
 ৩৭ তম িবিসএস �� ও সমাধান 

 ১। �কান�ট বাগধারা �বাঝায়? 
 (ক)�চ� সং�াি� 
 (খ)�পৗষ সং�াি� 
 (গ)িশের সং�াি� 
 (ঘ)িশের সং�াি� 
 উ�রঃ িশের সং�াি� 

 ২। �কান�ট �মৗিলক শ�? 
 (ক)মানব 
 (খ)�গালাপ 
 (গ)একা� 
 (ঘ)ধাতব 
 উ�রঃ �গালাপ 

 ৩।  বাংলা সািহেত�র ইিতহাস িবষয়ক ��সমূেহর মেধ� �কান�ট ড. মুহ�দ 
 শহীদু�াহর �লখা? 
 (ক)ব�ভাষা ও সািহত� 
 (খ)বা�ালা সািহেত�র ইিতহাস 
 (গ)বাংলা সািহেত�র ইিতব�ৃ 
 (ঘ)বাংলা সািহেত�র কথা 
 উ�রঃবাংলা সািহেত�র কথা 

 ৪।ভাষা আে�ালনিভি�ক �থম প��কার স�াদেকর নাম কী? 
 (ক)মুনীর �চৗধুরী 
 (খ)হাসান হািফজরু রহমান 
 (গ)শামসুর রাহমান 
 (ঘ)গাজীউল হক 
 উ�রঃ হাসান হািফজরু রহমান 



 ৫। িনেচর �কান বানান�ে�র সব�েলা বানানই অ��? 
 (ক)িন�ন, সূচ�, অনু� � 
 (খ)অনুব �র, ঊ� �গামী, ������ 
 (গ)ভূিরভূির, ভ�ঁ িড়ওয়ালা, মাতৃষবসা 
 (ঘ)রািন, িবিকরণ, দুরিত�ম� 
 উ�রঃিন�ন, সূচ�, অনু� � 

 ৬। বাংলােদেশ ‘�াম িথেয়টাের’র �বত�ক �ক? 
 (ক)মমতাজ উ�ীন আহেমদ 
 (খ)আ��ুাহ আল মামুন 
 (গ)�সিলম আল দীন 
 (ঘ)রােম� ুমজমুদার 
 উ�রঃেসিলম আল দীন 

 ৭। ‘সমিভব�াহাের’ শ��টর অথ � কী? 
 (ক)এক��তায় 
 (খ)সমান ব�বহাের 
 (গ)সম ভাবনায় 
 (ঘ)একেযােগ 
 উ�রঃএকেযােগ 

 ৮।শ�ৃার রসেক �ব�ব পদাবিলেত কী রস বেল? 
 (ক)ভাবরস 
 (খ)মধুর রস 
 (গ)��মরস 
 (ঘ)লীলারস 
 উ�রঃমধুর রস 

 ৯।মুহ�দ শহীদু�াহ স�ািদত চয �াপদ িবষয়ক �ে�র নাম কী? 
 (ক)Buddhist Mystic Songs 
 (খ)চয �াগীিতকা 



 (গ)চয �া গীিত �কাষ 
 (ঘ)হাজার বছেরর পুরাণ বাংলা ভাষায় �বৗ�গান ও �দাহা 
 উ�রঃBuddhist Mystic Songs 

 ১০।  পূব �ব� গীিতকা’র �লাকপালাসমূেহর সং�াহক �ক? 
 (ক)দি�ণার�ন িম� মজমুদার 
 (খ)হর�সাদ শা�ী 
 (গ)চ�কুমার �দ 
 (ঘ)দীেনশচ� �সন 
 উ�রঃচ�কুমার �দ 

 ১১। চয �াচয � িবিন�য়-এর অথ � কী? 
 (ক)�কান�ট চয �াগান, আর �কােনা�ট নয় 
 (খ)�কান�ট আচরণীয়, আর �কােনা�ট নয় 
 (গ)�কান�ট চরাচেরর, আর �কােনা�ট নয় 
 (ঘ)�কান�ট আচােয �র, আর �কােনা�ট নয় 
 উ�রঃ �কান�ট আচরণীয়, আর �কােনা�ট নয় 

 ১২। �গার� িবজয়’ কাব� �কান ধম �মেতর কািহনী অবল�েন �লখা? 
 (ক)�শবধম � 
 (খ)�বৗ� সহজযান 
 (গ)নাথধম � 
 (ঘ)�কােনা�ট নয় 
 উ�রঃনাথধম � 

 ১৩।শা� পদাবিলর জন� িবখ�াত- 
 (ক)রামিনিধ 
 (খ)�বৗ� সহজযান 
 (গ)এ�া�ািন িফিরি� 
 (ঘ)রাম�সাদ �সন 
 উ�রঃরাম�সাদ �সন 



 ১৪।অেলৗিকক ইি�মার’ �ে�র রচিয়তা �ক? 
 (ক)�মায়ুন আজাদ 
 (খ)�হলাল হািফজ 
 (গ)আসাদ �চৗধুরী 
 (ঘ)রিফক আজাদ 
 উ�রঃ�মায়নু আজাদ 

 ১৫। “Custom” শে�র পিরভাষা �কান�ট যথাথ �? 
 (ক)আইন 
 (খ)�থা 
 (গ)�� 
 (ঘ)রাজ�নীিত 
 উ�রঃ�থা 

 ১৬।কাজী নজ�ল ইসলাম তারঁ কিবতায় ‘কালাপাহাড়’ �ক �রণ কেরেছন 
 �কন? 
 (ক)�া�ণযুেগ নব মুসিলম িছেলন বেল 
 (খ)ইসলােমর �ণকীত�ন কেরিছেলন বেল 
 (গ)�াচীন বাংলার িবে�াহী িছেলন বেল 
 (ঘ)�চিলত ধম � ও সং�ার িবে�ষী িছেল বেল 
 উ�রঃ �চিলত ধম � ও সং�ার িবে�ষী িছেল বেল 

 ১৭।“�দীপ িনিবয়া �গল”।- এ িবখ�াত বণ �না �কান উপন�ােসর? 
 (ক)ব��মচে�র ‘িবষব�ৃ 
 (খ)রবী�নােথর ‘�চােখর বািল’ 
 (গ)ব��মচে�র ‘কপালকু�লা’ 
 (ঘ)রবী�নােথর �যাগােযাগ 
 উ�রঃব��মচে�র ‘িবষবৃ� 

 ১৮। “মাতৃভাষায় যাহার ভ�� নাই �স মানুষ নেহ।”-কার উ��? 
 (ক)মীর মশাররফ �হােসেনর 



 (খ)ইসমাইল �হােসন িসরাজীর 
 (গ)রবী�নাথ ঠাকুেরর 
 (ঘ)কাজী নজ�ল ইসলােমর 
 উ�রঃমীর মশাররফ �হােসেনর 

 ১৯। বেগ �র �কান বণ �সমূেহর �িন মহা�াণ�িন? 
 (ক)তৃতীয় বণ � 
 (খ)ি�তীয় ও চত�থ � বণ � 
 (গ)�থম ও ি�তীয় বণ � 
 (ঘ)�কােনা�ট নয় 
 উ�রঃ ি�তীয় ও চত�থ � বণ � 

 ২০। “কদাকার” শ��ট �কান উপসগ �েযােগ গ�ঠত? 
 (ক)�দিশ উপসগ �েযােগ 
 (খ)িবেদিশ উপসগ �েযােগ 
 (গ)সং�ৃত উপসগ �েযােগ 
 (ঘ)�কােনা�ট নয় 
 উ�রঃেদিশ উপসগ �েযােগ 

 ২১। যু�া�র এক মা�া এবং ব�া�রও একমা�া গণনা করা হয় �কান ছে�? 
 (ক)মা�াব�ৃ 
 (খ)অ�রব�ৃ 
 (গ)মু�ক 
 (ঘ)�রব�ৃ 
 উ�রঃ �রবৃ� 

 ২২। িনেচর �কান�ট অ��? 
 (ক)অিহংস-সিহংস 
 (খ)�স�-িবষ� 
 (গ)�দাষী-িনেদ�াষী 
 (ঘ)িন�াপ-পািপনী 



 উ�রঃেদাষী-িনেদ�াষী 

 ২৩। ‘কে�াল’ প��কার �থম স�াদেকর নাম কী? 
 (ক)বু�েদব বসু 
 (খ)দীেনশর�ন দাশ 
 (গ)সজনীকা� দাস 
 (ঘ)��েম� িম� 
 উ�রঃ দীেনশর�ন দাশ 

 ২৪।“আিম এ কথা, এ ব�াথা, সুখব�াকুলতা কাহার চরণতেল িদব িনছিন”।- 
 রবী�নােথর এ গােন “িনছিন” কী অেথ � ব�ব�ত হেয়েছ? 
 (ক)অপেনাদন অেথ � 
 (খ)পূজা অেথ � 
 (গ)িবলােনা অেথ � 
 (ঘ)উপহার অেথ � 
 উ�রঃউপহার অেথ � 

 ২৫। “ধম � সাধারণ �লােকর সং�ৃিত, আর সং�ৃিত িশি�ত মা�জ�ত �লােকর 
 ধম �”। -�ক বেলেছন? 
 (ক)�মাতােহর �হােসন �চৗধুরী 
 (খ)রােম�সু�র ��েবদী 
 (গ)�মথ �চৗধুরী 
 (ঘ)কাজী আ�লু ওদুদ 
 উ�রঃেমাতােহর �হােসন �চৗধুরী 

 ২৬। �কান বাক��ট ��? 
 (ক)আপিন �পিরবাের আমি�ত 
 (খ)তার কথা �েন আিম আ�য �াি�ত হলাম 
 (গ)�তামার পর�কাতরতায় আিম মু� 
 (ঘ)�সিদন �থেক িতিন �সখােন আর যায় না 
 উ�রঃতার কথা �েন আিম আ�য �াি�ত হলাম 



 ২৭।  Ode কী? 
 (ক)�শাককিবতা 
 (খ)প�কাব� 
 (গ)খ� কিবতা 
 (ঘ)�কারাসগান 
 উ�রঃ �কারাসগান 

 ২৮। মুহ�দ আবদুল হাই রিচত �িন িব�ান িবষয়ক �ে�র নাম কী? 
 (ক)বাংলা �িনিব�ান 
 (খ)আধুিনক বাংলা �িনিব�ান 
 (গ)�িনিব�ােনর কথা 
 (ঘ)�িনিব�ান ও বাংলা �িনত� 
 উ�রঃ �িনিব�ান ও বাংলা �িনত� 

 ২৯। জেল-�েল’ কী সমাস? 
 (ক)সমাথ �ক �� 
 (খ)িবপরীতাথ �ক �� 
 (গ)অলুক �� 
 (ঘ)একেশষ �� 
 উ�রঃঅলুক �� 

 ৩০।  ঔ’ �কান ধরেনর �র�িন? 
 (ক)�যৗিগক �র�িন 
 (খ)তালব� �র�িন 
 (গ)িমিলত �র�িন 
 (ঘ)�কান�ট নয় 
 উ�রঃেযৗিগক �র�িন 

 ৩১।  “িব�য়াপ�” সম� পদ�টর স�ঠক ব�াসবাক� �কান�ট? 
 (ক)িব�য় �ারা আপ� 
 (খ)িব�েয় আপ� 



 (গ)িব�য়েক আপ� 
 (ঘ)িব�েয় �য আপ� 
 উ�রঃিব�য়েক আপ� 

 ৩২। কিব কায়েকাবাদ রিচত ‘মহা�শান’ কােব�র ঐিতহািসক পটভূিম িছল- 
 (ক)পলাশীর যু� 
 (খ)তৃতীয় পািনপেথর যু� 
 (গ)১৮৫৭ সােলর িসপাহী িবে�াহ 
 (ঘ)িছয়া�েরর ম��র 
 উ�রঃতৃতীয় পািনপেথর যু� 

 ৩৩। �সয়দ মু�ফা িসরােজর �� �কান�ট? 
 (ক)র� চ�ােলর হাড় 
 (খ)�কবত� খ� 
 (গ)ফুল বউ 
 (ঘ)অলীক মানুষ 
 উ�রঃঅলীক মানুষ 

 ৩৪। রবী�নাথ ঠাকুেরর গীতা�িল কাব� �কািশত হয় কত সেন? 
 (ক) ১৯১০ 
 (খ)১৯১১ 
 (গ)১৯১২ 
 (ঘ)১৯১৩ 
 উ�রঃ  ১৯১০ 

 ৩৫।“আসােদর শাট�” কিবতার �লখক �ক? 
 (ক)আল মাহমুদ 
 (খ)আ�লু মা�ান �সয়দ 
 (গ)অিময় চ�বত� 
 (ঘ)শামসুর রাহমান 
 উ�রঃশামসুর রাহমান 



 ৩৬। Which of the following words is in singular form? 
 (ক)Formulae 
 (খ)Agenda 
 (গ)Oases 
 (ঘ)Radius 
 উ�রঃOases 

 ৩৭। Choose the correct sentence. 
 (ক) All of it depend on you. 
 (খ)All of it are depending on you. 
 (গ)All of it depends on you. 
 (ঘ) All of it are depended on you. 
 উ�রঃAll of it are depending on you. 

 ৩৮। “A rolling stone gathers no moss” The complex form of the 
 sentence is – 
 (ক)Since a stone is rolling, it gathers no moss. 
 (খ)Though a stone rolls, it gathers no moss. 
 (গ)A stone what rolls gathers no moss. 
 (ঘ)A stone that rolls gathers no moss. 
 উ�রঃ A stone what rolls gathers no moss. 

 ৩৯। A chart was appended to the report. Here ‘appended’ means- 
 (ক)changed 
 (খ)removed 
 (গ)joined 
 (ঘ)shortened 
 উ�রঃ removed 

 ৪০।  The mother sat vigilantly beside the sick baby. Here ‘vigilantly’ is- 
 (ক)a noun 



 (খ)an adverb 
 (গ)an adjective 
 (ঘ)none of the three 
 উ�রঃ a noun 

 ৪১। The new offer of job was alluring here ‘alluring’ means- 
 (ক)unexpected 
 (খ)tempting 
 (গ)disappointing 
 (ঘ)ordinary 
 উ�রঃunexpected 

 ৪২।  Who planted this tree here”? The correct passive voice of this 
 sentence is- 
 (ক)By whom was this tree planted here? 
 (খ)Who the tree had been planted hereby? 
 (গ)The tree was planted here by whom? 
 (ঘ)By whom had the tree been planted here? 
 উ�রঃ By whom was this tree planted here? 

 ৪৩। Fraility the name is women. Here ‘Fraility’ is : 
 (ক) A noun 
 (খ) An adjective 
 (গ) An adverb 
 (ঘ) A verb 
 উ�রঃ  A noun 

 ৪৪। Education is enlightening. Here ‘enlightening’ is- 
 (ক)A gerund 
 (খ)A participle 
 (গ)An infinitive 



 (ঘ)A finite verb 
 উ�রঃA participle 

 ৪৫। Choose the appropriate prepositions is the blank of the following 
 sentence : The family doesn’t feel– going outing this season. 
 (ক)in 
 (খ)on 
 (গ)like 
 (ঘ)of 
 উ�রঃlike 

 ৪৬।  Fill in the blank with appropriate use of tense: I couldn’t mend the 
 computer myself. So I…… at a shop. 
 (ক)had it mended 
 (খ)had it mend 
 (গ)did it mend 
 (ঘ)did it mend 
 উ�রঃhad it mended 

 ৪৭। Use the appropriate article- I saw — one-eyed man when I was 
 walking on the road. 
 (ক) a 
 (খ) an 
 (গ)the 
 (ঘ)no article is needed 
 উ�রঃa 

 ৪৮। The word ‘omnivorous’ means : Complete the following sentence 
 choosing the appropriate option: 
 (ক)eating all types of food. 
 (খ)eating only fruits. 



 (গ)eating only meat. 
 (ঘ)eating grass and plants only. 
 উ�রঃ eating all types of food. 

 ৪৯। It’s raining cats and dogs, so — 
 (ক)Watch out for falling animals. 
 (খ)Make sure you take an umbrella. 
 (গ)Keep your pets inside. 
 (ঘ)Keep the windows open. 
 উ�রঃMake sure you take an umbrella. 

 ৫০। The phrase ‘Achilles heel’ means : 
 (ক)A strong point 
 (খ)A weak point 
 (গ)A permanent solution 
 (ঘ)A serious idea 
 উ�রঃA weak point 

 ৫১।He worked with all sincerity. The underlined phrase is—. 
 (ক)A noun phrase 
 (খ)An adjective phrase 
 (গ)An infinitive phrase 
 (ঘ)An adverbial phrase 
 উ�রঃAn adverbial phrase 

 ৫২। This is the book I lost. Here ‘I lost’ is- 
 (ক)A noun clause 
 (খ)An adverbial clause 
 (গ)An adjective clause 
 (ঘ)None of the three 
 উ�রঃAn adjective clause 



 ৫৩। Which do you think is the nearest in meaning to ‘proviso’ : 
 (ক)sanction 
 (খ)substitute 
 (গ)stipulation 
 (ঘ)directive 
 উ�রঃstipulation 

 ৫৪। Cassandra is a night owl. So she doesn’t usually get up until 
 about: 
 (ক)11 a.m 
 (খ)11 p.m 
 (গ)7 a.m 
 (ঘ)7 p.m 
 উ�রঃ11 a.m 

 ৫৫। Select the word that is the most closely opposite in meaning to 
 the capitalized word : DELETERIOUS 
 (ক)toxic 
 (খ)spurious 
 (গ)harmless 
 (ঘ)lethal 
 উ�রঃ harmless 

 ৫৬।  “Cerontion” is a poem by- 
 (ক)T.S. Eliot 
 (খ)W.B. Yeats 
 (গ)Robert Browning 
 (ঘ)Mathew Arnold 
 উ�রঃT.S. Eliot 

 ৫৭।  Fill in the blank. ‘__’ is Shakespeare’s last play. 



 (ক)As you like it 
 (খ)Macbeth 
 (গ)Tempest 
 (ঘ)Othello 
 উ�রঃTempest 

 ৫৮। Who has written the poem “Elegy Written in a country 
 Churchyard”? 
 (ক)Thomas Gray 
 (খ)P.B. Shelley 
 (গ)Robert Frost 
 (ঘ)Y.B. Yeats 
 উ�রঃThomas Gray 

 ৫৯। Who has written the play ‘Volpone’? 
 (ক)John webster 
 (খ)Ben Jonson 
 (গ)Christopher Marlowe 
 (ঘ)William Shakespeare 
 উ�রঃBen Jonson 

 ৬০। Shakespeare composed much of his plays in what sort of verse? 
 (ক)Alliterative verse 
 (খ)Sonnet form 
 (গ)lambic pentameter 
 (ঘ)Daetylic hexameter 
 উ�রঃlambic pentameter 

 ৬১। The repetition of beginning consonant sound is know as- 
 (ক)personification 
 (খ)onomatopoeia 



 (গ)alliteration 
 (ঘ)rhyme 
 উ�রঃalliteration 

 ৬২।Which of the following is not a poetic tradition? 
 (ক)The Epic 
 (খ)The Comic 
 (গ)The Occult 
 (ঘ)The Tragic 
 উ�রঃThe Comic 

 ৬৩। What is a funny poem of five lines called? 
 (ক)Quartet 
 (খ)Limerick 
 (গ)Sixtet 
 (ঘ)haiku 
 উ�রঃLimerick 

 ৬৪।Who wrote “Biographia Literaria”? 
 (ক)Lord Byron 
 (খ)P.B. Shelley 
 (গ)S.T. Coleridge 
 (ঘ)Charles Lamb 
 উ�রঃS.T. Coleridge 

 ৬৫।  Robert Browning was a poet. Fill in the gap with appropriate 
 word. 
 (ক)Romantic 
 (খ)Victorian 
 (গ)modern 
 (ঘ)Elizathan 



 উ�রঃVictorian 

 ৬৬। Othello gave Desdemona ……….. as a token of love : 
 (ক)Ring 
 (খ)Handkerchief 
 (গ)Pendant 
 (ঘ)Bangles 
 উ�রঃ Handkerchief 

 ৬৭। P.B. Shelly’s ‘Adonais’ is an elegy on the death of- 
 (ক)John Milton 
 (খ)S.T. coleridge 
 (গ)John Keats 
 (ঘ)Lord Byron 
 উ�রঃJohn Keats 

 ৬৮। The comparison of unlike things using the words like on as is 
 known to be- 
 (ক)  metaphor 
 (খ)  simile 
 (গ)  alliteration 
 (ঘ)  personification 
 উ�রঃsimile 

 ৬৯।‘Restoration period’ in English literature refers to- 
 (ক)1560 
 (খ)1660 
 (গ)1760 
 (ঘ)1866 
 উ�রঃ1660 



 ৭০। ‘The Sun Also Rises’ is a novel written by- 
 (ক)Charles Dickens 
 (খ)Hermanne Melville 
 (গ)Earnest Hemigway 
 (ঘ)Thomas Hardy 
 উ�রঃEarnest Hemigway 

 ৭১। পূব �ব� ও আসাম �েদশ গঠনকােল ব�ৃটশ ভারেতর গভন �র �জনােরল ও 
 ভাইসরয় িছেলন- 
 (ক)লড� িরপন 
 (খ)লড� কাজ�ন 
 (গ)লড� িমে�া 
 (ঘ)লড� হািড�� 
 উ�রঃলড� কাজ�ন 

 ৭২। ১৯৫৪ সােল পূব � পািক�ান �ােদিশক পিরষদ িনব �াচেন যু��ে�র 
 �তীক িছল- 
 (ক)ধােনর শীষ � 
 (খ)�নৗকা 
 (গ)লা�ল 
 (ঘ)বাইসাইেকল 
 উ�রঃেনৗকা 

 ৭৩। ঐিতহািসক ৬-দফােক িকেসর সােথ ত�লনা করা হয়? 
 (ক)িবল অব রাইটস 
 (খ)ম�াগনাকাট�া 
 (গ)িপ�টশন অব রাইটস 
 (ঘ)মুখ� আইন 
 উ�রঃম�াগনাকাট�া 

 ৭৪। বাংলােদেশর �থম �াধীন নবাব �ক? 



 (ক)নবাব িসরাজউে�ৗলা 
 (খ)মুিশ �দ কুলী খান 
 (গ)ইিলয়াস শাহ 
 (ঘ)আলাউ��ন �েসন শাহ 
 উ�রঃমুিশ �দ কুলী খান 

 ৭৫। আলুর এক�ট জাত- 
 (ক)ডায়ম� 
 (খ)�পালী 
 (গ)�ামেহড 
 (ঘ)ি�শাইল 
 উ�রঃডায়ম� 

 ৭৬। বাংলােদেশ সবেচেয় �বিশ উৎপািদত হয়- 
 (ক)আউশ ধান 
 (খ)আমন ধান 
 (গ)�বােরা ধান 
 (ঘ)ইির ধান 
 উ�রঃেবােরা ধান 

 ৭৭।�ধান বীজ উৎপাদনকারী সরকাির �িত�ান- 
 (ক)BARI 
 (খ)BRRI 
 (গ)BADC 
 (ঘ)BINA 
 উ�রঃBADC 

 ৭৮। ২০১১ সােলর আদম�মারী অনুযায়ী বাংলােদেশ নারী-পু�েষর অনুপাত- 
 (ক)১০০: ১০৬ 
 (খ)১০০: ১০০.৬ 
 (গ)১০০: ১০০.৩ 



 (ঘ)১০০: ১০০ 
 উ�রঃ১০০: ১০০.৩ 

 ৭৯। সরকাির িহেসব মেত বাংলােদশীেদর গড় আয়ু- 
 (ক)৬৫.৪ বছর 
 (খ)৬৭.৫ বছর 
 (গ)৭০.৮ বছর 
 (ঘ)৭৩.৭ বছর 
 উ�রঃ৭০.৮ বছর 

 ৮০।�য �জলায় হাজংেদর বসবাস �নই- 
 (ক)�শরপুর 
 (খ)ময়মনিসংহ 
 (গ)িসেলট 
 (ঘ)�ন�েকাণা 
 উ�রঃিসেলট 

 ৮১। ২০১১ সােলর আদম�মারী অনুযায়ী বাংলােদেশ Household �িত 
 জনসংখ�া- 
 (ক)৪.৪ জন 
 (খ)৫.০ জন 
 (গ)৫.৪ জন 
 (ঘ)৫.৫ জন 
 উ�রঃ৪.৪ জন 

 ৮২। �য িবভােগ সা�রতার হার সব �ািধক- 
 (ক)ঢাকা িবভাগ 
 (খ)রাজশাহী িবভাগ 
 (গ)বিরশাল িবভাগ 
 (ঘ)খুলনা িবভাগ 
 উ�রঃবিরশাল িবভাগ 



 ৮৩। ২০১৫-১৬ অথ � বছের অ�জ�ত বাংলােদেশর অথ �ৈনিতক �ব�ৃ�র হার- 
 (ক)৬.৮৫% 
 (খ)৬.৯৭% 
 (গ)৭.০০% 
 (ঘ)৭.০৫% 
 উ�রঃ৭.০৫% 
 বাংলােদশ অথ �ৈনিতক সমী�া ২০১৬ অনযায়ী বাংলােদশ পিরসংখ�ার বু�েরার 
 িহসাব মেত ২০১৫ - ১৬ , ২০১৪ - ১৫ অথ �বছের �জিডিপ �ব�ৃ�র হার িছল 
 যথা�েম ৬.০৬ ও ৬.৫৫ শতাংশ । বাংলােদেশর ২০২০ - ২০২১ অথ �বছের বােজট 
 �জিডিপর �ে�িপত �ব�ৃ�র হার ৫.২% 

 ৮৪। বাংলােদেশ �তির জাহাজ ‘��লা �মিরস র�ািন হেয়েছ- 
 (ক)িফনল�াে� 
 (খ)�ডনমােক� 
 (গ)নরওেয়েত 
 (ঘ)সুইেডেন 
 উ�রঃেডনমােক� 

 ৮৫। �বনােপাল �লব�র সংল� ভারতীয় �লব�র- 
 (ক)�প�ােপাল 
 (খ)কৃ�নগড় 
 (গ)ডাউিক 
 (ঘ)�মাহািদপুর 
 উ�রঃেপ�ােপাল 

 ৮৬। বাংলােদেশ সরকাির EPZ সংখ�া- 
 (ক)৬�ট 
 (খ)৮�ট 
 (গ)১০�ট 
 (ঘ)১২�ট 
 উ�রঃ১০�ট 



 ৮৭।  বাংলােদেশ সবেচেয় �বিশ র�ািন কের- 
 (ক)চীন 
 (খ)ভারত 
 (গ)যু�রাজ� 
 (ঘ)থাইল�া� 
 উ�রঃচীন 

 ৮৮। বাংলােদেশ �থম �মাবাইল ব�াংিকং �� কের- 
 (ক)��াক ব�াংক 
 (খ)ডাচ-বাংলা ব�াংক 
 (গ)এিব ব�াংক 
 (ঘ)�সানালী ব�াংক 
 উ�রঃডাচ-বাংলা ব�াংক 

 ৮৯।ট�ািরফ কিমশন �কান ম�ণালেয়র অধীন- 
 (ক)বািণজ� ম�ণালয় 
 (খ)অথ � ম�ণালয় 
 (গ)পিরক�না ম�ণালয় 
 (ঘ)িশ� ম�ণালয় 
 উ�রঃবািণজ� ম�ণালয় 

 ৯০। বাংলােদেশর �কান জাতীয় সংসেদ �ধানম�ীর �ে�া�র পব � চালু হয়? 
 (ক)�থম 
 (খ)ি�তীয় 
 (গ)স�ম 
 (ঘ)অ�ম 
 উ�রঃস�ম 

 ৯১। মা� ১�ট সংসদীয় আসন- 
 (ক)ল�ীপুর �জলায় 
 (খ)�মেহরপুর �জলায় 



 (গ)ঝালকাঠ� �জলায় 
 (ঘ)রা�ামা�ট �জলায় 
 উ�রঃরা�ামা�ট �জলায় 

 ৯২। বাংলােদেশর মু��যুে�র পটভূিমকায় িনিম �ত ‘ধীের বেহ �মঘনা’ 
 চল��ে�র িনম �াতা �ক? 
 (ক) আলমগীর কিবর 
 (খ)খান আতাউর রহমান 
 (গ)�মায়ুন আহেমদ 
 (ঘ) সুভাষ দ� 
 উ�রঃআলমগীর কিবর 

 ৯৩। জাতীয় সংসেদ ‘কাউি�’ �ভাট িক? 
 (ক)সংসদ �নতার �ভাট 
 (খ)�ইেপর �ভাট 
 (গ)�ীকােরর �ভাট 
 (ঘ)রা�পিতর �ভাট 
 উ�রঃ�ীকােরর �ভাট 

 ৯৪। NILG-এর পূণ ��প- 
 (ক)National Information Legal Guide 
 (খ)National Institute of Local Government 
 (গ)National Identity Licence Guide 
 (ঘ)National Industrial Legague Group 
 উ�রঃ National Institute of Local Government 

 ৯৫। বাংলােদশ িসিভল সািভ�েসর ক�াডার সংখ�া- 
 (ক)২৬ 
 (খ)২৭ 
 (গ)২৮ 
 (ঘ) ৩১ 



 উ�রঃ২৬ 

 ৯৬। সংিবধােনর �কান অনুে�েদ সরকাির কম � কিমশন গঠেনর উে�খ 
 আেছ- 
 (ক)১৩০ 
 (খ)১৩১ 
 (গ)১৩৭ 
 (ঘ)১৪০ 
 উ�রঃ১৩৭ 

 ৯৭। অব�ান অনুসাের বাংলােদেশর টারিশয়ারী পাহাড়েক কত ভােগ ভাগ 
 করা হয়? 
 (ক)২ ভােগ 
 (খ)৪ ভােগ 
 (গ)৫ ভােগ 
 (ঘ)৮ ভােগ 
 উ�রঃ২ ভােগ 

 ৯৮। বাংলােদশেক �ীকৃিতদানকারী �থম অনাবর মুসিলম �দশ �কান�ট? 
 (ক)�সেনগাল 
 (খ)মালেয়িশয়া 
 (গ)মাল�ীপ 
 (ঘ)পািক�ান 
 উ�রঃেসেনগাল 

 ৯৯। বাংলােদেশ ময �াদা অনুসাের ৩য় বীর�সূচক �খতাব- 
 (ক)বীর �তীক 
 (খ)বীরে�� 
 (গ)বীর উ�ম 
 (ঘ)বীর িব�ম 
 উ�রঃবীর িব�ম 



 ১০০।  ��েকেট বাংলােদশ �ট� ময �াদা পায়- 
 (ক)১৯৯৭ সােল 
 (খ)১৯৯ সােল 
 (গ)২০০১ সােল 
 (ঘ)২০০০ সােল 
 উ�রঃ২০০০ সােল 

 ১০১। ‘কালাপািন’ �কান দুই রাে�র মেধ� অমীমাংিসত ভূখ�? 
 (ক)ভারত ও �নপাল 
 (খ)পািক�ান ও চীন 
 (গ)ভ�টান ও ভারত 
 (ঘ)বাংলােদশ ও ভারত 
 উ�রঃভারত ও �নপাল 

 ১০২।সেলামন-�ীপপু� �কান মহাসাগের অবি�ত? 
 (ক)ভারত মহাসাগর 
 (খ)�শা� মহাসাগর 
 (গ)আটলাি�ক মহাসাগর 
 (ঘ)আক��টক মহাসাগর 
 উ�রঃ  �শা� মহাসাগর 

 ১০৩। চীেনর �জন�জয়াং �েদেশ বসবাসকারী �ধান মুসিলম স�দােয়র নাম 
 িক? 
 (ক)ত�ক�েমন 
 (খ)উইঘুর 
 (গ)তা�জক 
 (ঘ)কাজাখ 
 উ�রঃউইঘুর 

 ১০৪। স�িত ভারত Google-�ক িনেচর �কান ��া�ােমর জন� ছিব �তালা 
 �থেক িবরত কের? 



 (ক)Google Earth 
 (খ)Street View 
 (গ)Road Image 
 (ঘ)Google Map 
 উ�রঃStreet View 

 ১০৫।সংিবধান অনুযায়ী িময়ানমােরর সংসেদ কত শতাংশ আসন অিনব �ািচত 
 সামিরক বািহনীর সদস�েদর জন� সংরি�ত থাকেব? 
 (ক)২৫% 
 (খ)৩৫% 
 (গ)৪৫% 
 (ঘ)৫৫% 
 উ�রঃ২৫% 

 ১০৬।  িনে�র �কান�ট �ীন হাউজ গ�াস নয়? 
 (ক)নাই�াস অ�াইড 
 (খ)কাব �ন ডাই-অ�াইড 
 (গ)অ��েজন 
 (ঘ)িমেথন 
 উ�রঃঅ��েজন 

 ১০৭। জািতসংেঘর পিরেবশ িবষয়ক সং�া (UNEP) ও জলবায়ু িবষয়ক সং�া 
 (WMO) এর িমিলত উেদ�ােগ �িত�া লাভ কের- 
 (ক)IPCC 
 (খ)COP21 
 (গ)Green Peace 
 (ঘ)Sierra Club 
 উ�রঃIPCC 

 ১০৮। World Development Report িনে�র �কান সং�া�টর বািষ �ক �কাশনা? 
 (ক)UNDP 



 (খ)World Bank 
 (গ)IMF 
 (ঘ)BRICS 
 উ�রঃWorld Bank 

 ১০৯। IMF এর সদর দ�র অবি�ত- 
 (ক)ওয়ািশংটন িডিস 
 (খ)িনউইয়ক� 
 (গ)�জেনভা 
 (ঘ)�রাম 
 উ�রঃিনউইয়ক� 

 ১১০। িব�ব�াংক সংি�� �কান সং�া�ট �� আেয়র উ�য়নশীল �দেশ 
 �বসরকাির খােত আিথ �ক সহায়তা ও উপেদশ িদেয় থােক? 
 (ক)IFC 
 (খ)IBRD 
 (গ)MIGA 
 (ঘ)ICSID 
 উ�রঃIFC 

 ১১১।সাম�বাদ �কান ইউেরাপীয় �দেশ �থম সূ�পাত হয়? 
 (ক)ইতািল 
 (খ)ইংল�া� 
 (গ)�া� 
 (ঘ)রািশয়া 
 উ�রঃইতািল 

 ১১২।জািতসংেঘর �ায়ী সদস� : 
 (ক)জাপান, জাম �ািন, �া�, বেৃটন, কানাডা, যু�রা� 
 (খ)�া�, রািশয়া, যু�রা�, বেৃটন, চীন 
 (গ)যু�রা�, জাম �ািন, বেৃটন, �া�জল, চীন, নাইেজিরয়া 



 (ঘ)উ�র �কািরয়া, পািক�ান, ভারত, ইসরাইল, চীন 
 উ�রঃ�া�, রািশয়া, যু�রা�, বৃেটন, চীন 

 ১১৩। ‘Law of the Sea convention’ অনুযায়ী উপকূল �থেক কত দু�� 
 পয �� ‘Exclusive Economie Zone’ িহেসেব গণ� ? 
 (ক)২২ ন�টক�াল মাইল 
 (খ)৪৪ ন�টক�াল মাইল 
 (গ)২০০ ন�টক�াল মাইল 
 (ঘ)৩৭০ ন�টক�াল মাইল 
 উ�রঃ ৩৭০ ন�টক�াল মাইল 

 ১১৪। ইরােনর সে� পারমাণিবক চ� �� যা Joint Comprehensive Plan of 
 Action নােম পিরিচত তা সই হয়- 
 (ক)২ এি�ল ২০১৫ 
 (খ)১৪ জলুাই ২০১৫ 
 (গ)২৪ �সে��র ২০১৪ 
 (ঘ)১০ িডেস�র ২০১৩ 
 উ�রঃ১৪ জলুাই ২০১৫ 

 ১১৫।  ি�নিপস’ যা�া �� কের- 
 (ক)১৯৪৫ 
 (খ)২০১১ 
 (গ)২০১৩ 
 (ঘ)১৯৭১ 
 উ�রঃ ১৯৭১ 

 ১১৬।  ‘Black Lives Matter’ িক? 
 (ক)এক�ট �ে�র নাম 
 (খ)এক�ট পানীয় 
 (গ)বণ �বাদ িবেরাধী আে�ালন 
 (ঘ)এক�ট NGO 



 উ�রঃ বণ �বাদ িবেরাধী আে�ালন 

 ১১৭।মাথািপছ�  �ীন হাউজ গ�াস উদগীরেণ সবেচেয় �বিশ দায়ী িনেচর �কান 
 �দশ�ট? 
 (ক)রািশয়া 
 (খ)যু�রা� 
 (গ)ইরান 
 (ঘ)জাম �ানী 
 উ�রঃযু�রা� 

 ১১৮। �কান�ট িন�ীকরেণর সে� স��ৃ নয়? 
 (ক)NATO 
 (খ)SALT 
 (গ)NPT 
 (ঘ)CTBT 
 উ�রঃNATO 

 ১১৯। BRICS-এর সদর দ�র �কাথায়? 
 (ক)সাংহাই 
 (খ)মে�া 
 (গ)ি�েটািরয়া 
 (ঘ)নয়ািদ�ী 
 উ�রঃসাংহাই 

 ১২০। SDR (Special Drawing Rights) সুিবধা �বত�েনর জন� কত সােল IMF 
 এর 
 (ক)১৯৬৯ 
 (খ)১৯৭১ 
 (গ)১৯৭৫ 
 (ঘ)১৯৭৮ 
 উ�রঃ১৯৬৯ 



 ১২১। বাংলােদেশর িন�িলিখত �জলাসমূেহর মেধ� �কান �জলায় িনচ�  ভূিমর 
 (Low land) পিরমাণ সবেচেয় �বিশ? 
 (ক)হিবগ� 
 (খ)�গাপালগ� 
 (গ)িকেশারগ� 
 (ঘ)মু�ীগ� 
 উ�রঃিকেশারগ� 

 ১২২। বাংলােদেশর দীঘ �তম নদী �কান�ট? 
 (ক)�মঘনা 
 (খ)যমুনা 
 (গ)প�া 
 (ঘ)কণ �ফুলী 
 উ�রঃেমঘনা 

 ১২৩। বাংলােদেশর �কান অ�ল �বিশ খরা �বণ? 
 (ক)উ�র-পূব � অ�ল 
 (খ)উ�র-প��ম অ�ল 
 (গ)দি�ণ-প��ম অ�ল 
 (ঘ)দি�ণ-পূব � অ�ল 
 উ�রঃউ�র-প��ম অ�ল 

 ১২৪। বাংলােদেশর �কান অ�েলর পিরেবশ বন�া িনয়�ণ, পািন িন�াশন ও 
 �সেচর (FCDI) কারেণ খুব �বিশ �িত�� হেয়েছ? 
 (ক)বের� অ�ল 
 (খ)মধুপুর গড় অ�ল 
 (গ)উপকূলীয় অ�ল 
 (ঘ)চলন িবল অ�ল 
 উ�রঃবের� অ�ল 



 ১২৫। বাংলােদেশ বািষ �ক সেব �া� গড় ব�ৃ�পাত িনে�র �কান ��শেন �রকড� 
 করা হয়? 
 (ক)িসেলট 
 (খ)�টকনাফ 
 (গ)ক�বাজার 
 (ঘ)স�ীপ 
 উ�রঃিসেলট 

 ১২৬।  িনে�র �কান িনয়ামক�ট এক�ট অ�েলর বা �দেশর জলবায়ু িনধ �ারণ 
 কের না? 
 (ক)অ�েরখা 
 (খ)�ািঘমােরখা 
 (গ)উ�তা 
 (ঘ)সমু�ে�াত 
 উ�রঃউ�তা 

 ১২৭। িনে�র �কান আপদ�ট (Hazard) পিৃথবীেত মানুেষর মতৃ� �র �ধান 
 কারণ? 
 (ক)সড়ক দুঘ �টনা 
 (খ)তামাক ও মাদক�ব� �হণ 
 (গ)বায়ু দষূণ 
 (ঘ)ক�া�ার 
 উ�রঃবায় ুদষূণ 

 ১২৮। সাক� দুেয �াগ ব�ব�াপনা �ক� �কাথায় অবি�ত? 
 (ক)নত�ন িদ�ী 
 (খ)কলে�া 
 (গ)ঢাকা 
 (ঘ)কাঠমুণ্ড�  
 উ�রঃনত�ন িদ�ী 



 ১২৯।�কান পয �ােয় দুেয �ােগর �িত মূল�ায়ন করা হয়? 
 (ক)উ�ার পয �ােয় 
 (খ)�ভাব পয �ােয় 
 (গ)সতক�তা পয �ােয় 
 (ঘ)পুনব �াসন পয �ােয় 
 উ�রঃপুনব �াসন পয �ােয় 

 ১৩০।  িনে�র �কান দুেয �াগ�ট বাংলােদেশর জনগেণর জীিবকা পিরবত�েনর 
 ��ে� দীঘ ��ায়ী �ভাব �ফলেত পাের? 
 (ক)ভূিমক� 
 (খ)সমুে�র জল�েরর ব�ৃ� (sea level rise) 
 (গ)ঘূিণ �ঝড় ও জেলা�াস 
 (ঘ)খরা বা বন�া 
 উ�রঃ সমুে�র জল�েরর বৃ�� (sea level rise) 

 ১৩১। আকােশ রংধনু স�ৃ�র কারণ- 
 (ক)ধূিলকণা 
 (খ)বায়ু�র 
 (গ)ব�ৃ�র কণা 
 (ঘ)অিতেব�নী র�� 
 উ�রঃবৃ��র কণা 

 ১৩২। ঈে�র সংি��তা �নই �কান িশে�? 
 (ক)মদ� িশে� (Wine industry) 
 (খ)��ট িশে� (Bakery) 
 (গ)সাই��ক এিসড উৎপাদন 
 (ঘ)এক �কাষীয় ��া�টন (Single-cell-protein) �তিরেত 
 উ�রঃসাই��ক এিসড উৎপাদন 

 ১৩৩। চে� �কান ব�র ওজন পিৃথবীর ওজেনর- 
 (ক)দশ ভােগর একভাগ 



 (খ)ছয় ভােগর একভাগ 
 (গ)িতন ভােগর একভাগ 
 (ঘ)চার ভােগর একভাগ 
 উ�রঃছয় ভােগর একভাগ 

 ১৩৪। মানবেদেহ �রাগ �িতেরােধ �াথিমক �িতর�া�েরর (First line of 
 defence) অ�ভ� �� নয় �কান�ট 
 (ক)লাইেসাজাইম (LYSOZYME) 
 (খ)গ�াস��ক জসু ( GASTRIC JUICE ) 
 (গ)িসিলয়া (CILIA) 
 (ঘ)িলে�াসাইট (LYMPHOCYTES) 
 উ�রঃিলে�াসাইট (LYMPHOCYTES) 

 ১৩৫। িনেচর �কান�ট ভাইরােসর (VIRUS) জন� সত� নয়? 
 (ক)িড. এন. এ বা আর. এন. এ থােক 
 (খ)�ধুমা� জীবেদেহর অভ��ের সংখ�াব�ৃ� কের 
 (গ)��টক দানায় �পা�িরত (CRYSTALIZATION) 
 (ঘ)রাইেবােজাম (Ribosome) থােক 
 উ�রঃরাইেবােজাম (Ribosome) থােক 

 ১৩৬। তাপ ই��েনর কাজ- (Heat Engine) 
 (ক)যাি�ক শ��েক তাপশ��েত �পা�র 
 (খ)তাপ শ��েক যাি�ক শ��েত �পা�র 
 (গ)িবদু�ৎ শ��েক যাি�ক শ��েত �পা�র 
 (ঘ)তাপ শ��েক িবদু�ৎ শ��েত �পা�র 
 উ�রঃতাপ শ��েক যাি�ক শ��েত �পা�র 

 ১৩৭। শনূ� মাধ�েম শে�র �বগ কত? 
 (ক)২৮০ m/s 
 (খ)০ 
 (গ)৩৩২ m/s 



 (ঘ)১১২০ m/s 
 উ�রঃ০ 

 ১৩৮। �দিনক খাদ� তািলকায় সামুি�ক মাছ/�শবােলর অ�ভ� ���, �কান 
 �রােগর �াদুভ�াব কমােত সাহায� করেব? 
 (ক)হাইেপাথাইরয়িডজম (HYPOTHYROIDISM) 
 (খ)রাতকানা 
 (গ)এিনিময়া 
 (ঘ)�কায়ািশয়রকর (KWASHIORKOR) 
 উ�রঃহাইেপাথাইরয়িডজম (HYPOTHYROIDISM) 

 ১৩৯। �ীন হাউস িক? 
 (ক)কােঁচর �তরী ঘর 
 (খ)সবুজ আেলার আেলািকত ঘর 
 (গ)সবুজ ভবেনর নাম 
 (ঘ)সবুজ গাছপালা 
 উ�রঃকােঁচর �তরী ঘর 

 ১৪০। �কান�ট জারক পদাথ � নয়? 
 (ক)হাইে�ােজন 
 (খ)অ��েজন 
 (গ)��ািরন 
 (ঘ)��ািমন 
 উ�রঃহাইে�ােজন 

 ১৪১।  িনউি�য়ােসর িবভাজনেক িক বলা হয়? 
 (ক)িফশন 
 (খ)�মসন 
 (গ)িফউশন 
 (ঘ)িফউশন ও �মসন 
 উ�রঃিফশন 



 ১৪২। ধির�� সে�লন �কাথায় অনু��ত হয়? 
 (ক)আি�কার �জাহােনসবােগ � 
 (খ)�া�জেলর িরওিডেজিনেরােত 
 (গ)ইতািলর �রােম 
 (ঘ)যু�রাে�র ওয়ািশংটন িডিসেত 
 উ�রঃ�া�জেলর িরওিডেজিনেরােত 

 ১৪৩। ব�র ওজন �কাথায় সবেচেয় �বশী? 
 (ক)�ম� অ�েল 
 (খ)িবষুব অ�েল 
 (গ)পাহােড়র ওপের 
 (ঘ)পিৃথবীর �কে� 
 উ�রঃেম� অ�েল 

 ১৪৪।�াকৃিতক গ�ােস িমেথন িক পিরমাণ থােক? 
 (ক)৪০-৫০ ভাগ 
 (খ)৬০-৭০ ভাগ 
 (গ)৮০-৯০ ভাগ 
 (ঘ) ২৫-৩০ভাগ 
 উ�রঃ৮০-৯০ ভাগ 

 ১৪৫। চা পাতায় �কান িভটািমন থােক? 
 (ক)িভটািমন ‘ই’ 
 (খ)িভটািমন ‘�ক’ 
 (গ)িভটািমন িব কমে�� 
 (ঘ)িভটািমন ‘এ’ 
 উ�রঃ িভটািমন িব কমে�� 

 ১৪৬।  ক��উটার িস. িপ. ইউ (CPU)- এর �কান অংশ গািণিতক িস�া� 
 �হেণর কাজ কের? 
 (ক)এ. এল, ইউ (ALU) 



 (খ)কে�াল ইউিনট (control unit) 
 (গ)�র�জ�ার �সট (Register set) 
 (ঘ) �কােনা�টই নয় 
 উ�রঃএ. এল, ইউ (ALU) 

 ১৪৭।“এক�ট ২(দুই) ইনপুট ল�জক �সেটর আউটপুট Φ হেব, যিদ এর 
 ইনপুট�েলা সমান হয়”-এই উ���ট �কান �সেটর জন� সত�। 
 (ক)AND 
 (খ)NOR 
 (গ)X-OR 
 (ঘ)OR 
 উ�রঃX-OR 

 ১৪৮।�কান�ট অপাের�টং িসে�ম নয়- 
 (ক)C 
 (খ)DOS 
 (গ)CP/M 
 (ঘ)XENIX 
 উ�রঃC 

 ১৪৯। �াউড সাভ�ার নীেচর �কান�টেত সবেচেয় ভােলা বণ �না করা স�ব? 
 (ক)�নটওয়ােক�র মাধ�েম যু� একািধক ক��উটার সাভ�ার 
 (খ)এক�ট িবশাল �মতা স�� ক��উটার সাভ�ার 
 (গ)ব�বহারকারীর চািহদা অনুযায়ী ক��উ�টং �সবা �দয়া 
 (ঘ)উপেরর �কােনা�টই নয় 
 উ�রঃব�বহারকারীর চািহদা অনুযায়ী ক��উ�টং �সবা �দয়া 

 ১৫০।IP-V6 এে�স কত িবেটর? 
 (ক)১২৮ 
 (খ)৩২ 
 (গ)১২ 



 (ঘ)৬ 
 উ�রঃ৩২ 

 ১৫১। িনেচর �কান�ট ইনপুট িডভাইস? 
 (ক)OMR 
 (খ)COM 
 (গ)Monitor 
 (ঘ)Plotter 
 উ�রঃOMR 

 ১৫২। ইউিনেকােডর মাধ�েম স�াব� কত�েলা িচ�েক িনিদ�� করা যায়? 
 (ক)২৫৬�ট 
 (খ)৪০৯৬�ট 
 (গ)৬৫৫৩৬�ট 
 (ঘ)৪২৯৪৯৬৭২৯৬�ট 
 উ�রঃ৬৫৫৩৬�ট 

 ১৫৩। এন�েয়ড অপাের�টং িসে�েমর ��ে� িনেচর �কান�ট স�ঠক? 
 (ক)এ�টর িনম �াতা �গল 
 (খ)এ�ট িলনা� (Linux) কােন �ল িনভ�র 
 (গ)এ�ট �ধানত টাচ ��ন �মাবাইল িডভাইেসর জন� �তির 
 (ঘ)উপেরর সব�েলা স�ঠক 
 উ�রঃউপেরর সব�েলা স�ঠক 

 ১৫৪।  আই ও এস (IOS) �মাবাইল অপাের�টং িসে�ম�ট �কান �িত�ান 
 বাজারজাত কের? 
 (ক)অ�ােপল 
 (খ)�গল 
 (গ)মাইে�াসফট 
 (ঘ)আই. িব. এম 
 উ�রঃঅ�ােপল 



 ১৫৫।EDSAC ক��উটার-এ ডাটা সংর�েণর জন� িক ধরেনর �মমরী 
 ব�বহার হেতা? 
 (ক)RAM 
 (খ)ROM 
 (গ)Mercury Delay lines 
 (ঘ)Registers 
 উ�রঃ  Mercury Delay lines 

 ১৫৬। ই-কমাস � সাইট amazon.com কত সােল �িত��ত হয়? 
 (ক)১৯৯০ সােল 
 (খ)১৯৮৮ সােল 
 (গ)১৯৯৪ সােল 
 (ঘ)১৯৯৮ সােল 
 উ�রঃ১৯৯৪ সােল 

 ১৫৭। ই-�মইল আদান �দােন ব�ব�ত SMTP এর পূণ ��প িক? 
 (ক)Simple Message Transmission Protocol 
 (খ)Strategic Mail Transfer Protocol 
 (গ)Strategic Mail Transmission Protocol 
 (ঘ)Simple Mail Transfer Protocol 
 উ�রঃ Simple Mail Transfer Protocol 

 ১৫৮। TCP িদেয় �কান�ট �বাঝােনা হয়? 
 (ক)��া�াম 
 (খ)��ােটাকল 
 (গ)��া�ািমং 
 (ঘ)��াচাট� 
 উ�রঃে�ােটাকল 

 ১৫৯। Push এবং Pop িনেচর �কান�টর সােথ স�িক�ত? 
 (ক)Queue 



 (খ)Stack 
 (গ)Union 
 (ঘ)Array 
 উ�রঃStack 

 ১৬০। ওয়াই-ফাই (Wi-Fi) �নটওয়াক� সংেযােগর জন� সংি�� িডভাইস�টর 
 সংেযাগ মাধ�ম �কান�ট- 
 (ক)তামার তার 
 (খ)অপ�টক�াল ফাইবার 
 (গ)তারহীন সংেযাগ 
 (ঘ)উপেরর সবক�ট 
 উ�রঃতারহীন সংেযাগ 

 ১৬১। 261 �ট আম িতন ভাইেয়র মেধ�  :  :  অনুপােত ভাগ কের িদেল  1 
 3 

 1 
 5 

 1 
 9 

 �থম ভাই কত�ট আম পােব? 
 (ক)45 
 (খ)81 
 (গ)90 
 (ঘ)135 
 উ�রঃ135 

 ১৬২। 10% মুনাফায় 3000 টাকা এবং ৪% মুনাফায় 2000 টাকা িবিনেয়াগ 
 করেল �মাট মূলধেনর উপর গেড় শতকরা কত হাের মুনাফা পাওয়া যােব? 
 (ক)9% 
 (খ)9.2% 
 (গ)৪% 
 (ঘ)8.2% 
 উ�রঃ9.2% 



 ১৬৩। 100 টাকায় 10 �ট িডম িকেন 100 টাকায় 8 �ট িডম িব�য় করেল 
 শতকরা লাভ কত হেব? 
 (ক)16% 
 (খ)20% 
 (গ)25% 
 (ঘ)28% 
 উ�রঃ25% 

 ১৬৪।  এর মান-  𝑥  2 −  3  𝑥 +  1 =  𝑥  2 −    1 

 𝑥  2 

 (ক)  5  3 
 (খ)  3  5 
 (গ)  4  5 
 (ঘ)  6  5 
 উ�রঃ  3  5 

 ১৬৫।  হেল-  𝑥  2 −  5  𝑥 +  6 <  0 
 (ক)  2 <  𝑥 <  3    
 (খ) −  3 <  𝑥 <−  2 
 (গ)  𝑥 <  2 
 (ঘ)  𝑥 <  3 
 উ�রঃ  2 <  𝑥 <  3    

 ১৬৬। দুই অংক িবিশ� এক�ট সংখ�া, অংক�েয়র �ান িবিনমেয়র ফেল 54 
 ব�ৃ� পায়। অংক দুই�টর �যাগফল 12 হেল সংখ�া�ট কত? 
 (ক)57 
 (খ)75 
 (গ)39 
 (ঘ)93 



 উ�রঃ 39 

 ১৬৭।  \log_{x} \left( \frac{3}{2} \right) = - \frac{1}{2} 
 হেল, x-এর মান কত? 
 (ক)\frac{4}{9} 
 (খ)\frac{9}{4} 
 (গ)\sqrt{ \frac{3}{2} } 
 (ঘ)\sqrt{ \frac{2}{3} } 
 উ�রঃ\frac{4}{9} 

 ১৬৮। এক�ট সমা�র অনু�েম সাধারণ অ�র 10 এবং 6-তম পদ�ট 52 হেল 
 15-তম পদ�ট- 
 (ক)140 
 (খ)142 
 (গ)148 
 (ঘ)150 
 উ�রঃ 142 

 ১৬৯। এক�ট �েণা�র অনু�েম তৃতীয় পদ�ট 20 এবং ষ� (6-তম) পদ�ট 
 160 হেল �থম পদ�ট- 
 (ক)5 
 (খ)10 
 (গ)12 
 (ঘ)8 
 উ�রঃ5 

 ১৭০। 17 �স. িম., 15 �স. িম., ৪ �স. িম. বা� িবিশ� ��ভ�জ�ট হেব- 
 (ক)সমবা� 
 (খ)সমি�বা� 
 (গ)সমেকাণী 
 (ঘ)স্থূলেকাণী 



 উ�রঃসমেকাণী 

 ১৭১। এক�ট আয়তে�ে�র কেণ �র �দঘ �� 15 িম. এবং �� 10 িম. হেল 
 আয়তে�ে�র ���ফল কত বগ �িমটার? 
 (ক)35\sqrt{5} 
 (খ)40\sqrt{5} 
 (গ)45\sqrt{5} 
 (ঘ)50\sqrt{5} 
 উ�রঃ  50\sqrt{5} 

 ১৭২।13 �স.িম. ব�াসাধ � িবিশ� বেৃ�র এক�ট জ�া-এর �দঘ �� 24 �স.িম. হেল 
 �ক� �থেক উ� জ�া-এর ল� দরূ� কত �স.িম.? 
 (ক)3 
 (খ)4 
 (গ)5 
 (ঘ) 6 
 উ�রঃ5 

 ১৭৩। A = { x | x, ধনা�ক পূণ � সংখ�া এবং x^2 \lt 25}, \\ 
 B = { x | x, �মৗিলক সংখ�া এবং x^2 \lt 25 },\\ 
 C = { x | x, �মৗিলক সংখ�া এবং x^2 = 25}, \\ 
 হেল, A \cap B \cap C = ? 
 (ক){ 1, 2, 3, 4 } 
 (খ){ 2, 3, 4 } 
 (গ){ 2, 3, 4, 5 } 
 (ঘ) \emptyset 
 উ�রঃ\emptyset 



 ১৭৪। 10�ট �জিনেসর মেধ� 2�ট এক জাতীয় এবং বািক�েলা িভ� িভ� 
 �জিনস। ঐ �জিনস�েলা �থেক �িতবাের 5�ট িনেয় কত �কার বাছাই করা 
 যায়? 
 (ক)170 
 (খ)182 
 (গ)190 
 (ঘ)192 
 উ�রঃ 182 

 ১৭৫। এক�ট থিলেত 6�ট নীল বল, 8�ট সাদা বল এবং 10�ট কােলা বল আেছ। 
 �দবভােব এক�ট বল ত�লেল �স�ট সাদা না হবার স�াবনা কত? 
 (ক)\frac{2}{3} 
 (খ)\frac{1}{3} 
 (গ)\frac{3}{4} 
 (ঘ)\frac{1}{4} 
 উ�রঃ\frac{2}{3} 

 ১৭৬। �কান�ট ‘অি�’র সমাথ �ক শ� নয়- 
 (ক)পাবক 
 (খ)বি� 
 (গ)�তাশন 
 (ঘ)��িলত 
 উ�রঃ��িলত 

 ১৭৭।�ভার �বলায় আপিন �বড়ােত �বর হেয়েছন। �বর হওয়ার সময় সূয � 
 আপনার সামেন িছল। িকছ� �ণ পের আপিন বামিদেক ঘুরেলন, কেয়ক 
 িমিনট পের আপিন ডানিদেক ঘুরেলন। এখন আপনার মুখ �কানিদেক? 
 (ক)পূব � 
 (খ)প��ম 
 (গ)উ�র 



 (ঘ)দি�ণ 
 উ�রঃপূব � 

 ১৭৮। এক�ট �মাটা ও এক�ট িচকন হাতলওয়ালা ক্রু-�াইভার িদেয় একই 
 মােপর দু’�ট স্�ু-�ক কােঠােড�র িভতের সমান গভীরতায় �েবশ করােত 
 চাইেল �কান�ট ঘটেব? 
 (ক)�মাটা হাতেলর �াইভারেক �বশীবার ঘুরােত হেব; 
 (খ)িচকন হাতেলর �াইভারেক �বশী বার ঘুরােত হেব; 
 (গ)দু'�টেক একই সংখ�কবার ঘুরােত হেব; 
 (ঘ)�কােনা�টই নয়; 
 উ�রঃ  িচকন হাতেলর �াইভারেক �বশী বার ঘুরােত হেব; 

 ১৭৯।  ৫-এর কত শতাংশ ৭ হেব- 
 (ক)৪০ 
 (খ)১২৫ 
 (গ)৯০ 
 (ঘ)১৪০ 
 উ�রঃ১৪০ 

 ১৮০। ০.৪ × ০.০২ × ০.০৮ = ? 
 (ক)০.৬৪ 
 (খ)০.০০৬৪ 
 (গ).০০০৬৪ 
 (ঘ)৬.৪০ 
 উ�রঃ .০০০৬৪ 

 ১৮১। �কােনা �নৗকােক �বিশ গিতেত চালােত হেল, �বঠা ব�বহার করেত হেব- 
 (ক)িপছেন 
 (খ)সামেন 
 (গ)ডান পাে� � 



 (ঘ)বাম পাে� � 
 উ�রঃ সামেন 

 ১৮২।  Telephone : Cable : Radio : ? 
 (ক)Microphone 
 (খ)Wireless 
 (গ)Electricity 
 (ঘ)Wire 
 উ�রঃWireless 

 ১৮৩। ২০০৯ সােলর ২৮ আগ� ��বার িছল। ঐ বছেরর ১ অে�াবর িক 
 বার িছল? 
 (ক)বুধবার 
 (খ)বহৃ�িতবার 
 (গ)��বার 
 (ঘ)শিনবার 
 উ�রঃবৃহ�িতবার 

 ১৮৪। �কােনা বেৃ�র ব�াসাধ � যিদ ২০% কেম, তেব উ� বেৃ�র ���ফল কত 
 % কমেব- 
 (ক) ১০% 
 (খ)২০% 
 (গ)৩৬% 
 (ঘ)৪০% 
 উ�রঃ৩৬% 

 ১৮৫। Find out the correct synonym of ‘TENUOUS’- 
 (ক)Vital 
 (খ)Thin 
 (গ)Careful 
 (ঘ)Dangerous 



 উ�রঃThin 

 ১৮৬। ২য় বেৃ�র মেধ� স�ঠক সংখ�া�ট কত হেব? 
 (ক)৯ 
 (খ)৩৬ 
 (গ)২৭ 
 (ঘ)৬৫ 
 উ�রঃ৯ 

 ১৮৭। �কান�ট বানান�ট ��? 
 (ক)Achievment 
 (খ)Acheivment 
 (গ)Achievement 
 (ঘ)Acheivement 
 উ�রঃAchievement 

 ১৮৮।  If LOYAL is coded as ‘JOWAJ, then PRONE is coded as — 
 (ক)QRPNF 
 (খ)NRMND 
 (গ)DORNMG 
 (ঘ)NRMNC 
 উ�রঃNRMNC 

 ১৮৯। এক�ট লন �রালারেক যিদ দুইজন ব���র একজন �টেন �নয় ও 
 একজন �ঠেল �নয় তেব কার �বিশ ক� হেব? 
 (ক)�টেন �নয়া ব���র 
 (খ)�ঠেল �নয়া ব���র 
 (গ) দু’জেনর সমান ক� হেব 
 (ঘ)�কােনা�টই নয় 
 উ�রঃেঠেল �নয়া ব���র 



 ১৯০। িবভা : িকরণ :: সুবিলত: ? 
 (ক)সুিবিদত 
 (খ)সুগ�ঠত 
 (গ)সুিবনীত 
 (ঘ)িবিধত 
 উ�রঃসুগ�ঠত 

 ১৯১।একজন �যাগ� �শাসক ও ব�ব�াপেকর অত�াবশকীয় �মৗিলক 
 �ণাবলীর মেধ� ��� �ণ �কান�ট? 
 (ক)দািয়�শীলতা 
 (খ)�নিতকতা 
 (গ)দ�তা 
 (ঘ)সরলতা 
 উ�রঃৈনিতকতা 

 ১৯২। আমােদর িচর�ন মূল�েবাধ �কান�ট? 
 (ক)সত� ও ন�ায় 
 (খ)সাথ �কতা শঠতা 
 (গ)শঠতা 
 (ঘ)অসিহ�ুতা 
 উ�রঃসত� ও ন�ায় 

 ১৯৩। রাে�র চত�থ � �� কােক বলা হয়? 
 (ক)রাজনীিত 
 (খ)বু��জীবী স�দায় 
 (গ)সংবাদ মাধ�ম 
 (ঘ)যুবশ�� 
 উ�রঃবু��জীবী স�দায় 

 ১৯৪।  সরকাির িস�া� �ণয়েন �কান মূল�েবাধ�ট ���পূণ � নয়? 
 (ক)িব��তা 



 (খ)সজৃনশীলতা 
 (গ)িনরেপ�তা 
 (ঘ)জবাবিদিহতা 
 উ�রঃসৃজনশীলতা 

 ১৯৫।  UNDP সুশাসন িন��তকরেণ কয়�ট উপাদান উে�খ কেরেছ? 
 (ক)৬ �ট 
 (খ)৭ �ট 
 (গ)৮ �ট 
 (ঘ)৯ �ট 
 উ�রঃ৯ �ট 

 ১৯৬। �কান�ট ন�ায়পরায়ণতার �নিতক মূলনীিত নয়? 
 (ক)পুর�ার ও শ��র ��ে� সমতার নীিত �েয়াগ 
 (খ)আইেনর শাসন 
 (গ)সুশাসেনর জন� উ� িশি�ত কম �কত�া িনেয়াগ 
 (ঘ)অিধকার ও সুেযােগর ��ে� সমতা িন��তকরণ 
 উ�রঃসুশাসেনর জন� উ� িশি�ত কম �কত�া িনেয়াগ 

 ১৯৭।সরকাির চাকিরেত সততার মাপকা�ঠ িক? 
 (ক)যথা সমেয় অিফেস আগমন ও অিফস ত�াগ করা 
 (খ)দা�িরক কােজ �কােনা অৈবধ সুিবধা �হণ না করা 
 (গ)িনেম �াহ ও িনরেপ� ভােব অিপ �ত দািয়� যথািবিধ স�� করা 
 (ঘ)উ� �তন কতৃ�পে�র �য �কােনা িনেদ�শ �িতপালন করা 
 উ�রঃিনেম �াহ ও িনরেপ� ভােব অিপ �ত দািয়� যথািবিধ স�� করা 

 ১৯৮।�নিতক শ��র �ধান উপাদান িক? 
 (ক)সততা ও িন�া 
 (খ)কত�ব�পরায়ণতা 
 (গ)মায়া ও মমতা 
 (ঘ)উদারতা 



 উ�রঃসততা ও িন�া 

 ১৯৯।“সুশাসন বলেত রাে�র সে� সুশীল সমােজর, সরকােরর সে� শািসত 
 জনগেণর, শাসেকর সে� শািসেতর স�ক� �বাঝায়”-উ���ট কার? 
 (ক)এির�টল 
 (খ)জন স্ট�য়াট� িমল 
 (গ)ম�াককরনী 
 (ঘ)�মিকয়ােভলী 
 উ�রঃম�াককরনী 

 ২০০।জনগণ, রা� ও �শাসেনর সােথ ঘিন� �ত�য় হল- 
 (ক)সুশাসন 
 (খ)আইেনর শাসন 
 (গ)রাজনীিত 
 (ঘ)মানবািধকার 
 উ�রঃসুশাসন 


