৩৯ তম িবিসএস
১।‘দুরব া’ শ ট সি
(ক) দুঃ + অব া
(খ) দূর + ব া
(গ) দুর + ব া
(ঘ) দুর + অব া

ও সমাধান
িবে

দ করা হেল িনেচর কান ট পাওয়া যায়?

উ রঃ দুঃ+অব া=দুরব া
২। কান শ ট উপসগ িদেয় গ ঠত হেয়েছ ?
(ক) আনন
(খ) আষাঢ়
(গ) আঘাটা
(ঘ) আয়না
উ রঃআনন
৩। িবভ হীন নাম-শ েক কী বেল?
(ক) ািতপিদক
(খ) নাম-পদ
(গ) মৗিলক শ
(ঘ) কৃদ শ
উ রঃ ািতপিদক
৪।মীর মশারফ হােসন রিচত
(ক) গাজী িময়ার ব ানী
(খ) আলােলর ঘেরর দুলাল

হে

:

(গ) েতাম প াচার ন া
(ঘ) কিলকাতা কমলালয়
উ রঃগাজী িময়ার ব ানী
৫। কান উপসগ ট িভ ােথ
(ক) উপেনতা
(খ) উপেভাগ
(গ) উপ হ
(ঘ) উপসাগর

যু ?

উ রঃউপেভাগ
৬।‘আ ন’- এর সমাথক শ
(ক) ভািত
(খ) অনল
(গ) অং
(ঘ) জ ািত
উ রঃঅনল
৭। কান ট অপাদান কারক?
(ক) গৃহহীেন গৃহ দাও
(খ) জ ািসব জেন জেন
(গ) ন
শন ছেড়েছ
(ঘ) বেন বাঘ আেছ
উ রঃে ন

শন ছেড়েছ

কান ট?

৮।তিম তা ভাির সু র ছিব আঁক!’ – বাক টেত কান
পদ ব ব ত হেয়েছ?
(ক) অন য়ী অব য়
(খ) অনুকার অব য়
(গ) পদা য়ী অব য়
(ঘ) অনুসগ অব য়

কােরর অব য়

উ রঃঅন য়ী অব য়
৯।সাধু ও চিলত ভাষার মূল পাথক কান পেদ বিশ বিশ দখা যায়?
(ক) িবেশষ ও
য়া
(খ) িবেশষণ ও
য়া
(গ)িবেশষ ও িবেশষণ পেদ
(ঘ)
য়া ও সবনাম
উ রঃ

য়া ও সবনাম

১০। িনেচর কান ট যৗিগক কােলর উদাহরণ নয়?
(ক) করিছলাম
(খ) কেরিছ
(গ) করিছ
(ঘ) করব
উ রঃকরব
১১। জীবনান দাশেক ‘িনজনতম কিব’ বেল আখ ািয়ত কেরন ক?
(ক) িব ু দ
(খ) বু েদব বসু
(গ) রবী নাথ ঠাকুর

(ঘ) সয়দ শামসুল হক
উ রঃবু েদব বসু
১২।তা ুিলক’ শে র সমাথক নয় কান ট?
(ক) তামিসক
(খ) বা ই
(গ) পানব বসায়ী
(ঘ) পণকার
উ রঃতামিসক
১৩। কান ট ব িতহার ব
(ক) অজানা
(খ) দাতলা
(গ) আশীিবষ
(ঘ) কানাকািন

ীিহর উদাহরণ?

উ রঃকানাকািন
১৪। রবী নাথ ঠাকুেরর কৗতক নাটক হে
(ক) বকুে র খাতা
(খ) জামাই বািরক
(গ) িববাহ-িব াট
(ঘ) িহেত িবপরীত
উ রঃৈবকুে র খাতা

:

১৫।‘Hand out’- এর বাংলা পিরভাষা হে
(ক) হ প
(খ) াপনপ
(গ) তথ প
(ঘ) চারপ
উ রঃ

াপনপ

১৬।বাঁধনহারা’ কাজী নজ ল ইসলােমর কান ধরেনর রচনা?
(ক) মণ কািহিন
(খ) উপন াস
(গ) নাটক
(ঘ) কিবতা
উ রঃউপন াস
১৭। বগম রােকয়া সাখাওয়াত হােসন রিচত
(ক) প মিণ
(খ) প াবতী
(গ) প েগাখরা
(ঘ) প রাগ
উ রঃপ রাগ
১৮। সরল’ শে র িবপরীতাথক নয় িনেচর কান ট?
(ক) ব
(খ) গরল
(গ) কু টল
(ঘ) জ টল

কান ট?

উ রঃগরল
১৯। বদা
’ ও ‘ বদা সার’ কার রচনা?
(ক) রাজা রামেমাহন রায়
(খ) গালকনাথ শমা
(গ) রামরাম বসু
(ঘ) মৃত য় িবদ াল ার
উ রঃরাজা রামেমাহন রায়
২০। খনার বচন – এর মূলভাব কী?
(ক) লৗিকক ণয়সংগীত
(খ)
জীবনযাপন রীিত
(গ) সামা জক ম লেবাধ
(ঘ) রা পিরচালনা নীিত
উ রঃ

জীবনযাপন রীিত

২১। The warning of the authority falls on deaf ears. Here ‘warning’
does the function of_
(ক) adverb
(খ) adjective
(গ) verb
(ঘ) noun
উ রঃnoun
২২। Panacea means–

(ক) Cure-all
(খ) Pancreatic
(গ) widespread disease
(ঘ) gland
উ রঃ Cure-all
২৩। When we want to mean a government by the richest class we
use term–
(ক) Aristocracy
(খ) Oligarchy
(গ) Plutocracy
(ঘ) Cryptocracy
উ রঃ Plutocracy
২৪। Select the word with right spelling
(ক) Schizophrenia
(খ) Seizphrania
(গ) Scizophrenia
(ঘ) Schizophrania
উ রঃSchizophrenia
২৫। The word ‘culinary’ is related to
(ক) Printing
(খ) Cooking
(গ) Dress

(ঘ) musical instruments
উ রঃCooking
২৬।িনেচর উপমা ট পূণকারী শ
(ক) Flower
(খ) Twig
(গ) Tree
(ঘ) Branch

কান ট? Finger: Hand :: Leaf:

উ রঃTwig
২৭। Love for the whole world is called:
(ক) philanthropy
(খ) misogyny
(গ) benevolence
(ঘ) misanthropy
উ রঃ philanthropy
২৮। লফেটন া শে র স ঠক ইংের জ বানান কান ট?
(ক) Lieaftenant
(খ) Leaiftenant
(গ) Leiftenant
(ঘ) Lieutenant
উ রঃ Lieutenant

২৯। Complete the following sentence: ‘Had I known you were
waiting outside, I —
(ক) had invited you to come in
(খ) would be inviting you to come in
(গ) would invite you to come in
(ঘ) would have invited you to come in
উ রঃ would have invited you to come in
৩০। A Christmas Carol’ is a – by Charles Dickens.
(ক) short novel
(খ) ballad
(গ) sketch story
(ঘ) historical novel
উ রঃshort novel
৩১। There was a small reception following the wedding’. The
word following in the sentence above is a/an —
(ক)Preposition
(খ) adjective
(গ) Adverb
(ঘ) noun
উ রঃPreposition
৩২। Cricket is a kind of play. It is also a kind of
(ক) Insect

(খ)Food
(গ)Bird
(ঘ)Flower
উ রঃ Insect
৩৩। A person who believes that laws and governments are not
necessary is known as —
(ক) a militant
(খ) an anarchist
(গ) a terrorist
(ঘ) an extremist
উ রঃan anarchist
৩৪।“To be, or not to be – that is the question,’ — is a famous
soliloquy from–
(ক) Macbeth
(খ) KingLear
(গ) Othello
(ঘ) Hamlet
উ রঃ Hamlet
৩৫।He went to– hospital because he had– heart attack.
(ক) no article, an

(খ) a, an
(গ) the, no article
(ঘ) no article, a
উ রঃ no article, a
৩৬।Hospitals– the sick.
(ক) Operate
(খ) Treat
(গ) Admit
(ঘ) nurse
উ রঃ Treat
৩৭। “Geriatrics’ is the branch of medicine concerned with the
diseases and care of–
(ক) Newly-weds
(খ) old women
(গ) newborn babies
(ঘ) old people
উ রঃ old people
৩৮। A soporiﬁc speech is likely to —
(ক) be incomprehensible
(খ) appeal primarily to emotions
(গ) put one to sleep

(ঘ) stimulate action
৩৯। What is the plural number of ‘ovum’
(ক)Ovams
(খ)Ovumes
(গ)Ovums
(ঘ)Ova
উ রঃ Ova
৪০। The word ‘ﬂorid’ indicates–
(ক)Flour
(খ)Foliage
(গ)Floor
(ঘ)Flower
উ রঃFlower
৪১।Identify the correct passive form of the sentence below: ‘Do
you know them?
(ক) Are they known by you?
(খ) Would they be know by you?
(গ) Are they know with you?
(ঘ) Are they known to you?
উ রঃAre they known to you?

৪২। Which of the following words has been formed with a preﬁx?
(ক) Amoral
(খ) Authentic
(গ) Amnesia
(ঘ) Aspersions
উ রঃAmoral
৪৩। কান শ যুগল ট িভ ?
(ক) False, True
(খ) Sharp, Blunt
(গ) Love, Affection
(ঘ) Abundance, Scarcity
উ রঃLove, Affection
৪৪। ঘিড়েত যখন ৮ টা বােজ তখন ঘ ার কাঁটা ও িমিনেটর কাঁটার
মধ বত কাণ কত িডি হেব?
(ক) ৯০°
(খ) ৯৫°
(গ) ১০৫°
(ঘ) ১১০°
উ রঃ | (11M – 60H) / 2 | সূ ব াবহার কের পাই,
| (11×0 – 60×8) / 2 | = 480/2 = 240°
যেহত 180° থেক বড় কাণ

সুতরাং িনেণয় কাণ (360-240)° = 120° (স ঠক উ র অপশেন নই)
৪৫। যিদ, ৯ x ৭ = ৩৫৪৫ এবং ৪x৩ = ১৫২০ হয় তেব, ৬x৮
(ক) ৩০৪০
(খ) ৫০৪০
(গ) ৪০৩০
(ঘ) ৬০৫০
উ রঃ ৪০৩০
৪৬। যিদ 2 x3 = 812, 4 x 5=1620 হয় তেব 6 x7=?
(ক) 2428
(খ) 2442
(গ) 42
(ঘ) 1214
উ রঃ 2428
৪৭।একজন লাক A অব ান থেক হঁ েট ডান িদেক ১০ ফুট, অতঃপর
বামিদেক ২০ফুট, তারপর বামিদেক ২০ ফুট এবং সবেশেষ বামিদেক ২০
ফুট িগেয় B অব ােন পৗিছল। A ও B এর মধ কার দূর কত ফুট?
(ক) ৩০ ফুট
(খ) ৪০ ফুট
(গ) ১০ ফুট
(ঘ) ২০ ফুট

উ রঃ১০ ফুট
৪৮।1/√2,1,√2….ধারা টর কান পদ 8√2 হেব?
(ক) ৯ তম পদ
(খ) ১০ তম পদ
(গ) ১১ তম পদ
(ঘ) ১২ তম পদ
উ রঃ৯ তম পদ
2

৪৯।2𝑥 + 5𝑥 < 0 এর সমাধান কান ট?
(ক) −
(খ) −
(গ) −
(ঘ) −

3
2
3
2
3
2
3
2

উ রঃ −

< 𝑥 <− 1
< 𝑥 < 1
≤ 𝑥 ≤− 1
< 𝑥 ≤− 1
3
2

< 𝑥 <− 1

৫০।বািষক শতকরা 10% হাের 1000 টাকার 2 বছর পর সরল ও চ
মুনাফার পাথক কত?
(ক)11 টাকা
(খ)11.5 টাকা
(গ)12 টাকা
(ঘ)10 টাকা

বৃ

উ রঃ 10 টাকা
৫১।|1-2x|<1 এর সমাধান _
(ক) -2
(খ) -1
(গ) 0
(ঘ) -1
উ রঃ 0
৫২।এক ট আয়তে ে র দঘ 18 সিম. এবং
10 সিম.।
আয়তে
টর দঘ বৃ কের 25 সিম. করা হেলা। আয়তে
কত হেল
ফল অপিরবিতত থাকেব?

টর

(ক)7.2 সিম.
(খ)7.3 সিম.
(গ)7 সিম.
(ঘ)7.1 সিম.
উ রঃ 7.2 সিম.
৫৩।c={x:xঋণা ক পূণসংখ া এবং x2<18}; c সেটর উপাদান েলা
হেব_
(ক) 1, 2, 3, 5
(খ) 1, 3, 5, 7
(গ) 2, 4, 6, 8
(ঘ) 1, 2, 3, 4

উ রঃ1, 2, 3, 4
৫৪।০.৪×০.০২×০.০৮=?
(ক)০.০০০৬৪
(খ)৬.৪০০০০
(গ)০.৬৪০০০
(ঘ)০.০৬৪০০
উ রঃ০.০০০৬৪
৫৫।দুই ট সংখ ার অনুপাত 7 : 5 এবং তােদর ল.সা. . 140 হেল সংখ া
দুই টর গ.সা. . কত?
(ক) 4
(খ) 12
(গ) 6
(ঘ) 9
উ রঃ 4
৫৬। এক ট ব 180 টাকায় িব
য়মূল (ক) 200 টাকা
(খ) 210 টাকা
(গ) 162 টাকা
(ঘ) 198 টাকা
উ রঃ 200 টাকা

য় করায় 10%

িত হেলা। ব টর

৫৭।িনেচর কান ভ াংশ ট বৃহ ম?
(ক) ৬/১১
(খ) ৮/১৪
(গ) ৩/৫
(ঘ) ৫/৮
উ রঃ৫/৮
৫৮। nC12= nC6 হেল n এর মান কত?
(ক) 12
(খ)14
(গ)16
(ঘ)18
উ রঃ12
৫৯।িনেচর কান ট মৗিলক সংখ া?
(ক)৪৭
(খ)৮৭
(গ)৯১
(ঘ)১৪৩
উ রঃ ৪৭

2𝑥

৬০। 125( 5 )=1 হেল x এর মান কত?
(ক) 3
(খ) -3
(গ) 7
(ঘ) 9
উ রঃ -3
৬১। পলািশর যু

কেব সংঘ টত হেয়িছল?

(ক) জুন ২২, ১৭৫৭
(খ) জুন ২৪, ১৭৫৭
(গ) জুন ২৩, ১৭৫৭
(ঘ) জুন ২৫, ১৭৫৭
উ রঃজুন ২৩, ১৭৫৭
৬২। জািতসংেঘর ‘Champion of Earth’ খতাব া

ক?

(ক) িহলাির ি নটন
(খ) থেরসা ম
(গ) এে লা মােকল
(ঘ) শখ হািসনা
উ রঃ শখ হািসনা
৬৩।িশ মৃত র হার সাফেল র জন গণ জাত ী বাংলােদেশর মাননীয়
ধানম ী শখ হািসনা কী অ াওয়াড অজন কেরেছন?

(ক) স ানসূচক ড েরট িডি
(খ) Planet 50-50
(গ) এমিড জ অ াওয়াড-২০১০
(ঘ) জািতসংঘ শাি পুর ার
উ রঃ এমিড জ অ াওয়াড-২০১০
৬৪। বাংলােদেশর

ধানম ী হবার নূ নতম বয়স কত?

(ক) ৩৫ বছর
(খ) ২৫ বছর
(গ) ২০ বছর
(ঘ) ৩০ বছর
উ রঃ ২৫ বছর
৬৫।

জাতে র িনবাহী

মতা কার কতৃে

(ক) ধানম ী
(খ) রা পিত
(গ) ম ী
(ঘ) সিচব
উ রঃ

ধানম ী

৬৬। মু জবনগর সরকার কখন গ ঠত হয়?
(ক) ১২ ই এি ল ১৯৭১

যু

হয়?

(খ) ১০ ই এি ল ১৯৭১
(গ) ১৪ ই এি ল ১৯৭১
(ঘ) ১৭ ই এি ল ১৯৭১
উ রঃ ১০ ই এি ল ১৯৭১
৬৭। বাংলােদেশর ২০১৮-১৯ অথ বছেরর
উ য়ন কমসূিচর জন কত বরা আেছ?

ািবত বােজেট বািষক

(ক) ১৭২,০০০ কা ট টাকা
(খ) ১৭৩,০০০ কা ট টাকা
(গ) ১৭০,০০০ কা ট টাকা
(ঘ) ১৭১,০০০ কা ট টাকা
উ রঃ ১৭৩,০০০ কা ট টাকা
৬৮।

তাপ আিদত ক িছেলন?

(ক) বাংলার বােরা ভূঁ ইয়ােদর একজন
(খ) রাজপুত রাজা
(গ) বাংলার শাসক
(ঘ) মাগল সনাপিত
উ রঃ বাংলার বােরা ভূঁ ইয়ােদর একজন
৬৯। মু

যু িভি ক উপন াস আ েনর পরশমিণ কার রচনা?

(ক) আমজাদ হােসন
(খ) মায়ূন আহেমদ
(গ) শওকত ওসমান

(ঘ) সয়দ শামসুল হক
উ রঃ মায়ূন আহেমদ
৭০।বাংলােদেশর জিডিপেত (GDP) কৃিষ খােতর (ফসল, বন,
ািণস দ, মৎস সহ) অবদান কত শতাংশ?
(ক) ১৪.৭৯ শতাংশ
(খ) ১৬ শতাংশ
(গ) ১২ শতাংশ
(ঘ) ১৮ শতাংশ
উ রঃ আপেডট তথ ঃ ২০১৯-২০ অথবছের বাংলােদেশর জিডিপেত
কৃিষ খােতর অবদান ১৩.৩৫ শতাংশ
৭১। মু

যুে র সময় নৗ কমা

গ ঠত হয় কান স র িনেয়?

(ক) ১০ নং স র
(খ) ১১ নং স র
(গ) ৮ নং স র
(ঘ) ৯ নং স র
উ রঃ ১০ নং স র
৭২। াধীনতা পদক

া

(ক) সতীন সরকার
(খ) সয়দ আলী আহসান
(গ) সয়দ শামসুল হক

ব

হেলন –

(ঘ) শামসুর রাহমান
উ রঃযতীন সরকার ২০১০ সােল, সয়দ শামসুল হক ২০০০ সােল,
শামসুর রাহমান ১৯৯১ সােল ও সয়দ আলী আহসান ১৯৮৭ সােল
াধীনতা পুর ার লাভ কেরন। সুতরাং উ র যথাথ নয়।
৭৩।বাংলােদেশর ২০১৮-১৯ অথ বছের বােজেট জিডিপর
বৃ র হার কত?

ে

িপত

(ক) ৭.৮০ শতাংশ
(খ) ৮.০০ শতাংশ
(গ) ৭.২৮ শতাংশ
(ঘ) ৭.৬৫ শতাংশ
উ রঃআপেডট তথ ঃ ২০২০-২১) বাংলােদেশ মাট দশজ উৎপাদেনর
( জিডিপ অথবছের বৃ হেয়েছ ৫ দশিমক ৪৭ শতাংশ।
৭৪। কান িবেদিশ প কা ব ব ু েক ‘রাজনীিতর কিব’ (Poet of
Politics) উপািধ িদেয়িছেলন?
(ক) িনউজ উইকস
(খ) ইেকানিম
(গ) টাইম
(ঘ) গািডয়ান
উ রঃ িনউজ উইকস
৭৫। বাংলােদেশর সংিবধােন মাট কয় ট তফিসল আেছ?

(ক) ৭
(খ) ৮
(গ) ৫
(ঘ) ৬

ট
ট
ট
ট

উ রঃ ৭ ট
৭৬। িনবাহী িবভাগ থেক িবচার িবভাগ পৃথক করার িবষয় ট সংিবধােনর
কান অনুে েদ উে খ রেয়েছ?
(ক) অনুে দ ২৩
(খ) অনুে দ ২৪
(গ) অনুে দ ২১
(ঘ) অনুে দ ২২
উ রঃ অনুে
৭৭। ব ভ

দ ২২
রদ হয় কান সােল?

(ক) ১৯১১
(খ) ১৯১২
(গ) ১৯০৮
(ঘ) ১৯০৯
উ রঃ ১৯১১
৭৮। বাংলােদেশর
(ক) রা পিত

ধান িবচারপিত িনেয়াগ দন ক?

(খ) জাতীয় সংসদ
(গ) ধানম ী
(ঘ)
কার
উ রঃ রা পিত
৭৯। জীবন থেক নয়া’ চল

টর পিরচালক ক?

(ক) আমজাদ হােসন
(খ) আলমগীর
(গ) জিহর রায়হান
(ঘ) সুভাষ দ
উ রঃ জিহর রায়হান
৮০।ন ােটার সবেশষ সদস রা

কান ট?

(ক) মে েনগেরা
(খ) িলথুয়ািনয়া
(গ) আলেবিনয়া
(ঘ)
ােয়িশয়া
উ রঃ

ে র সাল অনুযায়ী উ র হেব মি েনে া।

৮১। বাইেজনটাইন (Byzantine) সা ােজ র রাজধানী িছল কান নগরী?
(ক) প ািরস
(খ) িভেয়না
(গ) িলসবন

(ঘ) কন

াি েনাপল

৮২। ন াশনাল লীগ ফর ডেমাে

িস কান দেশর রাজৈনিতক দল?

(ক) মালেয়িশয়া
(খ) িময়ানমার
(গ) ভারত
(ঘ) থাইল া
উ রঃ িময়ানমার
৮৩। কান দেশর জাতীয় সংসদ ি ক

িবিশ ?

(ক) চীন
(খ) িস াপুর
(গ) নাই
(ঘ) িময়ানমার
উ রঃ িময়ানমার
৮৪। যু রাে
(ক) ইইউ
(খ) ভারত
(গ) কানাডা
(ঘ) চীন
উ রঃ ইইউ

র ািন বািণেজ র বৃহ ম বাজার কাথায়?

৮৫। া

-িকম শীষ বঠক ট িস াপুেরর কাথায় অনু ত হেয়িছল?

(ক) ই ানা আইল া
(খ) সনার আইল া
(গ) ম ািরনা ব
(ঘ) সে াষা
উ রঃ সে াষা
৮৬। মেসাপেটমীয় সভ তা গেড় উেঠিছল কাথায়?
(ক) হায়াংেহা নদীর তীের
(খ) ইয়াংিসিকয়াং নদীর তীের
(গ) নীলনেদর তীের
(ঘ) াইি স ও ইউে টস নদীর তীের
উ রঃ

াইি স ও ইউে

৮৭।সমু তীের কান টর

টস নদীর তীের
াচয থােক?

(ক) নাইে ােজন (Nitrogen)
(খ) হাইে ােজন (Hydrogen)
(গ) অ েজন (Oxygen)
(ঘ) ওেজান (Hydrogen)
উ রঃ নাইে ােজন (Nitrogen)
৮৮। মায়া সভ তা িবে র কান অ েল িবরাজমান িছল?

(ক) পূবএিশয়া
(খ) মধ আেমিরকা
(গ) মধ াচ
(ঘ) পূব আি কা
উ রঃপূব আি কা
৮৯। ১৯৪৫ সােল
রা িছল?

িত াকালীন সমেয় জািতসংেঘর মাট কত ট সদস

(ক) ৫০
(খ) ৫১
(গ) ৪৮
(ঘ) ৪৯
উ রঃ ৫১
৯০। ২০১৮ সােল অনু ত জ- সেভন শীষ সে লেনর পর যৗথ
ঘাষণার া র দােন কান দশ িবরত িছল?
(ক) যু রা
(খ) া
(গ) জামািন
(ঘ) ইতািল
উ রঃ যু রা
৯১। িবখ াত ‘ওয়ািশংটন কনেসনসাস’ (Washington Consensus)
কান িবষেয়র সে জিড়ত?

(ক) আ জািতক অিভবাসন নীিত
(খ) নয়া উদারতাবাদী অথৈনিতক নীিত বা বায়ন
(গ) অ িনয় ণ
(ঘ) আ জািতক স াসবাদ দমন
উ রঃ নয়া উদারতাবাদী অথৈনিতক নীিত বা বায়ন
৯২।ফেক টং (Folketing) কান দেশর আইন সভা?
(ক) ডনমাক
(খ) বল জয়াম
(গ) নরওেয়
(ঘ) িফনল া
উ রঃেডনমাক
৯৩। ২০১৮ সােলর িব

পিরেবশ িদবেসর

িতপাদ িবষয় কান ট?

(ক) .জলবায়ু উ তা িতেরাধ তহিবল গিড়
(খ) াি ক (plastic) দূষণেক পরা জত কির
(গ) সবুজ িব গেড় তিল
(ঘ) জলবায়ু উ তােক েখ দই
উ রঃ

াি

ক (plastic) দূষণেক পরা জত কির

৯৪। আধুিনক রা ব ব া উ েবর সময়কাল কান ট?
(ক)

াচীন ি স সময়কাল

(খ) থম িব যু পরবত কাল
(গ) ১৬০০-১৮০০ সাল
(ঘ) াচীন রাম শাসনকাল
উ রঃ ১৬০০-১৮০০ সাল
৯৫। ৯২ বছর বয়িস মালেয়িশয়ার
রাজৈনিতক জাট হে ?

ধানম ী মাহািথর মাহা দ- এর

(ক) ইউএমএনও
(খ) বািরসান ন াশনাল
(গ) পা ট পিরকান
(ঘ) পাকাতান-হা পান
উ রঃ পাকাতান-হা পান
৯৬। সব থম কাথায় ওেপক এর সদর দফতর ািপত হয়?
(ক) জেনভা
(খ) িভেয়না
(গ) জ া
(ঘ) বাগদাদ
উ রঃ িভেয়না
৯৭। Cozy Bar এক ট কী?
(ক) চ
(খ) হ াকার

প

(গ) িবেনাদন ক
(ঘ) নদী
উ রঃ হ াকার

প

৯৮। জেরাসাম গম (Zero-Sum Game) আ জািতক স
তে র সে সংি ?

েক কান

(ক) বা ববাদ
(খ) মা বাদ
(গ) গঠনবাদ
(ঘ) উদারবাদ
উ রঃউদারবাদ
৯৯। কান সােল িহটলার জামান চ াে লর িনযু

হন?

(ক) ১৯৩৩
(খ) ১৯৩৪
(গ) ১৯৩১
(ঘ) ১৯৩২
উ রঃ ১৯৩৩
১০০। সা িতক কাতার সংকেটর সময় কান দশ ট কাতােরর সােথ
কূটৈনিতক স ক িছ কের নাই?
(ক) বাহরাইন
(খ) সংযু আরব আিমরাত

(গ) িমশর
(ঘ) কুেয়ত
উ রঃ কুেয়ত

