
 ৩৬তম িবিসএস ��  ও সমাধান 

 ১।  ‘ব�ন’ শে�র স�ঠক অ�র িবন�াস �কান�ট? 
 (ক)ব + ন + ধ + ন 
 (খ)বন্ + ধন্ 
 (গ)ব + � + ন 
 (ঘ)বান্+ ধন্ 

 উ�রঃবন্ + ধন্ 

 ২।  বাংলা বণ �মালায় অধ �মা�ার বণ � কয়�ট? 
 (ক)৭�ট 
 (খ)৯�ট 
 (গ)১০�ট 
 (ঘ)৮ �ট 

 উ�রঃ৮ �ট 

 ৩।  িব�ান’ শে�র যু�বেণ �র স�ঠক �প �কান�ট? 
 (ক)জ + ঞ 
 (খ)ঞ + গ 
 (গ)ঞ + জ 
 (ঘ)গ+ ঞ 

 উ�রঃজ + ঞ 

 ৪। িনেচর �কান শ��ট �ত�য়েযােগ গ�ঠত হয়িন? 
 (ক)সভাসদ 
 (খ)�েভ�া 
 (গ)ফলবান 
 (ঘ) ত�ী 



 উ�রঃ�েভ�া 

 ৫। ব��ীিহ সমাসব� পদ �কান�ট? 
 (ক)জন�িত 
 (খ)অনমনীয় 
 (গ)খাসমহল 
 (ঘ)তেপাবন 

 উ�রঃঅনমনীয় 

 ৬।িনেচর �কান�ট িবেশষ� পদ? 
 (ক)জাত 
 (খ)�গিরক 
 (গ)ইত 
 (ঘ)গা�ীয � 

 উ�রঃ গা�ীয � 

 ৭। িনেচর �কান শে� ণ-� িবিধ অনুসাের ‘ণ’ এর ব�বহার হেয়েছ? 
 (ক)কল�াণ 
 (খ)�বণ 
 (গ)িন�ণ 
 (ঘ)িবপিণ 

 উ�রঃ�বণ 

 ৮।  “িমথ�াবাদীেক সবাই অপছ� কের”- বাক��টেক �নিতবাচক বােক� �পা�র 
 করেল হয়— 
 (ক)িমথ�াবাদীেক সবাই পছ� কের 
 (খ)িমথ�াবাদী সবাই পছ� না কের পাের না 
 (গ)িমথ�াবাদীেক �কউ পছ� কের না 
 (ঘ)িমথ�াবাদীেক �কউ অপছ� কের না 



 উ�রঃ িমথ�াবাদীেক �কউ পছ� কের না 

 ৯। ‘Null and void’-এর বাংলা পিরভাষা কী? 
 (ক)বািতল 
 (খ)পালাবদল 
 (গ)মামুিল 
 (ঘ)িনরেপ� 

 উ�রঃবািতল 

 ১০। �হড �মৗলভী’ �কান �কান ভাষার শ� �যােগ গ�ঠত হেয়েছ? 
 (ক)ইংের�জ + ফািস � 
 (খ)ইংের�জ + আরিব 
 (গ)ত� িক� + আরিব 
 (ঘ)ইংের�জ +পত� �িগজ 

 উ�রঃইংের�জ + ফািস � 

 ১১। রবী�’-এর স�ঠক সি� িবে�দ �কান�ট? 
 (ক)রবী + ই� 
 (খ)রবী + ঈ� 
 (গ)রিব + ই� 
 (ঘ)রিব+ঈ� 

 উ�রঃরিব + ই� 

 ১২। “এ �য আমােদর �চনা �লাক”- বােক� ‘�চনা �কান পদ? 
 (ক)িবেশষ� 
 (খ)অব�য় 
 (গ)��য়া 
 (ঘ)িবেশষণ 

 উ�রঃিবেশষণ 



 ১৩।‘�কষ �’ শে�র সমাথ �ক শ� 
 (ক)উৎকষ �তা 
 (খ)অপকষ � 
 (গ)উৎকষ � 
 (ঘ)অপকষ �তা 

 উ�রঃউৎকষ � 

 ১৪।�কান�ট কাজী নজ�ল ইসলােমর রচনা নয়? 
 (ক)ছায়ানট 
 (খ)চ�বাক 
 (গ)��ম�ল 
 (ঘ)বালুচর 

 উ�রঃবালুচর 

 ১৫। সবুজপ� �কািশত হয় �কান সােল? 
 (ক)১৯০৯ 
 (খ)১৯১০ 
 (গ)১৯১৪ 
 (ঘ)১৯২১ 

 উ�রঃ ১৯১৪ 

 ১৬।মু��যু� িবষয়ক নাটক 
 (ক)সুবচন িনব �াচেন 
 (খ)র�া� �া�র 
 (গ)নূরলদীেনর সারা জীবন 
 (ঘ)পােয়র আওয়াজ পাওয়া যায় 

 উ�রঃ পােয়র আওয়াজ পাওয়া যায় 



 ১৭। �কান�ট জসীম উ�ীেনর নাটক? 
 (ক)রাখালী 
 (খ)মা�টর কা�া 
 (গ)�বেদর �মেয় 
 (ঘ)�বাবা কািহনী 

 উ�রঃেবেদর �মেয় 

 ১৮। মধ�যুেগর বাংলা সািহেত� �কান ধম ��চারক-এর �ভাব অপিরসীম? 
 (ক) �ৈচতন�েদব 
 (খ) �কৃ� 
 (গ) আিদনাথ 
 (ঘ)মনেহার দাশ 

 উ�রঃ �ৈচতন�েদব 

 ১৯। মুনীর �চৗধুরীর অনূিদত নাটক �কান�ট? 
 (ক)কবর 
 (খ)িচ�ঠ 
 (গ)র�া� �া�র 
 (ঘ)মুখরা রমণী বশীকরণ 

 উ�রঃ  মুখরা রমণী বশীকরণ 

 ২০। �কান�ট উপন�াস নয়? 
 (ক)িদবারা��র কাব� 
 (খ)হাসুঁলী বােঁকর উপকথা 
 (গ)কিবতার কথা 
 (ঘ)পেথর পাচঁালী 

 উ�রঃ কিবতার কথা 

 ২১।  “িবষাদিস�ু’ এক�ট 



 (ক)গেবষণা �� 
 (খ)ধম �িবষয়ক �ব� 
 (গ)ইিতহাস আ�য়ী উপন�াস 
 (ঘ)আ�জীবনী 

 উ�রঃ ইিতহাস আ�য়ী উপন�াস 

 ২২। মধ�যুেগর �শষ কিব ভারতচ� রায়�নাকর কত সােল মতৃ� �বরণ কেরন? 
 (ক)১৭৫৬ 
 (খ)১৭৫২ 
 (গ)১৭৬০ 
 (ঘ)১৭৬২ 

 উ�রঃ ১৭৬০ 

 ২৩। ‘�তাহফা’ কাব��ট �ক রচনা কেরন? 
 (ক)�দৗলত কাজী 
 (খ)মাগন ঠাকুর 
 (গ)সািবিরদ খান 
 (ঘ)আলাওল 

 উ�রঃ আলাওল 

 ২৪। এ�িন িফিরি� কী জাতীয় সািহেত�র রচিয়তা? 
 (ক)কিবগান 
 (খ)পুিঁথ সািহত� 
 (গ)নাথ সািহত� 
 (ঘ)�ব�ব পদ সািহত� 

 উ�রঃ কিবগান 

 ২৫। রাজা �তাপািদত� চির� ���টর রচিয়তা? 
 (ক)উইিলয়াম �কির 



 (খ)�গালকনাথ শম �া 
 (গ)রামরাম বসু 
 (ঘ)হর�সাদ রায় 

 উ�রঃরামরাম বসু 

 ২৬। ইয়ং �ব�ল’ �গা��র মুখপ��েপ �কান প��কা �কািশত হয়? 
 (ক)ব�দতূ 
 (খ)�ানাে�ষণ 
 (গ)�ানাঙ্কুর 
 (ঘ)সংবাদ �ভাকর 

 উ�রঃ  �ানাে�ষণ 

 ২৭। হিরনাথ মজমুদার স�ািদত প��কার নাম 
 (ক)অবকাশ র��কা 
 (খ)িবিবধায � সং�হ 
 (গ)কাব� �কাশ 
 (ঘ)�ামবাত�া �কািশকা 

 উ�রঃ �ামবাত�া �কািশকা 

 ২৮। িনেচর �কান�ট �মণ সািহত� িবষয়ক �� নয়? 
 (ক)চার ইয়ারী কথা 
 (খ)পালােমৗ 
 (গ)দৃ��পাত 
 (ঘ)�দেশ িবেদেশ 

 উ�রঃ চার ইয়ারী কথা 

 ২৯। িনেচর �য উপন�ােস �ামীণ সমাজজীবেনর িচ� �াধান� লাভ কেরিন— 
 (ক)গণেদবতা 
 (খ)প�ানদীর মা�ঝ 



 (গ)সীতারাম 
 (ঘ)পেথর পাচঁালী 
 উ�রঃ  সীতারাম 

 ৩০। িনেচর �কান চির� দু�ট রবী�নােথর ‘ঘের বাইের’ উপন�ােসর? 
 (ক)িবহারী-িবেনািদনী 
 (খ)িনিখেলস-িবমলা 
 (গ)মধুসূদন-কুমুিদনী 
 (ঘ)অিমত-লাবণ� 

 উ�রঃ িনিখেলস-িবমলা 

 ৩১। �কান�ট কাজী নজ�ল ইসলােমর উপন�াস? 
 (ক)িরে�র �বদন 
 (খ)সব �হারা 
 (গ)আেলয়া 
 (ঘ)কুেহিলকা 

 উ�রঃ  কুেহিলকা 

 ৩২। �কান�ট মাইেকল মধুসূদন দে�র প�কাব�? 
 (ক)�জা�না 
 (খ)িবলােতর প� 
 (গ)বীরা�না 
 (ঘ)িহমালয় 

 উ�রঃ বীরা�না 

 ৩৩। ‘একখািন �ছাট ��ত আিম এেকলা’- রবী�নাথ ঠাকুেরর �কান কিবতার চরণ? 
 (ক)�সানার তরী 
 (খ)িচ�া 
 (গ)মানসী 
 (ঘ)বলাকা 



 উ�রঃেসানার তরী 
 ৩৪।  ‘আিম িকংবদ�ীর কথা বলিছ’ কিবতা�ট কার �লখা? 
 (ক)শামসুর রাহমান 
 (খ)আল মাহমুদ 
 (গ)আবুল ফজল 
 (ঘ)আবু জাফর ওবায়দু�াহ 

 উ�রঃ আবু জাফর ওবায়দ�ুাহ 

 ৩৫। �কান�ট শওকত ওসমােনর রচনা নয়? 
 (ক)�চৗরসি� 
 (খ)�ীতদােসর হািস 
 (গ)�ভজাল 
 (ঘ)বিন আদম 

 উ�রঃ  �ভজাল 

 ৩৬।Which of the following books is written by Thomas Hardy? 
 (ক)Vanity Fair 
 (খ)The Return of the Native 
 (গ)Pride and Prejudice 
 (ঘ)Oliver Twist 

 উ�রঃ The Return of the Native 

 ৩৭। He insisted_____ there. (Fill in the gap) 
 (ক)on my going 
 (খ)is to go 
 (গ)over going 
 (ঘ)to go 

 উ�রঃ on my going 



 ৩৮।The idiom ‘A stitch in times saves nine’-refers to the importance of – 
 (ক)saving lives 
 (খ)timely action 
 (গ)saving time 
 (ঘ)time tailoring 

 উ�রঃ timely action 

 ৩৯।“Frailty thy name is woman” is a famous dialogue from 
 (ক)R Christopher Marlow 
 (খ)John Webstar 
 (গ)W. Shakespeare 
 (ঘ)T.S Eliot 

 উ�রঃ W. Shakespeare 

 ৪০। The poem “The Solitary Reaper” is written by – 
 (ক) W. H. Auden 
 (খ) W. Wordsworth 
 (গ) W. B. Yeats 
 (ঘ) Ezra Pound 

 উ�রঃ W. Wordsworth 

 ৪১। The Merchant of Venice’ is a Shakespearean play about __ 
 (ক)Jew 
 (খ)Moor 
 (গ)Roman 
 (ঘ)Turk 

 উ�রঃ  Jew 



 ৪২। What word be the right antonym for ‘initiative’? 
 (ক)Apathy 
 (খ)indolence 
 (গ)enterprise 
 (ঘ)activity 

 উ�রঃ Apathy 

 ৪৩। The play ‘Candida’ is by____ 
 (ক)James Joyce 
 (খ)Shakespeare 
 (গ)G. B. Shaw 
 (ঘ)Arthur Miller 

 উ�রঃ G. B. Shaw 

 ৪৪। Which of the following writers belongs to the romantic period in 
 English Literature? 
 (ক)A. Tennyson 
 (খ)Alexander Pope 
 (গ)John Dryden 
 (ঘ)O.S.T Coleridge 

 উ�রঃ O.S.T Coleridge 

 ৪৫।  This could have worked if I _____ been more cautious. 
 (ক)had 
 (খ)have 
 (গ)might 
 (ঘ)Would 

 উ�রঃ had 



 ৪৬। The Climax of a plot is what happens____ 
 (ক)in the beginning 
 (খ)at the height 
 (গ)at the end 
 (ঘ)in the confrontation 

 উ�রঃ at the height 

 ৪৭। London town is found a living being in the works of 
 (ক)Thomas Hardy 
 (খ)Charles Dickens 
 (গ)W. Congreve 
 (ঘ)D.H. Lawrence 

 উ�রঃCharles Dickens 

 ৪৮।I have been living in Dhaka _____ 2000 
 (ক)since 
 (খ)from 
 (গ)after 
 (ঘ)till 

 উ�রঃ since 

 ৪৯। Give the antonym of the world “transitory” 
 (ক)temporary 
 (খ)Permanent 
 (গ)transparent 
 (ঘ)short-lived 

 উ�রঃ Permanent 

 ৫০। Verb of ‘Number’ is 



 (ক)number 
 (খ)enumerate 
 (গ)numbering 
 (ঘ)numerical 

 উ�রঃ number 

 ৫১।  ‘Child is the father of man’ is taken from the poem of – 
 (ক)W. Wordsworth 
 (খ)S.T. Coleridge O 
 (গ)P. B. Shelley 
 (ঘ)A.C Swinburne 

 উ�রঃ P. B. Shelley 

 ৫২। Slow and steady_____ the race. (Fill in the gap) 
 (ক)win 
 (খ)wins 
 (গ)has won 
 (ঘ)won 

 উ�রঃ wins 

 ৫৩।  “Man is a political animal”- who said this? 
 (ক)Dante 
 (খ)Plato 
 (গ)Aristotle 
 (ঘ)Socrates 

 উ�রঃ Aristotle 

 ৫৪।Who is known as the poet of nature” in English literature? 
 (ক)Lord Tennyson 



 (খ)John Milton CD 
 (গ)William Wordsworth 
 (ঘ) John Keats 

 উ�রঃ William Wordsworth 

 ৫৫।Identify the correct sentence? 
 (ক)Yesterday, he has gone home 
 (খ)Yesterday, he did gone home 
 (গ)Yesterday, he had gone home 
 (ঘ)Yesterday, he went home 

 উ�রঃ Yesterday, he went home 

 ৫৬।“A Passage to India” is written by ____ 
 (ক)E M. Forster 
 (খ)Robert Frost 
 (গ)John Keats 
 (ঘ)Rudyard Kipling 

 উ�রঃ  E M. Forster 

 ৫৭।  ‘Gitanjali’ of Rabindranath Tagore was translated by___ 
 (ক)W.B Yeats 
 (খ)Robert Frost 
 (গ)John Keats 
 (ঘ)Rudyard Kipling 

 উ�রঃ W.B Yeats 

 ৫৮। Venerate Means ____ 
 (ক)defame 
 (খ)abuse 



 (গ)respect 
 (ঘ)accuse 

 উ�রঃ respect 

 ৫৯।Credit tk 5000____my account 
 (ক)In 
 (খ)with 
 (গ)against 
 (ঘ)to 

 উ�রঃ to 

 ৬০। “To do away with means ___ 
 (ক)to repeat 
 (খ)to start 
 (গ)to get rid of 
 (ঘ)to drive off 

 উ�রঃ to get rid of 

 ৬১। Who of the following writers was not a novelist? 
 (ক)Charles Dickens 
 (খ)W. B. Yeats 
 (গ)James Joyce 
 (ঘ)Jane Austen 

 উ�রঃ W. B. Yeats 

 ৬২। Which one is a correct sentence? 
 (ক) paper is made of wood 
 (খ)  paper is made from wood 
 (গ)  paper is made by wood 



 (ঘ)  paper is made on wood 

 উ�রঃ paper is made from wood 

 ৬৩। Teacher said, “The earth_round the sun.” 
 (ক)moves 
 (খ)moved 
 (গ)has moved 
 (ঘ)will bw moving 

 উ�রঃ  moves 

 ৬৪।  The romantic age in English literature begun with the publication of_. 
 (ক)Preface to Shakespeare 
 (খ)Preface to Lyrical Ballads 
 (গ)Preface to Ancient Mariners 
 (ঘ)  Preface to Dr. Johnson 

 উ�রঃ Preface to Lyrical Ballads 

 ৬৫।  Professor Razzak was a scholar_refute.(Fill in the gap) 
 (ক)in 
 (খ)of 
 (গ)after 
 (ঘ)by 

 উ�রঃ of 

 ৬৬। Shakespeare’s ‘Measure for Measure’ is a successful_ 
 (ক)tragedy 
 (খ)comedy 
 (গ)tragi-comedy 
 (ঘ)melo-drama 



 উ�রঃ melo-drama 

 ৬৭।  ‘David Copperfield’ is a/an_novel. 
 (ক)Victorian 
 (খ)Elizabethan 
 (গ)Romantic 
 (ঘ)Modern 

 উ�রঃ Victorian 

 ৬৮।  ‘Elegy written in a country churchyard’ is written by_ 
 (ক) William Wordsworth 
 (খ) Thomas Gray 
 (গ) John Keats 
 (ঘ) W.B Yeats 

 উ�রঃ William Wordsworth 

 ৬৯। John Smith is good _ Mathematics 
 (ক)at 
 (খ)in 
 (গ)of 
 (ঘ)after 

 উ�রঃ at 

 ৭০।  In English Grammar _ deals with formation of sentences. 
 (ক)Morphology 
 (খ)Etymology 
 (গ)Syntax 
 (ঘ)Semantic 



 উ�রঃ Syntax 
 ৭১।  𝐴 = { 𝑥 :  𝑥 ,  �মৗিলক     সংখ�া     এবং     𝑥 ≤  5    }    হেল     𝑃 ( 𝐴 )    এর     সদস�     সংখ�া     কত ?                   
 (ক)8 
 (খ)7 
 (গ)6 
 (ঘ)3 

 উ�রঃ 8 

 ৭২। 12�ট পু�ক �থেক 5�ট কত �কাের বাছাই করা যায় �যখােন 2�ট পু�ক 
 সব �দাই অ�ভ� �� থাকেব? 
 (ক)252 
 (খ)792 
 (গ)224 
 (ঘ)120 

 উ�রঃ 120 

 ৭৩। আবহাওয়া অিফেসর িরেপাট� অনুযায়ী-২০১৫ সােলর জলুাই মােসর ২য় 
 স�ােহ ব�ৃ� হেয়েছ। �মাট 5 িদন। ঐ স�ােহ বুধবার ব�ৃ� না হওয়ার স�াবনা কত? 
 (ক)  1 

 (খ)  5 
 7 

 (গ)  2 
 7 

 (ঘ)  1 
 7 

 উ�রঃ  2 
 7 

 ৭৪। ৩৫০ টাকা দের ৩ �ক�জ িম�� িকেন ৪ টাকা হাের ভ�াট িদেল �মাট কত ভ�াট 
 িদেত হেব? 
 (ক)১৪ টাকা 
 (খ)৪২ টাকা 



 (গ)১২ টাকা 
 (ঘ)১০৫ টাকা 

 উ�রঃ ৪২ টাকা 

 ৭৫। যিদ �তেলর মূল� ২৫% ব�ৃ� পায় তেব �তেলর ব�বহার শতকরা কত কমােল 
 �তল বাবদ ব�য় ব�ৃ� পােব না? 
 (ক)১৬% 
 (খ)২০% 
 (গ)২৫% 
 (ঘ)২৪% 

 উ�রঃ ২০% 

 ৭৬। দু’�ট সংখ�ার �ণফল ৩৩৮০ এবং গ.সা.� ১৩। সংখ�া দু’�টর ল.সা.� কত? 
 (ক) ২৬০ 
 (খ) ৭৮০ 
 (গ) ১৩০ 
 (ঘ) ৪৯০ 

 উ�রঃ ২৬০ 

 ৭৭।  1 +  3 +  5 +....... + ( 2  𝑥 −  1 )    কত ?
 (ক)  𝑥 ( 𝑥 −  1 )   
 (খ)  𝑥 ( 𝑥 + 1 )

 2 

 (গ)  𝑥 ( 𝑥 +  1 )   

 (ঘ)  𝑥  2 

 উ�রঃ  𝑥  2 

 ৭৮।  8  𝑙𝑜𝑔 
 3 

 (ক)4 



 (খ)  27  3    
 (গ)8 

 (ঘ)  1 
 8 

 উ�রঃ  1 
 8 

 ৭৯।যিদ  25  2  𝑥 + 3 =  5  5  3  𝑥 + 2     হয়     তেব     𝑥    =     কত ?    
 (ক)0 
 (খ)1 
 (গ)-1 
 (ঘ)4 

 উ�রঃ 0 

 ৮০। িচ� অনুসাের O �ক� িবিশ� বেৃ�  △  ABC  অ�িল �িখত।  ∠  y  =112°  হেল 
 ∠  x  = কত? 

 (ক)  68° 
 (খ)  34° 
 (গ)  45° 
 (ঘ)  93° 



 উ�রঃ  34° 

 ৮১।  এক�ট বগ �ে�ে�র কেণ �র �দঘ ��  একক  হেল ঐ বগ �ে�ে�র ���ফল  4  2       
 কত বগ � একক? 
 (ক) 24 
 (খ) 8 
 (গ) 16 
 (ঘ) 32 

 উ�রঃ 16 

 ৮২।  △  ABC  এ  ∠  A  =40°,∠  B  =70°,  হেল  △  ABC  কী ধরেনর ��ভ�জ? 

 (ক)সমেকাণী 
 (খ)স্থূলেকাণী 
 (গ)সমি�বা� 
 (ঘ)সমবা� 

 উ�রঃ  সমি�বা� 



 ৮৩।  এর এক�ট সমাধান হল:  𝑥  2 +  𝑦  2 =  185 ,     𝑥 −  𝑦 =  13       
 (ক)(7, 4) 
 (খ)(9, 6) 
 (গ)(10, 7) 
 (ঘ)(11,8) 

 উ�রঃ (11,8) 

 ৮৪।  )}]  = কত?  𝑎 − [ 𝑎 − { 𝑎 − ( 𝑎 −  𝑎 −  1    
 (ক)1 
 (খ) -1 
 (গ)a-1 
 (ঘ)a+1 

 উ�রঃ  a-1 

 ৮৫।  হেল,  এর মান কত?  𝑥 −  1 
 𝑥 =  1     𝑥  3 −  1 

    𝑥  3    

 (ক) 1 
 (খ) 2 
 (গ) 3 
 (ঘ) 4 

 উ�রঃ 4 

 ৮৬। সুনািমর কারণ হেলা 
 (ক)ঘূিণ �ঝড় 
 (খ)চ� ও সূেয �র আকষ �ণ 
 (গ)সমুে�র তলেদেশ ভূিম ক�ন 



 (ঘ)আে�য়িগির অ�ৎুপাত 

 উ�রঃ সমুে�র তলেদেশ ভূিম ক�ন 
 ৮৭। �য সব অনুজীব �রাধ স�ৃ� কের তােদর বলা হয় 
 (ক)প�াথেজিনক 
 (খ)ইনেফকশন 
 (গ)ট��ন 
 (ঘ)জীবাণু 

 উ�রঃপ�াথেজিনক 

 ৮৮। িশ�র মন�া��ক চািহদা পূরেণ িনেচর �কান�ট জ�রী? 
 (ক)�ীকৃিত 
 (খ)��হ 
 (গ)সাফল� 
 (ঘ) উে�িখত সবক�ট 

 উ�রঃ উে�িখত সবক�ট 

 ৮৯।  িনেচর �কান�ট আিমষ জাতীয় খাদ� হজেম সাহায� কের? 
 (ক)��পিসন 
 (খ)লাইেপজ 
 (গ)টায়ািলন 
 (ঘ)অ�ামাইেলজ 

 উ�রঃ ��পিসন 

 ৯০। বায়ুম�েলর শতকরা কতভাগ আরগন িবদ�মান? 
 (ক)৭৮.০ 
 (খ)০.৮ 
 (গ)০.৪১ 
 (ঘ).০৩ 



 উ�রঃ ০.৮ 

 ৯১।মানুেষর রে� �লািহত কিণকা �কাথায় স��ত থােক? 
 (ক)�দযে� 
 (খ)বেৃ� 
 (গ)ফুসফুেস 
 (ঘ)ি�হােত 

 উ�রঃ ি�হােত 

 ৯২।  �কান যে�র সাহােয� যাি�ক শ��েক িবদু�ৎ শ��েত �পা�িরত করা হয়? 
 (ক)�া�ফরমার 
 (খ)ডায়নােমা 
 (গ)�বদু�িতক মটর 
 (ঘ)�ইল 

 উ�রঃ  ডায়নােমা 

 ৯৩। ম��� �কান তে�র অ�? 
 (ক)�ায়ুতে�র 
 (খ)�রচন তে�র 
 (গ)পিরপাক তে�র 
 (ঘ)�াস তে�র 

 উ�রঃ �ায়তুে�র 

 ৯৪।  ভাইরাস জিনত �রাগ নয় �কান�ট? 
 (ক)জ��স 
 (খ)এইডস 
 (গ)িনওেমািনয়া 
 (ঘ) �চাখ ওঠা 



 উ�রঃ িনওেমািনয়া 

 ৯৫। �াণী জগেতর উৎপি� ও বংশ স��ীয় িবদ�ােক বেল 
 (ক)বােয়াল�জ 
 (খ)জওুল�জ 
 (গ)�জেন�টক 
 (ঘ)ইেভািলওশন 

 উ�রঃ বােয়াল�জ 

 ৯৬। �কান �ালানী �পাড়ােল সালফার ডাই অ�াইড বাতােস আেস? 
 (ক)িডেজল 
 (খ)�পে�াল 
 (গ)অকেটন 
 (ঘ)িসএন�জ 

 উ�রঃ িডেজল 

 ৯৭।  �মাবাইল �টিলেফােনর লাইন িদেয় �বািহত হয় 
 (ক)শ� শ�� 
 (খ)তিড়ৎ শ�� 
 (গ)আেলাক শ�� 
 (ঘ)�চৗ�ক শ�� 

 উ�রঃ তিড়ৎ শ�� 

 ৯৮। জীব জগেতর জন� সবেচেয় �িতকর র�� �কান�ট? 
 (ক)আলফা র�� 
 (খ)িবটা র�� 
 (গ)গামা র�� 
 (ঘ) আল�া ভােয়ােলট র�� 



 উ�রঃ  গামা র�� 

 ৯৯। �কান রং �বশী দরূ �থেক �দখা যায়? 
 (ক)সাদা 
 (খ)কােলা 
 (গ)হলুদ 
 (ঘ)লাল 

 উ�রঃ লাল 

 ১০০।  ক�া�ার িচিকৎসায় ব�ব�ত গামা িবিকরেণর উৎস হেলা— 
 (ক)আইেসােটান 
 (খ)আইেসােটাপ 
 (গ)আইেসাবার 
 (ঘ)রাসায়িনক পদাথ � 

 উ�রঃ আইেসােটাপ 

 ১০১। িনেচর �কান �মেমারী�ট Non-volatile? 
 (ক)SRAM 
 (খ)DRAM 
 (গ)ROM 
 (ঘ)উপেরর সব�েলাই 

 উ�রঃROM 

 ১০২। িনেচর �কান�ট 3G Language নয়? 
 (ক)C 
 (খ)Java 
 (গ)Assembly 
 (ঘ)  C++ 



 উ�রঃ Assembly 

 ১০৩। িনেচর �কান উ���ট স�ঠক? 
 (ক)১ িকেলাবাইট = ১০২৪ বাইট 
 (খ)১ িকেলাবাইট = ১০০০ বাইট 
 (গ)১ �মগাবাইট = ১০২৪ বাইট 
 (ঘ)১ �মগাবাইট=১০০০ বাইট 

 উ�রঃ ১ িকেলাবাইট = ১০২৪ বাইট 

 ১০৪। Wi-fi �কান ��া�াড�-এর উপর িভি� কের কাজ কের? 
 (ক)EEE 802.11 
 (খ)IEEE 804.11 
 (গ)IEEE 803.11 
 (ঘ)IEEE 806.11 

 উ�রঃ  EEE 802.11 

 ১০৫।  িনেচর �কান�টেত সাধারণত ইন�ােরড িডভাইস ব�বহার করা হয়? 
 (ক)WAN 
 (খ)Satellite Communication 
 (গ)MAN 
 (ঘ)TV িরেমাট�  কে�ােল 

 উ�রঃTV িরেমাট� কে�ােল 

 ১০৬।  (1011)2  +  (0101)2  = ? 
 (ক) (1100)  2 
 (খ)  (11000)2 
 (গ)  (01100)2 
 (ঘ)  �কান�টই নয় 



 উ�রঃ �কান�টই নয় 

 ১০৭।  WiMAX এর পূণ ��প িক? 
 (ক)Worldwide Interoperability for Microwave Access 
 (খ)Worldwide Internet for Microwave Access 
 (গ)Worldwide Interconnection for Microwave Access 
 (ঘ)  �কান�টই নয় 

 উ�রঃ Worldwide Interoperability for Microwave Access 

 ১০৮।  Boolean Algebra এর িনেচর �কান�ট স�ঠক? 
 (ক)A+ A = 1 
 (খ)A . A = 1 
 (গ)A + A = 2A 
 (ঘ)  �কান�টই নয় 

 উ�রঃ A+ A = 1 

 ১০৯।  8086 কত িবেটর মাইে�া �েসসর? 
 (ক)8 
 (খ)16 
 (গ)93 
 (ঘ)  �কান�টই নয় 

 উ�রঃ 16 

 ১১০। Mobile Phone এর �কান�ট input device নয়? 
 (ক)Keypad 
 (খ)Touch Screen 
 (গ)Camera 
 (ঘ)Power Supply 



 উ�রঃ Power Supply 

 ১১১। িনেচর �কান�ট ডাটােবস language? 
 (ক)Oracle 
 (খ)C 
 (গ)MS-Word 
 (ঘ)  �কান�টই নয় 

 উ�রঃ Oracle 

 ১১২। LinkedIn এর ��ে� �কান�ট স�ঠক? 
 (ক)এ�ট এক�ট িবজেনস অিরেয়ে�ড �সাশ�াল �নটওয়ািকং সািভ�স 
 (খ)এ�ট ২০০২ সােল �িত��ত 
 (গ)২০০৬ সােল এ�টর সদস�সংখ�া ২০ িমিলয়েনর অিধক হয় 
 (ঘ)উপেরর সব�েলাই 

 উ�রঃ এ�ট ২০০২ সােল �িত��ত 

 ১১৩। কিমউিনেকশন িসে�ম �গটওেয় িক কােজ ব�বহার করা হয়? 
 (ক)িবিভ� �নটওয়াক� িডভাইস সংযু� করার কােজ 
 (খ)দুই বা তার অিধক িভ� ধরেণর �নটওয়াক�েক সংযু� করার কােজ 
 (গ)এ�ট �নটওয়াক� হাব িকংবা সুইেচর মতই কাজ কের 
 (ঘ)  �কান�টই নয় 

 উ�রঃ  দইু বা তার অিধক িভ� ধরেণর �নটওয়াক�েক সংযু� করার কােজ 

 ১১৪। িনেচর �কান�ট ক��উটােরর �াইমারী �মেমারী? 
 (ক)RAM 
 (খ)Hard Disk 
 (গ)Pen Drive 
 (ঘ)  �কান�টই নয় 

 উ�রঃRAM 



 ১১৫। Plotter �কান ধরেনর িডভাইস? 
 (ক)ইনপুট 
 (খ)আউটপুট 
 (গ)�মেমারী 
 (ঘ)  �কান�টই নয় 

 উ�রঃ আউটপুট 

 ১১৬। বা�ালী জাতীর �ধান অংশ �কান মূল জািতেগা��র অ�ভ� ��? 
 (ক)�ািবড় 
 (খ)�নি�েটা 
 (গ)�ভাটচীন 
 (ঘ)অি�ক 

 উ�রঃ অি�ক 

 ১১৭। বাংলার সব � �াচীন জনপেদর নাম িক? 
 (ক)পু� 
 (খ)তা�িল� 
 (গ)�গৗড় 
 (ঘ)হিরেকল 

 উ�রঃ পু� 

 ১১৮।  বাংলা (�দশ ও ভাষা) নােমর উৎপি�র িবষয়�ট �কান �ে� সব �ািধক উে�িখত 
 হেয়েছ? 
 (ক)আলমগীর নামা 
 (খ)আইন-ই-আকবরী 
 (গ)আকবর নামা 
 (ঘ)ত�জকু-ই-আকবরী 

 উ�রঃ  আইন-ই-আকবরী 



 ১১৯। ঢাকার লালবাগ দুগ � িনম �াণ কেরন? 
 (ক)শাহ সুজা 
 (খ)শােয়�া খান 
 (গ)মীর জমুলা 
 (ঘ)সুেবদার ইসলাম খান 

 উ�রঃ শােয়�া খান 

 ১২০। বাংলার “িছয়া�েরর মন�র” এর সময় কাল 
 (ক)১৭৭০ �ী�া� 
 (খ)১৭৬০ �ী�া� 
 (গ)১৭৬৫ �ী�া� 
 (ঘ)১৭৫৬ �ী�া� 

 উ�রঃ ১৭৭০ �ী�া� 

 ১২১।  সব �দলীয় �ক�ীয় রা�ভাষা সং�াম পিরষদ  গ�ঠত হয়? 
 (ক)৩১ জানুয়াির ১৯৫২ 
 (খ)২�ফ�য়াির ১৯৫২ 
 (গ)১৮�ফ�য়াির ১৯৫২ 
 (ঘ)২০ জানুয়াির ১৯৫২ 

 উ�রঃ ৩১ জানুয়াির ১৯৫২ 

 ১২২।  ৬ দফা দািব �পশ করা হয় : 
 (ক) ১৯৭০ সােল 
 (খ) ১৯৬৬ সােল 
 (গ)১৯৬৫ সােল 
 (ঘ)১৯৬৯ সােল 

 উ�রঃ ১৯৬৬ সােল 



 ১২৩। ব�ব�ুর ১৯৭১ সােলর ৭ মাচ� ভাষেণর সময়কােল পূব � পািক�ােন �য 
 আে�ালন চলিছল �স�ট হেলা : 
 (ক)ইসলামাবােদর সামিরক সরকার পদত�ােগর আে�ালন 
 (খ)পূব � পািক�ােন অসহেযাগ আে�ালন 
 (গ)��িসেড� ইয়াহিহয়ার পদত�াগ আে�ালন 
 (ঘ)মাশ �াল 'ল' পদত�ােগর আে�ালন 

 উ�রঃ পূব � পািক�ােন অসহেযাগ আে�ালন 

 ১২৪। ২৬ মাচ� ১৯৭১ এর �াধীনতা �ঘাষণা ব�ব�ু জারী কেরন ---- 
 (ক)�বতার/�রিডওর মাধ�েম 
 (খ)ওয়�ারেলেসর মাধ�েম 
 (গ)�টিল�ােমর মাধ�েম 
 (ঘ)�টিলিভশেনর মাধ�েম 

 উ�রঃ ওয়�ারেলেসর মাধ�েম 

 ১২৫। বাংলােদেশ �রাপা আমন ধান কাটা হয় ---- 
 (ক)আষাঢ়-�াবণ মােস 
 (খ)ভা� -আি�ন মােস 
 (গ)অ�হায়ন -�পৗষ মােস 
 (ঘ)মাঘ-ফা�ন 

 উ�রঃ অ�হায়ন -�পৗষ মােস 

 ১২৬। সু�রবন-এর কত শতাংশ বাংলােদেশর �ভৗেগািলক সীমার মেধ� পেড়েছ? 
 (ক) ৫০% 
 (খ) ৫৮% 
 (গ) ৬২% 
 (ঘ) ৬৬% 

 উ�রঃ ৬২% 

 ১২৭। MDG-এর অন�তম ল�� িক? 



 (ক)�দশ �থেক �পািলও িনমূ �ল 
 (খ)HIV / AIDS িনমূ �ল করা 
 (গ)য�া িনমূ �ল করা 
 (ঘ)�ুধা ও দাির�� দরূ করা 

 উ�রঃ �ুধা ও দাির�� দরূ করা 

 ১২৮। ত�াবধায়ক সরকার ব�ব�া সংিবধােনর কততম সংেশাধনীর মাধ�েম রদ 
 করা হেয়েছ? 
 (ক) ১২ তম 
 (খ) ১৩ তম 
 (গ) ১৪ তম 
 (ঘ) ১৫ তম 

 উ�রঃ  ১৫ তম 

 ১২৯।  বাংলােদেশর জাতীয় সংসদ কয় ক�িবিশ�? 
 (ক)এক ক� 
 (খ)দুই বা ি�ক� 
 (গ)িতন ক� 
 (ঘ)ব�ক� িবিশ� 

 উ�রঃ এক ক� 

 ১৩০। ভারেতর কত�ট 'িছটমহল' বাংলােদেশর �ভৗেগািলক সীমায় অ�ভ� �� হেয়েছ? 
 (ক)১৬২ �ট 
 (খ)১১১ �ট 
 (গ)৫১ �ট 
 (ঘ)১০১ �ট 

 উ�রঃ ১১১ �ট 



 ১৩১। বাংলােদেশ �থম আদম�মাির অনু��ত হয় কেব? 
 (ক)১৯৭২ সাল 
 (খ)১৯৭৩ সাল 
 (গ)১৯৭৪ সাল 
 (ঘ)১৯৭৭ সাল 

 উ�রঃ ১৯৭৪ সাল 

 ১৩১। �কান উপজািত বা �ু� ন-ৃ�গা��র ধম � ইসলাম? 
 (ক)রাখাইন 
 (খ) মারমা 
 (গ)পাঙন 
 (ঘ)িখয়াং 

 উ�রঃ পাঙন 

 ১৩২। ঢাকার ' �ধালাই খাল' �ক খনন কেরন? 
 (ক)পিরিবিব 
 (খ)ইসলাম খান 
 (গ)শােয়�া খান 
 (ঘ)ঈশা খান 

 উ�রঃ  ইসলাম খান 

 ১৩৩। বাংলাভাষােক পািক�ান গণপিরষদ �কান তািরেখ অন�তম রা�ভাষা 
 িহেসেব �ীকৃিত �দয়? 
 (ক)৯ �ম ১৯৫৪ 
 (খ)২২ �ফ�য়াির ১৯৫৩ 
 (গ)১৬ �ফ�য়াির ১৯৫৬ 
 (ঘ)২১ �ফ�য়াির ১৯৫২ 

 উ�রঃ ৯ �ম ১৯৫৪ 



 ১৩৪। মু��যু�কালীন �কান তািরেখ বু��জীবীেদর ওপর ব�াপক হত�াকা� 
 সংঘ�টত হয়? 
 (ক)২৫ মাচ� ১৯৭১ 
 (খ)২৬ মাচ� ১৯৭১ 
 (গ)১৪ িডেস�র ১৯৭১ 
 (ঘ)১৬ িডেস�র ১৯৭১ 

 উ�রঃ ১৪ িডেস�র ১৯৭১ 

 ১৩৫। বাংলােদশেক �ীকৃিত �দানকারী �থম ইউেরাপীয় �দশ �কান�ট? 
 (ক)যু�রাজ� 
 (খ)পূব � জাম �ািন 
 (গ)��ন 
 (ঘ)ি�স 

 উ�রঃ পূব � জাম �ািন 

 ১৩৬। বাংলােদেশর বহৃ�ম �জলা কত�ট? 
 (ক)  ১৭ �ট 
 (খ) ২০ �ট 
 (গ)  ৬৪ �ট 
 (ঘ) ১৯ �ট 

 উ�রঃ ১৯ �ট 

 ১৩৭। '�ভলং' ঝরনা �কান �জলায় অবি�ত? 
 (ক)রাঙামা�ট 
 (খ)বা�রবান 
 (গ)�মৗলভীবাজার 
 (ঘ)িসেলট 

 উ�রঃ রাঙামা�ট 

 ১৩৮। বাংলােদেশর উ�তম �ােনর নাম িক? 



 (ক)পু�টয়া, রাজশাহী 
 (খ) নােচাল, চাপঁাইনবাবগ� 
 (গ)লালপুর, নােটার 
 (ঘ)ঈ�রদী, পাবনা 

 উ�রঃ লালপুর, নােটার 
 ১৩৯। বাংলােদেশর জাতীয় পতাকা কেব গহৃীত হয়? 
 (ক)১৭ জানুয়াির ১৯৭২ 
 (খ)২৬ মাচ� ১৯৭১ 
 (গ)১৬ িডেস�র ১৯৭১ 
 (ঘ)২১ �ফ�য়াির ১৯৭২ 

 উ�রঃ ১৭ জানুয়াির ১৯৭২ 

 ১৪০। �কােনা রা��য় অনু�ােন জাতীয় সংগীেতর কত চরণ বাজােনা হয়? 
 (ক)�থম ১০ �ট 
 (খ)�থম ৪ �ট 
 (গ)�থম ৬ �ট 
 (ঘ)�থম ৫ �ট 

 উ�রঃ �থম ৪ �ট 

 ১৪১। ECNEC --এর �চয়ারম�ান বা সভাপিত �ক? 
 (ক)অথ �ম�ী 
 (খ)�ধানম�ী 
 (গ)পিরক�নাম�ী 
 (ঘ) �ীকার 

 উ�রঃ  �ধানম�ী 

 ১৪২। অি��র' িক ফসেলর উ�ত জাত? 
 (ক) ধান 
 (খ) কলা 
 (গ) পাট 



 (ঘ) গম 

 উ�রঃ কলা 

 ১৪৩। বত�মান সমেয় বাংলােদশ সরকােরর বড় অজ�ন �কান�ট? 
 (ক)যু�পরাধীেদর িবচার 
 (খ)সমু�সীমা িবজয় 
 (গ)�বেদিশক মু�ার িরজাভ� 
 (ঘ)িবদু�ৎ উৎপাদন ব�ৃ� 

 উ�রঃ যু�পরাধীেদর িবচার 

 ১৪৪। �কান সংকটেক �ক� কের ১৯৫০ সােল ' শাি�র জন� ঐক� ��াব' 
 জািতসংেঘর মাধ�েম �পশ করা হয়? 
 (ক)িভেয়তনাম সংকট 
 (খ)সাই�াস সংকট 
 (গ)�কািরয়া সংকট 
 (ঘ)প�ােল�াইন সংকট 

 উ�রঃ �কািরয়া সংকট 

 ১৪৫। সুেয়জ খাল �কান বছর চালু হয়? 
 (ক)১৯০৩ 
 (খ)১৮৬৯ 
 (গ)১৮৮৯ 
 (ঘ)১৮৫৪ 

 উ�রঃ  ১৮৬৯ 

 ১৪৬। িন�িলিখত �কান�ট International Mother Earth day? 
 (ক)১৮ এি�ল 
 (খ)২০ এি�ল 
 (গ)২২ এি�ল 
 (ঘ)২৪ এি�ল 



 উ�রঃ ২২ এি�ল 

 ১৪৭। ��িসেড� উই� উইলসেনর 14 points এ কত ন�র point এ জািতপুে�র 
 স�ৃ�র কথা উে�খ করা হেয়েছ? 
 (ক)৯ 
 (খ)১২ 
 (গ)১৩ 
 (ঘ)১৪ 

 উ�রঃ ১৪ 

 ১৪৮।  ১৭৮৩ সােল ভাস �াইেত কয়�ট চ� �� �া�িরত হয়? 
 (ক) ২ 
 (খ) ৩ 
 (গ) ৪ 
 (ঘ) ৫ 

 উ�রঃ  ৪ 

 ১৪৯। লাওেসর (Laos) সরকাির নাম িক? 
 (ক) Laos People's Democratic Republic 
 (খ)  Republic of Laos 
 (গ)  Kingdom of Laos 
 (ঘ)  Democratic Republic of Laos 

 উ�রঃ  Laos People's Democratic Republic 

 ১৫০।  িনেচর �কান রা� সব �ািধক রাে�র সােথ সীমা�যু�? 
 (ক)ভারত 
 (খ)চীন 
 (গ)িময়ানমার 
 (ঘ)আফগািন�ান 



 উ�রঃ চীন 

 ১৫১। জািতসংঘ উ�য়ন কম �সূিচ (NUDP) --এর শীষ � পদ�ট িক ? 
 (ক)�শাসক 
 (খ)মহাপিরচালক 
 (গ)মহাসিচব 
 (ঘ)��িসেড� 

 উ�রঃ  �শাসক 

 ১৫২।  জলবায়ু পিরবত�ন �মাকােবলায় Green Climate fund িবে�র দির� 
 �দশ�েলার জন� িক পিরমাণ অথ � মঞ্জরু কেরেছ? 
 (ক) ৮০ িবিলয়ন ডলার 
 (খ) ১০০ িবিলয়ন ডলার 
 (গ) ১৫০ িবিলয়ন ডলার 
 (ঘ)  ২০০ িবিলয়ন ডলার 

 উ�রঃ  ১০০ িবিলয়ন ডলার 

 ১৫৩। "যু�রা� কেব এককভােব ABM (Anti-Ballistic Missile) চ� �� �থেক 
 িনেজেক �ত�াহার কের?" 
 (ক)জনু ২০০১ 
 (খ)জনু ২০০০ 
 (গ)জনু ২০০২ 
 (ঘ)জনু ২০০৩ 

 উ�রঃ   জনু ২০০২ 

 ১৫৪।  আরবলীগ �িত�া পায়- 
 (ক)১৯৪৯ সােল 
 (খ)১৯৫০ সােল 
 (গ)১৯৪৫ সােল 
 (ঘ)১৯৪০ সােল 



 উ�রঃ ১৯৪৫ সােল 

 ১৫৫। Yalta Conference-এর এক�ট ল�� িছল ? 
 (ক)িব�যুে�র কারণ িনণ �য় 
 (খ)�জ�ালটার �ণালী সুর�া 
 (গ)জািতসংঘ �িত�া 
 (ঘ)যুে� �িত��েদর �িতপূরণ �দান 

 উ�রঃ  জািতসংঘ �িত�া 

 ১৫৬। বত�মােন NAM এর সদস� সংখ�া কত ? 
 (ক)৩৩ 
 (খ)১৫ 
 (গ)৭৭ 
 (ঘ)১২০ 

 উ�রঃ  ১২০ 

 ১৫৭। War and Peace উপন�ােসর রচিয়তা- 
 (ক)িলও টল�য় 
 (খ)�ডিভড িরকােড�া 
 (গ)কাল � মাক�স 
 (ঘ)�জন অি�ন 

 উ�রঃ  িলও টল�য় 

 ১৫৮। আ�জ�ািতক �রড �স এর সদর দ�র: 
 (ক)িভেয়না 
 (খ)�জেনভা 
 (গ)প�ািরস 
 (ঘ)ল�ন 

 উ�রঃ �জেনভা 



 ১৫৯।  IAEA এর সদর দ�র �কাথায়? 
 (ক)�জেনভা 
 (খ)িভেয়না 
 (গ)ওয়ািশংটন 
 (ঘ)প�ািরস 

 উ�রঃ িভেয়না 

 ১৬০। সাক� �িত��ত হয়— 
 (ক)১৯৮২ 
 (খ)১৯৮৫ 
 (গ)১৯৮৪ 
 (ঘ)১৯৮৩ 

 উ�রঃ  ১৯৮৫ 

 ১৬১। জািতসংঘ �কান বছর �িত��ত হয়? 
 (ক)১৯৪১ 
 (খ)১৯৪৫ 
 (গ)১৯৪৮ 
 (ঘ)১৯৪৯ 

 উ�রঃ ১৯৪৫ 

 ১৬২। আেলে�া শহর�ট �কাথায় অবি�ত? 
 (ক)িমশর 
 (খ)ইরান 
 (গ)ইরাক 
 (ঘ)িসিরয়া 

 উ�রঃিসিরয়া 

 ১৬৩। মাদার �তেরসা �কান �দেশ জ��হণ কেরন? 



 (ক)ভারত 
 (খ)আলেজিরয়া 
 (গ)�মেসােডিনয়া 
 (ঘ)�া� 

 উ�রঃ �মেসােডিনয়া 

 ১৬৪।  ১ + ৫ + ৯ + ........... +৮১ = ? 
 (ক)৯৬১ 
 (খ)৮৬১ 
 (গ)৭৬১ 
 (ঘ)৬৬১ 

 উ�রঃ ৮৬১ 

 ১৬৫। �বাধক িচ� (?)-এর �ােন িক বসেব? 

 (ক)  L  10 

 (খ)  L  15 

 (গ)  K  15 

 (ঘ)  K  8 

 উ�রঃ  K  8 

 ১৬৬।  "যিদ, ৫ + ৩ = ২৮ 
 ৯ + ১ = ৮১০ 
 ২+১ = ১৩ হয় তেব 
 ৫+৪ = ? 



 (ক) ১৮ 
 (খ)  ১৯ 
 (গ)  ২০ 
 (ঘ)  ২১ 

 উ�রঃ  ১৯ 

 ১৬৭। ইংের�জ বণ �মালার ধারাবািহকভােব ১৮তম অ�েরর বামিদেক ১০তম অ�র 
 �কান�ট? 
 (ক) H 
 (খ) S 
 (গ) F 
 (ঘ) J 

 উ�রঃ  H 

 ১৬৮। ১৫.৬০২৫ = ? 
 (ক)৩.৮৫ 
 (খ)৩.৭৫ 
 (গ)৩.৯৫ 
 (ঘ)৩.৬৫ 

 উ�রঃ৩.৯৫ 

 ১৬৯।  ৩, ৭, ৪, ১৪, ৫, ২১, ৬ ধারার অ�ম সংখ�া�ট কত হেব? 
 (ক)৬ 
 (খ)৭ 
 (গ)২৮ 
 (ঘ)২৯ 

 উ�রঃ  ২৮ 

 ১৭০। দু�ট সমা�রাল �রখা ক�ট িব�েুত �ছদ কের? 



 (ক) ০ 
 (খ) ২ 
 (গ) ৮ 
 (ঘ) ১৬ 

 উ�রঃ Blank 
 দুই�ট সমা�রাল �রখার মধ�বত� দরূ� সবদ�া একই থােক তাই দুই�ট সমা�রাল �রখা 
 কখনও এক�ট অপর�টেক �ছদ কের না। 

 ১৭১। ভারসাম� র�া করেত িনেচর িচে� বাম িদেক কত ওজন রাখেত হেব? 
 (ক)৪ �ক�জ 
 (খ)৬ �ক�জ 
 (গ)৮ �ক�জ 
 (ঘ)১০ �ক�জ 

 উ�রঃ ৮ �ক�জ 

 ১৭২। �কান�ট “�দ� িচ�”-এর আয়নার �িতফলন? 
 (ক) ক 
 (খ) খ 
 (গ) গ 
 (ঘ) ঘ 

 উ�রঃ খ 

 ১৭৩। আয়নায় �িতফিলত হেল িনেচর �কান শ��ট �কান পিরবত�ন হেব না? 
 (ক)OPT 
 (খ)NOON 
 (গ)SOS 
 (ঘ)OTTO 

 উ�রঃOTTO 



 ১৭৪। স�ঠক বানান �কান�ট? 
 (ক)কূসং�ার 
 (খ)কুসংকার 
 (গ)কুসং�ার 
 (ঘ)কুশং�ার 

 উ�রঃ কুসং�ার 

 ১৭৫।আয়না �থেক ২ ফুট দরূে� দািঁড়েয়,আয়নােত আপনার �িতিব� কতদরূ �দখা 
 যােব? 
 (ক) ৫ ফুট 
 (খ) ৪ ফুট 
 (গ) ৩ ফুট 
 (ঘ) ২ ফুট 

 উ�রঃ ২ ফুট 

 ১৭৬। ২ এর কত শতাংশ ৮ হেব? 
 (ক) ২০০ 
 (খ) ৪০০ 
 (গ) ৩৪৫ 
 (ঘ)৩০০ 

 উ�রঃ ৪০০ 

 ১৭৭।  "��েবাধক �ােন �কান�ট বসেব? 
 ৩, ১০, ৯, ৮, ২৭, ৬, ৮১, ৪, ২৪৩ (?)" 
 (ক) ২ 
 (খ)  ৪ 
 (গ) ১৫ 
 (ঘ)  ১২ 



 উ�রঃ ২ 

 ১৭৮।  ��েবাধক �ােন �কান সংখ�া�ট বসেব? 

 (ক)36 

 (খ)32 

 (গ)31 

 (ঘ)40 

 উ�রঃ 31 

 ১৭৯। বাংলােদেশ কখন �থেক বয়�ভাতা চালু হয়? 
 (ক)১৯৯৮ সােল 
 (খ)১৯৯৯ সােল 
 (গ) ২০০০ সােল 
 (ঘ)১৯৯৭ সােল 

 উ�রঃ ১৯৯৮ সােল 

 ১৮০।বাংলােদেশর �ভৗেগািলক অব�ান 
 (ক) ২২০-৩০’ ২০০-৩৪’ দি�ণ অ�াংেশ 



 (খ)৮০০-৩১’ ৪০০-৯০’ �ািঘমাংেশ 
 (গ)৩৪০-২৫০ ৩৮’ উ�র অ�াংেশ 
 (ঘ)৮৮০ ০১’ ৯২০-৪১’ দি�ণ পূব � �ািঘমাংেশ 

 উ�রঃ ৮৮০ ০১’ ৯২০-৪১’ দি�ণ পূব � �ািঘমাংেশ 

 ১৮১। বাংলােদেশর সােথ ভারেতর সীমানা কত? 
 (ক)৪১৫৬ িকঃিমঃ 
 (খ)৪৩৭১ িকঃিমঃ 
 (গ)৩৯৭৮ িকঃিমঃ 
 (ঘ)৫১৩৮ িকঃিমঃ 

 উ�রঃ  ৪১৫৬ িকঃিমঃ 

 ১৮২। �ময়র �মাহা�দ হািনফ �াইওভােরর �দঘ �� কত? 
 (ক)১১.২ িকঃিমঃ 
 (খ)১২.৮ িকঃিমঃ 
 (গ)১২.২ িকঃিমঃ 
 (ঘ)১১.৮ িকঃিমঃ 

 উ�রঃ ১১.৮ িকঃিমঃ 

 ১৮৩। সু�রবেন বাঘ গণনায় ব�ব�ত হয় - 
 (ক)GLS 
 (খ)ফুটমাক� 
 (গ)�কায়াড�েবট 
 (ঘ)পাগ-মাক� 

 উ�রঃ পাগ-মাক� 

 ১৮৪। ২০০৪ সােলর ভয়ংকর সুনািম �ঢউেয়র গিত িছল ঘ�ায়- 
 (ক)১০০-২০০ িকঃিমঃ 
 (খ)৭০০-৮০০ িকঃিমঃ 



 (গ)৯০০-১০০০ িকঃিমঃ 
 (ঘ)৩০০-৪০০ িকঃিমঃ 

 উ�রঃ ৭০০-৮০০ িকঃিমঃ 

 ১৮৫। িফশারীজ ��িনং ইনি��টউট �কাথায় অবি�ত? 
 (ক)নারায়নগে� 
 (খ)ঢাকায় 
 (গ)খুলনায় 
 (ঘ)চাদঁপুের 

 উ�রঃ চাদঁপুের 

 ১৮৬। সমু�প�ৃ ৪৫cm ব�ৃ� �পেল ২০৫০ সাল নাগাদ বাংলােদেশ Climate 
 refugee হেব? 
 (ক)৩.৫ �কা�ট 
 (খ)৩ �কা�ট 
 (গ)৪.৫ �কা�ট 
 (ঘ)৪ �ক�ট 

 উ�রঃ ৩.৫ �কা�ট 

 ১৮৭। বায়ুম�েলর �মাট শ��র কত শতাংশ সূয � হেত আেস? 
 (ক)৯০ শতাংশ 
 (খ)৯৮ শতাংশ 
 (গ)৯৪ শতাংশ 
 (ঘ)৯৯.৯৭ শতাংশ 

 উ�রঃ ৯৯.৯৭ শতাংশ 

 ১৮৮। িব�ব�াংক অনুযায়ী ভিবষ�েতর জলবায়ু পিরবত�মােনর �িতকর �ভাব 
 �মাকােবলায় িব� সাহােয�র কত শতাংশ বাংলােদশেক �দান করেব? 



 (ক)৫০% 
 (খ)৪০% 
 (গ)৩০% 
 (ঘ)৬০% 

 উ�রঃ ৩০% 

 ১৮৯। দুেয �াগ ব�ব�াপনা নীিতমালা ২০১৫ কেব জাির হেয়েছ? 
 (ক)১ জানুয়াির 
 (খ)১৯ জানুয়াির 
 (গ)১১ জানুয়াির 
 (ঘ)২১ মাচ� 

 উ�রঃ  ১৯ জানুয়াির 

 ১৯০। ১২ �ট পু�ক �থেক ৫�ট কত �কাের বাছাই করা যায় �যখােন ২�ট পু�ক 
 সব �দাই অ�ভ� �� থাকেব? 
 (ক)২৫২ 
 (খ)২২৪ 
 (গ)৭৯২ 
 (ঘ)১২০ 

 উ�রঃ১২০ 

 ১৯১। ৩৫০ টাকা দের ৩�ক�জ িম�� িকেন ৪টাকা হাের ভ�াট িদেল �মাট কত ভ�াট 
 িদেত হেব? 
 (ক)৪২ টাকা 
 (খ)১২ টাকা 
 (গ)১০৫ টাকা 
 (ঘ)১৪ টাকা 

 উ�রঃ  ৪২ টাকা 



 ১৯২। �নিতকভােব বলা হয় মানবজীবেনর- 
 (ক)�নিতক শ�� 
 (খ)�নিতক িবিধ 
 (গ)�নিতক আদশ � 
 (ঘ)সব�েলাই 

 উ�রঃ  �নিতক আদশ � 

 ১৯৩। Power: A New Social Analysis' ���ট কার �লখা? 
 (ক)ম�ািকয়ােভিল 
 (খ)হবস 
 (গ)লক এছ 
 (ঘ)রােসল 

 উ�রঃ রােসল 

 ১৯৪। সুবণ � মধ�ক’ হেলা— 
 (ক)গািণিতক মধ�মান 
 (খ)দু�ট চরমপ�ার মধ�বত� প�া 
 (গ)স�াব� সব ধরেনর কােজর মধ�মান 
 (ঘ)এক�ট দাশ �িনক স�দােয়র নাম 
 উ�রঃ দ�ুট চরমপ�ার মধ�বত� প�া 

 ১৯৫। �নিতক আচরণিবিধ (Code of ethics) বলেত বুঝায়- 
 (ক)�মৗিলক মূল�েবাধ সং�া� সাধারণ বচন যা সংগঠেনর �পশাগত ভূিমকােক 
 সং�ািয়ত কের 
 (খ)বা�বতার িনরেখ িনিদ�� আচরেণর মানদ� িনধ �ারণ সং�া� আচরণিবিধ 
 (গ)�দন��ন কায �কলাপ �রাি�ত করেণ �ণীত �নিতক িনয়ম, মানদ� আচরণিবিধ 
 (ঘ)উপেরর িতন�টই স�ঠক 

 উ�রঃ উপেরর িতন�টই স�ঠক 

 ১৯৬। ব���গত মূল�েবাধ লালন কের- 



 (ক)সামা�জক মূল�েবাধেক 
 (খ)সামা�জক অব�য় �রাধ করা 
 (গ)ব���গত মূল�েবাধেক 
 (ঘ)সাং�ৃিতক অবেরাধ র�ণ করা 

 উ�রঃ  ব���গত মূল�েবাধেক 

 ১৯৭। মূল�েবাধ িশ�ার অন�তম ল�� হে�- 
 (ক)দুন�িত �রাধ করা 
 (খ)সামা�জক অব�য় �রাধ করা 
 (গ)রাজৈনিতক অব�য় �রাধ করা 
 (ঘ) সাং�ৃিতক অবেরাধ র�ণ করা 

 উ�রঃ সামা�জক অব�য় �রাধ করা 

 ১৯৮। সুশাসন হে� এমন এক শাসন ব�ব�া যা শাসক ও শািসেতর মেধ�- 
 (ক)সুস�ক� গেড় �তােল 
 (খ)আ�ার স�ক� গেড় �তােল 
 (গ)শাি�র স�ক� গেড় �তােল 
 (ঘ)�কান�টই নয় 

 উ�রঃ  আ�ার স�ক� গেড় �তােলন 

 ১৯৯। সুশাসেনর পূব �শত� হে�_ 
 (ক)অথ �ৈনিতক উ�য়ন 
 (খ)অথ �ৈনিতক উ�য়ন ও সামা�জক উ�য়ন 
 (গ)সামা�জক উ�য়ন 
 (ঘ)সব�েলাই 

 উ�রঃ সব�েলাই 

 ২০০। সুশাসেনর পেথ অ�রায়- 
 (ক)আইেনর শাসন 



 (খ)জবাবিদিহতা 
 (গ)�জন �ীিতর 
 (ঘ)ন�ায়পরায়ণতা 

 উ�রঃ �জন �ীিতর 


