রােসল 

 (ঘ) জন স্ট�য়াট� িমল 

 উ�রঃ  (গ) বা��া� রােসল। 

 ১৮৬।   ‘শাসক যিদ মহৎ�ণস�� হয় তাহেল আইন িন�েয়াজন, আর শাসক যিদ 
 মহৎ�ণস�� না হয় তাহেল আইন অকায �কর’ -এ�ট �ক বেলেছন? 

 (ক) সে��টস 

 (খ) ��েটা 

 (গ) অ�াির�টল 

 (ঘ) �বনথাম 

 উ�রঃ  (খ) ��েটা। 

 ১৮৭।    বাংলােদেশ কত সােল ‘জাতীয় ��াচার �কৗশল’ �ণয়ন করা হয়? 

 (ক) ২০১০ 



 (খ) ২০১১ 

 (গ) ২০১২ 

 (ঘ) ২০১৩ 

 উ�রঃ  (গ) ২০১২। 

 ১৮৮।   িব�ব�াংেকর মেত সুশাসেনর উপাদান কয়�ট? 

 (ক) ৩�ট 

 (খ) ৫�ট 

 (গ) ৪�ট 

 (ঘ) ৬�ট 

 উ�রঃ  (ঘ) ৬�ট। 

 ১৮৯।   সুশাসেনর মূল িভি� কী 

 (ক) মূল�েবাধ 

 (খ) আইেনর শাসন 

 (গ) গণত� 

 (ঘ) আমলাত� 

 উ�রঃ  (খ) আইেনর শাসন। 



 ১৯০। �কান �নিতক মানদ��ট সেব �া� সুেখর উপর ��� �দান কের? 

 (ক) আ��াথ �বাদ 

 (খ) পরাথ �বাদ 

 (গ) পূণ �তাবাদ 

 (ঘ) উপেযাগবাদ 

 উ�রঃ  (ঘ) উপেযাগবাদ। 

 ভূেগাল, পিরেবশ ও দেুয �াগ ব�ব�াপনা 

 ১৯১।    িনে�র �কান �দশ�টর সােথ বাংলােদেশর আ�জ�ািতক সীমানা রেয়েছ? 

 (ক) চীন 

 (খ) পািক�ান 

 (গ) থাইল�া� 

 (ঘ) মায়ানমার 

 উ�রঃ  (ঘ) মায়ানমার। 

 ১৯২।  বাংলােদেশর �কান অ�েল আক��ক বন�া হয়? 

 (ক) দি�ণ-প��মা�ল 

 (খ) প��মা�ল 



 (গ) উ�র-প��মা�ল 

 (ঘ) উ�র-পূব �া�ল 

 উ�রঃ  (ঘ) উ�র-পূব �া�ল। 

 ১৯৩।   বাংলােদেশর �কান �জলা�ট কয়লা সম�ৃ? 

 (ক) িসেলট 

 (খ) কুিম�া 

 (গ) রাজশাহী 

 (ঘ) িদনাজপুর 

 উ�রঃ  (ঘ) িদনাজপুর। 

 ১৯৪।   সা�িতক সমেয় বাংলােদেশ �কান দুেয �াাগ�টর ঝঁুিক ব�ৃ� �পেয়েছ? 

 (ক) ভূিমক� 

 (খ) ভূিমধস 

 (গ) টেন �েডা 

 (ঘ) খরা 

 উ�রঃ  (ক) ভূিমক�। 

 ১৯৫।   িনে�র �কান দুেয �াগ ‘hydro-meteorological’ দুেয �াগ িহেসেব পিরিচত? 



 (ক) বন�া 

 (খ) খরা 

 (গ) ঘূিণ �ঝড় 

 (ঘ) ভূিমধস 

 উ�রঃ  (ক) বন�া। 

 ১৯৬।   �কান বনা�ল �িতিনয়ত লবণা� পািন �ারা �ািবত হয়? 

 (ক) পাব �ত� বন 

 (খ) শালবন 

 (গ) মধুপুর বন 

 (ঘ) ম�ানে�াভ বন 

 উ�রঃ  (ঘ) ম�ানে�াভ বন। 

 ১৯৭।    িনে�র �কান উপেজলা�ট সবেচেয় নদীভা�ন-�বণ? 

 (ক) �বায়ালমারী 

 (খ) নিড়য়া 

 (গ) আলমডা�া 

 (ঘ) িনকিল 



 উ�রঃ  (খ) নিড়য়া। 

 ১৯৮।   বাংলােদেশর �কান �ীপ�ট �বাল �ীপ নােম খ�াত? 

 (ক) িনঝুম�ীপ 

 (খ) �স� মা�ট�নস 

 (গ) হািতয়া 

 (ঘ) কুত� বিদয়া 

 উ�রঃ  (খ) �স� মা�ট�নস। 

 ১৯৯।   বাংলােদেশর �কাথায় �ািয়ে�ািসন কােলর �সাপান �দখা যায়? 

 (ক) বা�রবান 

 (খ) কু��য়া 

 (গ) কুিম�া 

 (ঘ) বিরশাল 

 উ�রঃ  (গ) কুিম�া। 

 ২০০।   ‘�সায়াচ অব �না �াউ�’ কী? 

 (ক) এক�ট �দেশর নাম 

 (খ) ম�ানে�াভ বন 



 (গ) এক�ট �ীপ 

 (ঘ) সাবেমিরন ক�ািনয়ন 

 উ�রঃ  (ঘ) সাবেমিরন ক�ািনয়ন। 


