
 ৩৮ তম িবিসএস �� ও সমাধান 

 ০১।�কান শ��ট �� বানােন �লখা হেয়েছ 
 (ক) শণূ� 
 (খ) ��ভ�জ 
 (গ) পূন� 
 (ঘ) ভূবন 

 উ�রঃ��ভ�জ 

 ০২।�কান�টেত অপ�েয়াগ ঘেটেছ? 
 (ক)জবাবিদিহ 
 (খ)িমথ��য়া 
 (গ)এক��ত 
 (ঘ)�গৗরিবত 

 উ�রঃএক��ত 

 ০৩। বাংলা ভাষায় ব�ব�ত �মৗিলক �র�িন কয়�ট? 
 (ক)৭�ট 
 (খ)৮�ট 
 (গ)৬�ট 
 (ঘ)১১�ট 

 উ�রঃ ৭�ট 

 ০৪। ‘বাবা’ �কান ভাষা �থেক আগত শ�? 
 (ক)সং�ৃত 



 (খ)িহ�� 
 (গ)অহিময়া 
 (ঘ)ত� িক� 

 উ�রঃত� িক� 

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

 উ�রঃবািতল 

 ০৬।�কান�ট �� বানান? 
 (ক)�ায়�শাসন 
 (খ)সায়�শাসন 
 (গ)সায়�শাসন 
 (ঘ)�ায়�শাসন 

 উ�রঃ�ায়�শাসন 

 ০৭। ‘িগি�’ �কান ��িণর শ�? 
 (ক) �দিশ 
 (খ)িবেদিশ 
 (গ)ত�ব 
 (ঘ)অধ �-তৎসম 

 উ�রঃ অধ �-তৎসম 



 ০৮।��া’ শে�র স�ঠক �কৃিত-�ত�য় �কান�ট? 
 (ক)�ৎ + √ধা + অ + আ 
 (খ)�ৎ + √ধা + আ 
 (গ)শ + √ধা + আ 
 (ঘ)� + √ধা + আ 

 উ�রঃ �ৎ + √ধা + অ + আ 

 ০৯।পু�েসৗরভ’ �কান সমােসর উদাহরণ? 
 (ক)তৎপু�ষ 
 (খ)কম �ধারয় 
 (গ)অব�য়ীভাব 
 (ঘ)ব��ীিহ 

 উ�রঃতৎপু�ষ 

 ১০।সূয �’ শে�র সমাথ � শ� �কান�ট? 
 (ক)অণ �ব 
 (খ)অক� 
 (গ)�সূন 
 (ঘ)পলব 

 উ�রঃ অক� 
 ১১।‘�’ যু�বণ ��ট িকভােব গ�ঠত হেয়েছ? 
 (ক)হ ্+ ম 
 (খ)ক্ + ষ 
 (গ)ম ৃ+ ম 
 (ঘ)ম্ + হ 



 উ�রঃ হ ্+ ম 

 ১২। ‘সেদ�াজাত’ শে�র �� সি�িবে�দ �কান�ট? 
 (ক)সৎ + জাত 
 (খ)সেদ�া + জাত 
 (গ)সদ�ঃ + জাত 
 (ঘ)সদ� + জাত 

 উ�রঃসদ�ঃ + জাত 

 ১৩। ‘ব��’ শে�র িবপরীতাথ �ক শ� �কান�ট? 
 (ক)ত�� 
 (খ)�াহ� 
 (গ)দৃঢ় 
 (ঘ)গূঢ় 

 উ�রঃগূঢ় 

 ১৪। বাংলা কৃৎ-�ত�য় সািধত শ� �কান�ট? 
 (ক)চামার 
 (খ)ধারােলা 
 (গ)�মাড়ক 
 (ঘ)�পা�াই 

 উ�রঃেপা�াই 

 ১৫। �কান�ট সাথ �ক বােক�র �ণ নয়? 
 (ক)আকাঙ�া 



 (খ)�যাগ�তা 
 (গ)আস�� 
 (ঘ)আসি� 

 উ�রঃআস�� 

 ১৬।গঠনরীিতেত ‘�কৃ�কীত�ন কাব� মূলত- 
 (ক)পদাবিল 
 (খ)ধামািল 
 (গ)��মগীিত 
 (ঘ)নাটগীিত (নাট�গীিত) 

 উ�রঃনাটগীিত (নাট�গীিত) 

 ১৭। স��াভাষা’ �কান সািহত�কেম �র সে� যু�? 
 (ক)চয �াপদ 
 (খ)পদাবিল 
 (গ)ম�লকাব� 
 (ঘ)�রামা�কাব� 

 উ�রঃচয �াপদ 

 ১৮। �দৗলত উ�জর বাহরাম খান �কান অ�েলর অিধবাসী িছেলন? 
 (ক)ফিরদপুর 
 (খ)িসেলট 
 (গ)কৃ�নগর 
 (ঘ)চ��াম 

 উ�রঃচ��াম 



 ১৯। চ�াবতী’ কী? 
 (ক) নাটক 
 (খ) কাব� 
 (গ) পদাবলী 
 (ঘ) পালাগান 

 উ�রঃকাব� 

 ২০। “িবদ�াপিত” �কান রাজসভার কিব িছেলন? 
 (ক)�রাসা� 
 (খ)কৃ�নগর 
 (গ)িব�মপুর 
 (ঘ)িমিথলা 

 উ�রঃিমিথলা 

 ২১। �কান�ট িবদ�াসাগেরর আ�জীবনীমূলক �লখা? 
 (ক)আ�চিরত 
 (খ)আ�কথা 
 (গ)আ��জ�াসা 
 (ঘ)আমার কথা 

 উ�রঃ আ�চিরত 

 ২২। �রাকয়া সাখাওয়াত �হােসেনর ‘মিতচূর’ �কান ধরেনর রচনা? 

 (ক)�ব� 
 (খ)উপন�াস 



 (গ)নাটক 
 (ঘ)আ�জীবনী 

 উ�রঃ�ব� 

 ২৩। �কান�ট জসীমউ�ীেনর রচনা? 
 (ক)গাজী িময়ার ব�ানী 
 (খ)হাসঁুলী বােঁকর উপকথা 
 (গ)ভাওয়াল গেড়র উপাখ�ান 
 (ঘ)ঠাকুরবািড়র আ�ঙনা 

 উ�রঃঠাকুরবািড়র আ�ঙনা 

 ২৪।‘আমার ঘেরর চািব পেরর হােত’- গান�টর রচিয়তা �ক? 
 (ক)লালন শাহ ্
 (খ)হাসন রাজা 
 (গ)পাগলা কানাই 
 (ঘ)রাধারমণ দ� 

 উ�রঃলালন শাহ ্

 ২৫। মু��যুে�র পটভূিমেত রিচত কাব��� �কান�ট? 
 (ক)�কনেড় অরণ� 
 (খ)ব�ী িশিবর �থেক 
 (গ)িনিষ� �লাবান 
 (ঘ)ি�য়েযা�া ি�য়তম 

 উ�রঃ ব�ী িশিবর �থেক 



 ২৬। কাজী নরজলু ইসলােমর ‘অি�-বীণা’ কােব�র �থম কিবতা �কান�ট 
 ? 

 (ক)আগমনী 
 (খ)�কারবানী 
 (গ)�লেয়া�াস 
 (ঘ)িবে�াহী 

 উ�রঃ �লেয়া�াস 

 ২৭।   দীনব�ু িমে�র ‘নীল-দপ �ণ’ নাটক �থম �কাথা �থেক �কািশত 
 হয়? 
 (ক)কলকাতা 
 (খ)ঢাকা 
 (গ)ল�ন 
 (ঘ)মুিশ �দাবাদ 

 উ�রঃ ঢাকা 

 ২৮।�কান�ট রবী�নাথ ঠাকুেরর কাব���? 
 (ক)�শষেলখা 
 (খ)�শষ�� 
 (গ)�শষকথা 
 (ঘ)�শষিদন 

 উ�রঃেশষেলখা 

 ২৯।‘নদী ও নারী’ উপন�ােসর রচিয়তা �ক? 
 (ক)কাজী আবদুল ওদুদ 



 (খ) আবুল ফজল 
 (গ) রশীদ কিরম 
 (ঘ) �মায়ুন কিবর 

 উ�রঃ �মায়ুন কিবর 

 ৩০। ‘বীরবল’ �কান �লখেকর ছ�নাম? 
 (ক)আবু ইসহাক 
 (খ)সুনীল গে�াপাধ�ায় 
 (গ)�মথনাথ িবশী 
 (ঘ)�মথ �চৗধুরী 

 উ�রঃ �মথ �চৗধুরী 

 ৩১। মুনীর �চৗধুরীর ‘মুখরা রমণী বশীকরণ’ এক�ট- 
 (ক)উপন�াস 
 (খ)�ছাটগ� 
 (গ)�ব� 
 (ঘ)অনুবাদ নাটক 

 উ�রঃ অনুবাদ নাটক 

 ৩২। ‘চ�রা’ চিরে�র ��া �ক? 
 (ক)বু�েদব বসু 
 (খ)রবী�নাথ ঠাকুর 
 (গ)মীর মশাররফ �হােসন 
 (ঘ)�সয়দ শামসুল হক 

 উ�রঃ রবী�নাথ ঠাকুর 



 ৩৩। পূব �াশা’ প��কার স�াদক �ক িছেলন? 
 (ক)কাজী নজ�ল ইসলাম 
 (খ)শাহাদাৎ �হােসন 
 (গ)স�য় ভ�াচায � 
 (ঘ)সুধী�নাথ দ� 

 উ�রঃস�য় ভ�াচায � 

 ৩৪।�ক �ফাট� উইিলয়াম কেলেজর িশ�ক িছেলন? 
 (ক)হর�সাদ শা�ী 
 (খ) রামরাম বসু 
 (গ)�দেব�নাথ ঠাকুর 
 (ঘ)অ�য়কুমার দ� 

 উ�রঃ রামরাম বসু 

 ৩৫।  কত সােল ‘�মঘনাদবধ কাব�’ �থম �কািশত হয়? 
 (ক)১৮৬০ 
 (খ)১৮৬৫ 
 (গ)১৮৫৯ 
 (ঘ) ১৮৬১ 

 উ�রঃ ১৮৬১ 

 ৩৬।  অ�র এর �িতশ� �কান�ট? 
 (ক)পিৃথবী 
 (খ)জল 
 (গ)সমু� 



 (ঘ)আকাশ 

 উ�রঃআকাশ 

 ৩৭।Who is the author of ‘Man and Superman’? 
 (ক)G.B. Shaw 
 (খ)Thomas Hardy 
 (গ)Ernest Hemingway 
 (ঘ)Charles Dickens 

 উ�রঃG.B. Shaw 

 ৩৮। The most famous satirist in English literature is- 
 (ক)Jonathan Swift 
 (খ)Alexander Pope 
 (গ)Joseph Addison 
 (ঘ)Richard Steel 

 উ�রঃJonathan Swift 

 ৩৯। What is the plural form of the word ‘louse’? 
 (ক)Louses 
 (খ)Lice 
 (গ)Lices 
 (ঘ)Licess 

 উ�রঃ Lice 

 ৪০। Choose the correct sentence : 



 (ক)He refrained to take any drastic action. 
 (খ)He refrained on taking any drastic action. 
 (গ)He refrained in taking any drastic action. 
 (ঘ)He refrained from taking any drastic action. 

 উ�রঃ He refrained from taking any drastic action. 
 ৪১। Which word is closest in meaning to ‘Franchise’? 
 (ক)Utility 
 (খ)Frankness 
 (গ)Privilege 
 (ঘ)Superficial 

 উ�রঃ Privilege 

 ৪২। ‘Once in a blue moon’ means- 
 (ক)Always 
 (খ)very rarely 
 (গ)Nearly 
 (ঘ)Hourly 

 উ�রঃvery rarely 

 ৪৩।  ‘Jacobean Period’ of English Literature refers to 
 (ক)1558-1603 
 (খ)1625-1649 
 (গ)1603-1625 
 (ঘ)1649-1660 

 উ�রঃ1603-1625 



 ৪৪। A retired officer lives next door. Here, the underlined word is 
 used as a/an : 
 (ক)Gerund 
 (খ)Adverb 
 (গ)Preposition 
 (ঘ)Participle 

 উ�রঃParticiple 

 ৪৫।  Choose the appropriate preposition in the blank of the 
 following sentence : Eight men were concerned – the plot. 
 (ক)at 
 (খ)with 
 (গ)in 
 (ঘ)for 

 উ�রঃ  with 

 ৪৬।Fill in the gap with the right tense : When water – it turns into 
 ice. 
 (ক)Will freeze 
 (খ)Freezes 
 (গ)Would freeze 
 (ঘ)Froze 

 উ�রঃFreezes 

 ৪৭। Which one is the correct antonym of ‘frugal’? 



 (ক)Extraordinary 
 (খ)Spendthrift 
 (গ)Economical 
 (ঘ)Authentic 

 উ�রঃSpendthrift 

 ৪৮। Choose the meaning of the idom- ‘Take the bull by the horns’. 
 (ক)To challenge the enemy with courage 
 (খ)Force the enemy to submit 
 (গ)Out of one’s wit 
 (ঘ)Surrender before the enemy 

 উ�রঃTo challenge the enemy with courage 

 ৪৯। Fill in the blank with the correct quantitifier. I still have – 
 money. 
 (ক)a few 
 (খ)quite a few 
 (গ)many 
 (ঘ)a little 

 উ�রঃa little 

 ৫০।Select the right compound structure of the sentence: Though 
 he is poor, he is honest. 
 (ক)He is poor and honest 
 (খ)As he is poor, he is honest 
 (গ)He is poor but honest 



 (ঘ)Since he is poor, he is honest 

 উ�রঃ He is poor but honest 

 ৫১।  Where do the following lines occur in? “Alone, alone, all, all 
 alone, 
 alone on a wide, wide sea…” 
 (ক)The Rime of the Ancient Mariner 
 (খ)Kubla Khan 
 (গ)The Nightingleton 
 (ঘ)The Dungeon 

 উ�রঃThe Rime of the Ancient Mariner 

 ৫২। ‘For God’s sake hold your tongue, and let me love.’ This line is 
 written by – 
 (ক) Emily Dickinson 
 (খ)T.S. Eliot 
 (গ)Mathew Arnold 
 (ঘ)John Donne 

 উ�রঃ John Donne 

 ৫৩।  Fill in the blank: Tourists ___ their reservations well in 
 advance if they want to fly to Cox’s Bazar. 
 (ক)better to had get 
 (খ)had better to get 
 (গ)had better got 
 (ঘ)had better get 



 উ�রঃhad better get 

 ৫৪। The sun went down. The underlined word is used here as a/ 
 an : 

 (ক)preposition 
 (খ)adverb 
 (গ)noun 
 (ঘ)conjunction 

 উ�রঃadverb 

 ৫৫।Which one of the following words is in singular form? 
 (ক)agenda 
 (খ)oases 
 (গ)radius 
 (ঘ)formulae 

 উ�রঃ radius 

 ৫৬।Identify the right passive voice of- ‘It is impossible to do this’. 
 (ক)Doing this is impossible 
 (খ)This is impossible to be done 
 (গ)This is must be done 
 (ঘ)This can’t be done 

 উ�রঃ This is impossible to be done 



 ৫৭।Of the following authors, who wrote an epic? 
 (ক)John Milton 
 (খ)Jane Manfield 
 (গ)William Cowper 
 (ঘ)William Shakespeare 

 উ�রঃJohn Milton 

 ৫৮। The literary term ‘euphemism’ means- 
 (ক)vague idea 
 (খ)in offensive expression 
 (গ)a sonnet 
 (ঘ)wise saying 

 উ�রঃ in offensive expression 

 ৫৯। ‘Mutton’ is a/ an 
 (ক)Common noun 
 (খ)Abstract noun 
 (গ)Material noun 
 (ঘ)Proper noun 
 উ�রঃMaterial noun 

 ৬০। Reading is an excellent habit. Here, the underlined word is a- 
 (ক)Verbal noun 
 (খ)Participle 
 (গ)Verb 
 (ঘ)Gerund 



 উ�রঃ Gerund 

 ৬১। Which one of the following words is an example of a 
 distributive pronoun? 
 (ক)such 
 (খ)either 
 (গ)that 
 (ঘ)any 

 উ�রঃ either 

 ৬২।  Who is not a Victorian poet? 
 (ক)Mathew Arnold 
 (খ)Alexander Pope 
 (গ)Robert Browning 
 (ঘ)Alfred Tennyson 

 উ�রঃAlexander Pope 
 ৬৩। A speech of too many words is called 
 (ক)A big speech 
 (খ)Maiden speech 
 (গ)An unimportant speech 
 (ঘ)A verbose speech 

 উ�রঃ A verbose speech 

 ৬৪।  Strike while the iron is hot’ is an example of- 
 (ক)Noun clause 
 (খ)Adjective clause 



 (গ)Adverbial clause 
 (ঘ)Subordinate clause 

 উ�রঃAdverbial clause 

 ৬৫। The play ‘The Spanish Tragedy’ is written by – 
 (ক)Thomas Kyd 
 (খ)Christopher Marlowe 
 (গ)Shakespeare 
 (ঘ)Ben Jonson 

 উ�রঃThomas Kyd 

 ৬৬।Who among the following Indian English writers is a famous 
 novelist? 
 (ক)Gayatri Chakravorty Spivak 
 (খ)R.K. Narayan 
 (গ)Nissim Ezekiel 
 (ঘ)Kamala Das 

 উ�রঃ R.K. Narayan 

 ৬৭। The word ‘Panegyric’ means 
 (ক)Criticism 
 (খ)Elaborate praise 
 (গ)Curse 
 (ঘ)High sound 

 উ�রঃElaborate praise 



 ৬৮। Select the correctly spelt word 
 (ক)  heterogeneous 
 (খ)  hetarogeneous 
 (গ)  hetrogeneous 
 (ঘ)hetroganeous 

 উ�রঃ  heterogeneous 

 ৬৯। Among’ is a preposition that is used when- people are 
 involved. 
 (ক)two 
 (খ)more than two 
 (গ)two or more than two 
 (ঘ)four only 

 উ�রঃmore than two 

 ৭০।  Which period is known as ‘The golden age of English 
 literature’? 
 (ক)The Victorian age 
 (খ)The Elizabethan age 
 (গ)The Restoration age 
 (ঘ)The Eighteenth Century 

 উ�রঃ The Elizabethan age 

 ৭১।  Which one in the correct indirect narration? “Why have you 
 beaten my dog”? he said to me. 



 (ক)He demanded me why had I beaten his dog 
 (খ)He asked me why I have had beaten his dog 
 (গ)He enquired me why had I had beaten his dog 
 (ঘ)He demanded of me why I had beaten his dog 

 উ�রঃ He demanded of me why I had beaten his dog 

 ৭২।The novelist has a hold of — in writing. 
 (ক)manner 
 (খ)history 
 (গ)tradition 
 (ঘ)style 

 উ�রঃstyle 
 ৭৩। �াচীন বাংলার হিরেকল জনপদ অ�লভ�� এলাকা – 
 (ক)রাজশাহী 
 (খ)িদনাজপুর 
 (গ)খুলনা 
 (ঘ)চ��াম 

 উ�রঃ চ��াম 

 ৭৪। িনেচর �মাঘল স�াটেদর মেধ� �ক �থম আ�জীবনী িলেখিছেলন? 
 (ক)আকবর 
 (খ)বাবর 
 (গ)শাহজাহান 
 (ঘ)�মায়ুন 

 উ�রঃবাবর 



 ৭৫। ঐিতহািসক ছয় দফা �ঘাষণা করা হয় ১৯৬৬ সােলর 
 (ক)�ফ�য়ািরেত 
 (খ)�ম মােস 
 (গ)জলুাই মােস 
 (ঘ)আগে� 

 উ�রঃেফ�য়ািরেত 

 ৭৬। মু�জবনগর সরকােরর �াণ ও পুনব �াসন ম�ী �ক িছেলন? 
 (ক)ক�াে�ন এম মনসুর আলী 
 (খ)তাজউ�ীন আহমদ 
 (গ)এ. এইচ, এম কামা��ামান 
 (ঘ)খ�কার �মাশতাক আহমদ 

 উ�রঃএ. এইচ, এম কামা��ামান 

 ৭৭। িকেসর িভি�েত পূব � বাংলায় ভাষা আে�ালন হেয়িছল? 
 (ক)ি�-জািত ত� 
 (খ)সামা�জক �চতনা 
 (গ)অসা�দািয়কতা 
 (ঘ)বা�ালী জাতীয়তাবাদ 

 উ�রঃবা�ালী জাতীয়তাবাদ 

 ৭৮। ১৯৫৪ সােলর পূব �বাংলা �ােদিশক পিরষদ িনব �াচেন যু� িছেলন 
 না— 
 (ক)�শের বাংলা এ �ক ফজলুল হক 
 (খ)�হােসন শহীদ �সাহরাওয়াদ� 



 (গ)মাওলানা আবদুল হািমদ খান ভাসানী 
 (ঘ)নবাব স�ার সিলমু�াহ 

 উ�রঃ নবাব স�ার সিলমু�াহ 

 ৭৯।  জমু চাষ হয়— 
 (ক)বিরশােল 
 (খ)ময়মনিসংেহ 
 (গ)খাগড়াছিড়েত 
 (ঘ)িদনাজপুের 

 উ�রঃখাগড়াছিড়েত 

 ৮০।   চাকমা জনেগা��র �লাকসংখ�া সব �ািধক 
 (ক)রা�ামা�ট �জলায় 
 (খ)খাগড়াছিড় �জলায় 
 (গ)বা�রবান �জলায় 
 (ঘ)িসেলট �জলায় 

 উ�রঃরা�ামা�ট �জলায় 

 ৮১। বাংলােদেশর �থম আদম�মাির হয় কত সােল – 
 (ক)১৯৭৯ সােল 
 (খ)১৯৭২ সােল 
 (গ)১৯৭৩ সােল 
 (ঘ)১৯৭৪ সােল 

 উ�রঃ১৯৭৪ সােল 



 ৮২। বাংলােদেশ �মাট �দশজ উৎপাদেন কৃিষ খােতর অবদান 
 (ক)িনয়িমতভােব ব�ৃ� পাে� 
 (খ)অিনয়িমতভােব ব�ৃ� পাে� 
 (গ)�ম�াসমান 
 (ঘ)অপিরবিত�ত থাকেছ 

 উ�রঃ�ম�াসমান 
 ৮৩। বাংলােদেশর অন�তম িবেশষািয়ত ব�াংক 
 (ক)বাংলােদশ কৃিষ ব�াংক 
 (খ)�সানালী ব�াংক 
 (গ)অ�ণী ব�াংক 
 (ঘ)�পালী ব�াংক 

 উ�রঃবাংলােদশ কৃিষ ব�াংক 

 ৮৪। গণ�জাত�ী বাংলােদেশর সংিবধােনর �কান ধারায় সকল 
 নাগিরকেক আইেনর দৃ��েত সমতার কথা বলা হেয়েছ? 
 (ক)ধারা ২৬ 
 (খ)ধারা ২৭ 
 (গ)ধারা ২৮ 
 (ঘ)ধারা ২৯ 

 উ�রঃ ধারা ২৭ 

 ৮৫।বাংলােদশ ইেকানিমক িরিভউ, ২০১৬ অনুসাের বাংলােদেশর িশ� 
 মতৃ� �র হার (�িত হাজার জীিবত জে�)- 
 (ক)২৫ 
 (খ)২৭ 
 (গ)২৯ 



 (ঘ)৩১ 

 উ�রঃ বাংলােদশ ইেকানিমক িরিভউ, ২০১৬ অনুসাের বাংলােদেশর 
 িশ� মতৃ� �র হার (�িত হাজার জীিবত জে�)- ২৯ জন 

 ৮৬। ৭ম প�বািষ �কী পিরক�না �ময়ােদ �িতবছর বাংলােদেশর গড় 
 �কৃত �জিডিপ �ব�ৃ� অজ�েনর ল��মা�া- 
 (ক)৭.০০% 
 (খ)৭.১২% 
 (গ)৭.৩০% 
 (ঘ)৭.৪০% 

 উ�রঃ ৭.৪০% 

 ৮৭। ২০১৫-২০১৬ অথ �বছের বাংলােদেশর গড় মূল��ীিত িছল- 
 (ক)৫.৯২% 
 (খ)৬.০% 
 (গ)৬.৪১% 
 (ঘ)৬.৪৩% 

 উ�রঃ৫.৯২% 

 ৮৮। বাংলােদেশ িবদু�ৎ উৎপাদেন �ালািন িহেসেব সব �ািধক ব�ব�ত 
 হয়- 
 (ক)ফােন �স অেয়ল 
 (খ)কয়লা 
 (গ)�াকৃিতক গ�াস 
 (ঘ)িডেজল 



 উ�রঃ�াকৃিতক গ�াস 

 ৮৯। গণ�জাত�ী বাংলােদেশর সংিবধান মেত �ধান িনব �াচন 
 কিমশনােরর িনেয়ােগর �ময়াদকাল- 
 (ক)৩ বছর 
 (খ)৪ বছর 
 (গ)৫ বছর 
 (ঘ)৬ বছর 

 উ�রঃ৫ বছর 

 ৯০। �দেশর �কােনা এলাকােতই �ভাটার হনিন এমন ব��� সংসদ 
 িনব �াচেন- 
 (ক)িনব �াচন কিমশেনর অনুমিত�েম �াথ� হেত পারেবন 
 (খ)আইন ম�ণালেয়র অনুমিত�েম �াথ� হেত পারেবন 
 (গ)সংিশ� দলীয় কতৃ�পে�র অনুমিত�েম �াথ� হেত পারেবন 
 (ঘ)�কােনা�েমই �াথ� হেত পারেবন না 

 উ�রঃ �কােনা�েমই �াথ� হেত পারেবন না। 

 ৯১। �কান�ট �ানীয় সরকার নয়? 
 (ক)�পৗরসভা 
 (খ)প�ী িবদু�ৎ 
 (গ)িস�ট কেপ �ােরশন 
 (ঘ)উপেজলা পিরষদ 

 উ�রঃপ�ী িবদু�ৎ 

 ৯২। আইন �ণয়েনর �মতা- 



 (ক)আইন ম�ণালেয়র 
 (খ)রা�পিতর 
 (গ)�ীকােরর 
 (ঘ)জাতীয় সংসেদর 

 উ�রঃজাতীয় সংসেদর 

 ৯৩। সমােজর িশি�ত ��িণর �য অংশ সরকার বা কেপ �ােরট �েপ 
 থােক না, িক� সকেলর উপর �ভাব িব�ার করার �মতা রােখ 
 (ক)রাজৈনিতক দল 
 (খ)সুশীল সমাজ 
 (গ)িবচার িবভাগ 
 (ঘ)�শাসন িবভাগ 

 উ�রঃ সুশীল সমাজ 

 ৯৪।গণ�জাত�ী বাংলােদেশর রা�পিত পেদ িনব �ািচত হবার নূ�নতম 
 বয়স- 
 (ক)৩০ বছর 
 (খ)৩৫ বছর 
 (গ)৪০ বছর 
 (ঘ)৪৫ বছর 

 উ�রঃ৩৫ বছর 

 ৯৫। বাংলােদেশর জাতীয় আয় গণনায় �দেশর অথ �নীিতেক ক’�ট খােত 
 ভাগ করা হয়? 
 (ক)১২ 
 (খ)১৩ 



 (গ)১৪ 
 (ঘ)১৫ 

 উ�রঃ ১৫ 

 ৯৬। �ট� ��েকেট বাংলােদেশর পে� �ক �থম ডাবল �স�ুির কেরন? 
 (ক)মুশিফক 
 (খ)তািমম 
 (গ)সা��র 
 (ঘ)িলটন দাস 

 উ�রঃমুশিফক 

 ৯৭। িনেচর �কান�ট নাগিরেকর দািয়�? 
 (ক)রা�ায় �ািফক আইন �মেন চলা 
 (খ)িশ� কারখানায় অিধক �িমক িনেয়াগ �দয়া 
 (গ)দ� জনশ�� �তির করা 
 (ঘ)রাজৈনিতক সংগঠেন অ�ভ� �� হওয়া 

 উ�রঃ রা�ায় �ািফক আইন �মেন চলা 

 ৯৮। মায়ানমােরর সােথ বাংলােদেশর ক’�ট �জলার সীমা� রেয়েছ? 
 (ক)২�ট 
 (খ)৩�ট 
 (গ)৪�ট 
 (ঘ)৫�ট 

 উ�রঃ২�ট 



 ৯৯। পাব �ত� চ��াম শাি�চ� �� কত সােল �া�িরত হয়? 
 (ক)১৯৯৩ 
 (খ)১৯৯৭ 
 (গ)১৯৯৯ 
 (ঘ)২০০১ 

 উ�রঃ১৯৯৭ 

 ১০০। বাংলােদেশর �তির �থম ন�ােনা স�ােটলাইেটর নাম কী? 
 (ক)িবকনঅে�ষণা 
 (খ)��াক অে�ষা 
 (গ)�নায়া ১৮ 
 (ঘ)�নায়া ১৯ 

 উ�রঃ ��াক অে�ষা 

 ১০১। বাংলােদশ এবং মায়ানমােরর মেধ� সমু� সীমা িবেরাধ �কান 
 সং�ার মাধ�েম িন�ি� হয়? 
 (ক)Permanent Court of Justice 
 (খ)International Tribunal for the law of the Sea 
 (গ)International Court of Justice 
 (ঘ)Perinanent Court of Arbitration 

 উ�রঃInternational Tribunal for the law of the Sea 

 ১০২।বাংলােদশ বত�মােন সব �ািধক পিরমাণ অেথ �র িবিভ� পণ� আমদািন 
 কের- 
 (ক)ভারত �থেক 
 (খ)চীন �থেক 
 (গ)জাপান �থেক 



 (ঘ)িস�াপুর �থেক 

 উ�রঃচীন �থেক 

 ১০৩। ২০২২ সােলর িফফা িব�কাপ অনু��ত হেব : 
 (ক)দুবাই 
 (খ)িসউল 
 (গ)কাতার 
 (ঘ)বািল �ন 

 উ�রঃিসউল 

 ১০৪। ইসলামী সহেযািগতা সং�া (ওআইিস) এর দা�িরক ভাষার সংখ�া 
 হে�: 
 (ক)৫ 
 (খ)৩ 
 (গ)৪ 
 (ঘ)২ 

 উ�রঃ ৩ 
 ১০৫।  �নরাজ� �য তে�র মূল উপাদান �স�ট হে� : 
 (ক)নয়া উদারতাবাদ 
 (খ)গঠনবাদ 
 (গ)বা�ববাদ 
 (ঘ) নব� মাক�সবাদ 

 উ�রঃগঠনবাদ 



 ১০৬। সােবক মািক�ন ��িসেড� �রানা� িরগান কতৃ�ক �ঘািষত 
 ��েট�জক িডেফ� ইিনিসেয়�টভ (এস.িড.আই) এর জনি�য় নাম িছল 
 – 
 (ক)থাড 
 (খ)শয়তােনর সা�ােজ� আ�মণ 
 (গ)তারকা যু� 
 (ঘ)ম�াড 

 উ�রঃতারকা যু� 

 ১০৭।২০১৫ সােল প�ািরেস অনু��ত কপ-২১ এ কত সংখ�ক জািত 
 অংশ�হণ কেরিছল? 
 (ক)১৯৩ 
 (খ)১৬৮ 
 (গ)১৯৯ 
 (ঘ)১৯৬ 

 উ�রঃ ১৯৬ 

 ১০৮। িময়ানমাের �রািহ�ারা তােদর নাগিরক� হারায় : 
 (ক)১৯৬২ সেন 
 (খ)১৯৮৬ সেন 
 (গ)১৯৭৮ সেন 
 (ঘ)১৯৮২ সেন 

 উ�রঃ১৯৮২ সেন 

 ১০৯। �য়াম-এর গভন �েরর নাম হে� : 
 (ক)এ�ািড ক�ালেভা 



 (খ)�ডানা� ডাক 
 (গ)রন বুম 
 (ঘ)�গন �বক 

 উ�রঃএ�ািড ক�ালেভা 

 ১১০। অে�াবর িব�েবর �নতৃ� িদেয়েছন 
 (ক)কাল � মাক�স 
 (খ)��ডিরক এে�লস 
 (গ)িভ. আই. �লিনন 
 (ঘ)মাও �স ত� ং 

 উ�রঃিভ. আই. �লিনন 

 ১১১। দুই বা তেতািধক �িত��ী বহৃৎ শ��সমূেহর মাঝখােন অবি�ত 
 �দশেক বলা হয় : 
 (ক)�লেব��ত রা� 
 (খ)িনরেপ� রা� 
 (গ)বাফার রা� 
 (ঘ)�জেরা সাম রা� 

 উ�রঃ বাফার রা� 

 ১১২।িপং পং এর অথ � হে� : 
 (ক)ভিলবল 
 (খ)�টিবল �টিনস 
 (গ)বাে�ট বল 
 (ঘ)লন �টিনস 



 উ�রঃেটিবল �টিনস 

 ১১৩। �ব� ও �রাড ইিনিসেয়�টভ (িব আর আই) ��াব কেরেছ : 
 (ক)চীন 
 (খ)জাপান 
 (গ)ভারত 
 (ঘ) আিসয়ান 

 উ�রঃচীন 

 ১১৪।  �কান�ট জািতসংেঘর সহেযাগী নয়? 
 (ক) আই. এল. ও 
 (খ)� (WHO) 
 (গ)ASEAN (আিশয়ান) 
 (ঘ)উপেরর সবক�ট 
 উ�রঃASEAN (আিশয়ান) 

 ১১৫।সােক�র সদর দ�র �কাথায়? 
 (ক)ঢাকা 
 (খ)নয়ািদি� 
 (গ)কলে�া 
 (ঘ)কাঠমান্ড�  

 উ�রঃকাঠমান্ড�  

 ১১৬। ১৯৯৫ সাল�টেক �কান সং�া�টর �গাে�ন জিুবিল িহেসেব পািলত 
 হে�? 
 (ক)UNO 
 (খ)NAM 



 (গ)GATT 
 (ঘ)ASEAN 

 উ�রঃUNO 

 ১১৭।িনে�র �কান কায ��েমর সােথ অ�ামেনি� ই�ারন�াশনাল যু�? 
 (ক)�াণীেদর �িত িনষ্ঠ�রতা �রাধ 
 (খ)পিরেবশ সংর�ণ 
 (গ)মানবািধকার সংর�ণ 
 (ঘ) ঐিতহািসক �াপনা সংর�ণ 

 উ�রঃমানবািধকার সংর�ণ 
 ১১৮। বািণ�জ�কভােব �মৗমািছ পালনেক বলা হয় – 
 (ক)িপিসকালচার 
 (খ)এিপকালচার 
 (গ)�মিরকালচার 
 (ঘ)�সিরকালচার 

 উ�রঃএিপকালচার 

 ১১৯।UNHCR-এর সদর দ�র �কাথায়? 
 (ক)িনউইয়ক� 
 (খ)�রাম 
 (গ)�জেনভা 
 (ঘ)ল�ন 

 উ�রঃেজেনভা 

 ১২০। ভারেতর সবেচেয় �াচীন রাজৈনিতক দল �কান�ট? 



 (ক)ভারতীয় জনতা পা�ট� 
 (খ)কিমউিন� পা�ট� 
 (গ)ই��য়ান ন�াশনাল কংে�স 
 (ঘ)ব�জন সমাজ পা�ট� 

 উ�রঃ ই��য়ান ন�াশনাল কংে�স 

 ১২১। “Imperialism, the Highest Stage of Capitalism” বই�ট কার 
 �লখা? 
 (ক)টমাস হবসন 
 (খ)িভ.আই. �লিলন 
 (গ)কাল � মাক�স 
 (ঘ)এি�িনও �ামিস 

 উ�রঃিভ.আই. �লিলন 

 ১২২। �াকৃিতক আইেনর উ�ব হয় : 
 (ক)থমাস হবসন, �েগা, ��ািসয়াস ও জন লক এর �লখনী �থেক 
 (খ)ম�াগনা কাট�া �থেক 
 (গ)ি�ক, খ�ৃান ও মধ�যুগীয় ধম �ত� �থেক 
 (ঘ)কনফুিসয়ািনজম �থেক 

 উ�রঃ থমাস হবসন, �েগা, ��ািসয়াস ও জন লক এর �লখনী �থেক 

 ১২৩।  �ম�াসমান হাের ওেজান�র �য়কারী উপাদান িবলীেনর 
 িবষয়�ট �কান চ� ��েত বলা হেয়েছ? 

 (ক)মি�ল �েটাকল 
 (খ)��ােরাে�ােরা কাব �ন চ� �� 



 (গ)IPCC চ� �� 
 (ঘ)�কান�টই নয় 

 উ�রঃমি�ল �েটাকল 

 ১২৪। ভূতা��কভােব বাংলােদেশর সবেচেয় পুরাতন ভূিম�প গ�ঠত হয় : 
 (ক)টারিশয়ারী যুেগ 
 (খ)�াইে�ািসন যুেগ 
 (গ)�কায়াটারনারী যুেগ 
 (ঘ)সা�িতক কােল 

 উ�রঃটারিশয়ারী যুেগ 

 ১২৫। বাংলােদেশর এফ, িস, িড, আই �কে�র উে�শ�: 
 (ক)বন�া িনয়�ণ 
 (খ)পািন িন�াশন 
 (গ)পািন �সচ 
 (ঘ)উপেরর িতন�ট (ক, খ, গ) 

 উ�রঃউপেরর িতন�ট (ক, খ, গ) 

 ১২৬।বাংলােদেশর জলবায় ুকী ধরেনর? 
 (ক)�া�ীয় ও উপ�া�ীয় জলবায়ু 
 (খ)�া�ীয় �মৗসুমী জলবায়ু 
 (গ)উপ�া�ীয় জলবায় ু
 (ঘ)আ�� �া�ীয় জলবায় ু

 উ�রঃ�া�ীয় �মৗসুমী জলবায়ু 



 ১২৭। িনেচর �কান �জলােত �াইে�ািসন চ�রভূিম রেয়েছ? 
 (ক)চাদঁপুর 
 (খ)িপেরাজপুর 
 (গ)মাদারীপুর 
 (ঘ)গাজীপুর 
 উ�রঃ গাজীপুর 

 ১২৮। আি�কার সাব-সাহারা অ�লেক কী নােম অিভিহত করা হয়? 
 (ক)সাভানা 
 (খ)ত��া 
 (গ)��ইির 
 (ঘ)সােহল 

 উ�রঃসােহল 

 ১২৯।�কান�ট জলবায়ুর উপাদান নয়? 
 (ক)উ�তা 
 (খ)আ��তা 
 (গ)সমু�ে�াত 
 (ঘ)বায়ু�বাহ 

 উ�রঃসমু�ে�াত 

 ১৩০। িনেচর �কান �ভৗেগািলক এলাকা�ট ‘রামসার সাইট’ িহেসেব 
 �ীকৃত? 
 (ক)রামসাগর 
 (খ)বগা �লইক (Lake) 
 (গ)টা�ুয়ার হাওর 
 (ঘ)কা�াই �দ 



 উ�রঃটা�ুয়ার হাওর 

 ১৩১। ‘পলল পাখা’ জাতীয় ভূিম�প গেড় উেঠ- 
 (ক)পাহােড়র পাদেদেশ 
 (খ)নদীর িন� অববািহকায় 
 (গ)নদীর উৎপি��েল 
 (ঘ)নদী �মাহনায় 

 উ�রঃপাহােড়র পাদেদেশ 

 ১৩২।  ‘�স�াই ��মওয়াক� ২০১৫-৩০’ হে� এক�ট- 
 (ক)জাপােনর উ�য়ন �কৗশল 
 (খ)সুনািম দুেয �ােগর ঝঁুিক �াস �কৗশল 
 (গ)দুেয �ােগর ঝঁুিক �াস �কৗশল 
 (ঘ)ভূিমকে�র ঝঁুিক �াস �কৗশল 

 উ�রঃ দুেয �ােগর ঝঁুিক �াস �কৗশল 

 ১৩৩। �কান�ট জলজ আবহাওয়াজিনত (hydro-meteorological) দুেয �াগ 
 নয়? 
 (ক) ভূিমক� 
 (খ) ভূিমধস 
 (গ)নদীভা�ন 
 (ঘ)ঘূিণ �ঝড় 

 উ�রঃ ভূিমধস 

 ১৩৪। �কান গ�াস�ট ‘�াই আইস’ �তিরেত ব�বহার করা হয়? 



 (ক)টাইে�ােরাটাইফ্লুেরা ইেথন 
 (খ)কাব �ন ডাই অ�াইড 
 (গ)ডাইে�ােরা ডাইফ্লুেরা ইেথন 
 (ঘ)আগ �ন 

 উ�রঃকাব �ন ডাই অ�াইড 

 ১৩৫। বত�মােন পিরেবশ-বা�ব �কান গ�াস�ট �রি�জােরটেরর 
 কে�সের ব�বহার করা হয়? 
 (ক) টাইে�ােরা�াইফ্লুেরা ইেথন 
 (খ)�ট�াফ্লুেরা ইেথন 
 (গ)ডাইে�ােরা ডাইফ্লুেরা ইেথন 
 (ঘ)আগ �ন 

 উ�রঃেট�াফ্লুেরা ইেথন 

 ১৩৬।  ক�া�ার িচিকৎসায় �য িবিকরণ ব�বহার করা হয় তা হেলা- 
 (ক)আলফা �রস (alpha rays) 
 (খ)িবটা �রস (beta rays) 
 (গ)গামা �রস (gamma rays) 
 (ঘ)এ� �রস (x-rays) 

 উ�রঃগামা �রস (gamma rays) 

 ১৩৭। ব�াকেটিরয়ার �কােষ িনেচর �কান�ট উপি�ত? 
 (ক)�াি�ড 
 (খ)মাইেটাক��য়া 
 (গ)িনউি�ওলাস 
 (ঘ)��ামা�টন ব� 



 উ�রঃ ��ামা�টন ব� 

 ১৩৮। ম��ে�র �ডাপািমন �তিরর �কাষ�েলা ন� হেল িক �রাগ হয়? 
 (ক)এিপেলপিস 
 (খ)পারিকনসন 
 (গ)প�ারালাইিসস 
 (ঘ) �মেবািসন 

 উ�রঃপারিকনসন 

 ১৩৯। িনেচর �কান উ��দ �কবল ম�ানে�াভ বনা�েল �দখা যায়? 
 (ক)�খজরু পাম 
 (খ)সা� পাম 
 (গ)িনপা পাম 
 (ঘ) তাল পাম 

 উ�রঃিনপা পাম 

 ১৪০। বায়ুম�েলর �কান �ের ব�পাত ঘেট? 
 (ক)�েপাম�ল 
 (খ)�ােটাম�ল 
 (গ)�মেসাম�ল 
 (ঘ)তাপম�ল 

 উ�রঃ�েপাম�ল 

 ১৪১।পিৃথবীর বািরম�েলর জলরািশর শতকরা কতভাগ জল ভূগেভ� 
 ধারণ কের? 



 (ক)২.০৫% 
 (খ)০.৬৮% 
 (গ)০.০১% 
 (ঘ)০.০০১% 

 উ�রঃ ০.৬৮% 

 ১৪২। মা-এর রে� �হপাটাই�টস-িব (Hepatitis-B) ভাইরাস থাকেল 
 নবজাতেকর �া��ঝঁুিক ব�ব�াপনা িক হওয়া উিচত? 
 (ক)৩০ িদেনর মেধ� ভ�াকিসন িদেত হেব 
 (খ) ৭ িদন ইনিকউেবটের রাখেত হেব 
 (গ)জে�র ১২ ঘ�ার মেধ� ভ�াকিসন ও এইচিবআই�জ (HBIG) শট িদেত 
 হেব 
 (ঘ)জে�র ১ মাস পর �কবলমা� (HBIG) শট িদেত হেব 

 উ�রঃ জে�র ১২ ঘ�ার মেধ� ভ�াকিসন ও এইচিবআই�জ (HBIG) শট 
 িদেত হেব 

 ১৪৩। �ড�ু �রাগ ছড়ায়- 
 (ক)Aedes aegypti মশা 
 (খ)House flies 
 (গ)Anopheles 
 (ঘ)ইঁদুর ও কাঠেবড়ালী 

 উ�রঃAedes aegypti মশা 

 ১৪৪। বায়ুম�েলর �য �ের ব�পাত ঘেট? 
 (ক)�ােটা��য়ার 
 (খ)�েপা��য়ার 



 (গ)আেয়ােনা��য়ার 
 (ঘ)ওেজান�র 

 বায়ুম�েলর আেয়ােনা��য়ার �ের ব�পাত ঘেট 
 উ�রঃ আেয়ােনা��য়ার 

 ১৪৫। ি�েফন হিক� একজন- 
 (ক)দাশ �িনক 
 (খ)পদাথ �িবদ 
 (গ)রসায়নিবদ 
 (ঘ)কিব 

 উ�রঃপদাথ �িবদ 

 ১৪৬।�াকৃিতক গ�ােসর �ধান উপাদান হেলা- 
 (ক)নাইে�ােজন গ�াস 
 (খ)িমেথন গ�াস 
 (গ)হাইে�ােজন গ�াস 
 (ঘ)কাব �ন মেনা�াইড 

 উ�রঃ  িমেথন গ�াস 
 ১৪৭। �কান�ট নবায়নেযাগ� শ��র উৎস? 
 (ক)�তল 
 (খ)সমুে�র �ঢউ 
 (গ)গ�াস 
 (ঘ)কয়লা 

 উ�রঃসমুে�র �ঢউ 



 ১৪৮। িনে�র চার�টর মেধ� �কান�ট িভ�? 
 (ক)িপতল 
 (খ)তামা 
 (গ)�লাহা 
 (ঘ)�টন 

 উ�রঃিপতল 

 ১৪৯। 10101111 এর 1’s complement �কান�ট? 
 (ক)11111111 
 (খ)0000 0000 
 (গ)0101 0000 
 (ঘ)1000 0011 

 উ�রঃ  0101 0000 

 ১৫০। �কান মাধ�েম আেলার পালস ব�ব�ত হয়? 
 (ক)তামার তার 
 (খ)�কা-এ��য়াল ক�াবল 
 (গ)অপ�টকাল ফাইবার 
 (ঘ)ওয়�ারেলস িমিডয়া 

 উ�রঃঅপ�টকাল ফাইবার 

 ১৫১। ই-�মইল �হণ করার অিধক ব�ব�ত ��াটকল �কান�ট? 
 (ক)POP3 
 (খ)POP9 
 (গ)HTML 
 (ঘ)SMTP 



 উ�রঃ POP3 

 ১৫২। �কান�ট স�ঠক নয়? 
 (ক)A + 0 = A 
 (খ)A.1 = A 
 (গ)A + A = 1 
 (ঘ)A.A’ = 1 

 উ�রঃ A.A’ = 1 

 ১৫৩।এক word কত িবট িবিশ� হয়? 
 (ক)8 
 (খ)16 
 (গ)4 
 (ঘ)2 

 উ�রঃ 8 

 ১৫৪।  �কান ধরেনর bus ব�ব�ত হয় না? 
 (ক)address bus 
 (খ)input-reader bus 
 (গ)data bus 
 (ঘ)control bus 

 উ�রঃinput-reader bus 

 ১৫৫। ROM িভি�ক ��া�ােমর নাম িক? 
 (ক)malware 



 (খ)firmware 
 (গ)virus 
 (ঘ)lip-lop 

 উ�রঃfirmware 

 ১৫৬।  এক�ট ল�জক �গট-এর আউটপুট 1 হয় যখন এর সব ইনপুট 0 
 থােক। এই �গট�ট 
 (ক)AND 
 (খ)OR 
 (গ)XOR 
 (ঘ)NAND 

 উ�রঃ NAND 

 ১৫৭।  �কান�ট মাইে�াসফেটর �থম ��া�াম? 
 (ক)Windows XP 
 (খ)Windows 98 
 (গ)MS DOS 
 (ঘ) Windows 7 

 উ�রঃMS DOS 

 ১৫৮।  িড� িড�াগেমে�শান ব�ব�ত হয়- 
 (ক)ভাইরাস �ংেসর জন� 
 (খ)খারাপ �স�রসমূহ পরী�া করেত 
 (গ)িডে�র ফাইল�েলােক পুনিব �ন�� করেত 
 (ঘ) িড� ফরেমট করেত 



 উ�রঃ িডে�র ফাইল�েলােক পুনিব �ন�� করেত 

 ১৫৯। �কান সাইট�ট �কনা �বচার জন� নয়? 
 (ক)ekhanei.com 
 (খ)olx.com 
 (গ)google.com 
 (ঘ)amazon.com 

 উ�রঃgoogle.com 

 ১৬০। ক��উটার �নটওয়াক� OST মেডেমর �র কয়�ট? 
 (ক)৭ 
 (খ)৫ 
 (গ)৯ 
 (ঘ)৮ 

 উ�রঃ৭ 

 ১৬১।�কান �েটাকল�ট ই�ারেনট সংেযােগর ��ে� সব �ািধক ব�ব�ত 
 হয়? 
 (ক)TCP/IP 
 (খ)Net BEUI 
 (গ)Novel netware 
 (ঘ)Linux 

 উ�রঃTCP/IP 

 ১৬২।�কান িচ��ট ই-�মইল �ঠকানায় অবশ�ই থাকেব ? 
 (ক)$ 



 (খ)# 
 (গ)& 
 (ঘ)@ 

 উ�রঃ@ 

 ১৬৩। িনেচর �কান�ট সাম�স�পূণ � নয় ? 
 (ক)�ফসবুক 
 (খ)ট�ইটার 
 (গ)িলংকড ইন 
 (ঘ)উইিকপিডয়া 
 উ�রঃ উইিকপিডয়া 

 ১৬৪।  �সট A = { x : x, Fibonacci সংখ�া এবং  } হেল, P(A) এর  𝑥  2 <  64 
 উপাদান কয়�ট? 
 (ক)128 
 (খ)32 
 (গ)64 
 (ঘ)256 

 উ�রঃ64 

 ১৬৫।4 জন মিহলা ও 6 জন পু�েষর মধ� �থেক 4 সদস�িবিশ� এক�ট 
 উপ-কিম�ট গঠন করেত হেব যােত 1 জন িনিদ�� পু�ষ সব �দাই উপি�ত 
 থােকন। কত �কাের ঐ কিম�ট গঠন করা �যেত পাের? 
 (ক)210 
 (খ)304 
 (গ)84 
 (ঘ)120 



 উ�রঃ84 

 ১৬৬।30 �থেক 40 পয �� সংখ�া �থেক �যেকােনা এক�টেক ইে�মত 
 িনেল �স সংখ�া�ট �মৗিলক অথবা 5 এর �িণতক হওয়ার স�াবনা কত? 
 (ক)  5 

 11 

 (খ)  1 
 2 

 (গ)  3 
 5 

 (ঘ)  6 
 11 

 উ�রঃ  5 
 11 

 ১৬৭। টাকায় 5 �ট মােব �ল িব�য় করায় 12% �িত হয়। 10% লাভ করেত 
 হেল টাকায় কয়�ট িব�য় করেত হেব? 
 (ক)4 �ট 
 (খ)3 �ট 
 (গ)2 �ট 
 (ঘ)�কােনা�টই নয় 

 উ�রঃ 4 �ট 

 ১৬৮। দু�ট সংখ�ার অনুপাত 2 : 3 এবং গ.সা.�. 4 হেল বহৃ�র সংখ�া�ট 
 কত? 
 (ক)6 
 (খ)12 
 (গ)8 
 (ঘ)16 



 উ�রঃ 12 

 ১৬৯।�কান আসল 3 বছের মুনাফা-আসেল 5500 টাকা হয়। মুনাফা 
 আসেলর  অংশ হেল মুনাফার হার কত?  3 

 8 

 (ক)10% 
 (খ)12.5% 
 (গ)15% 
 (ঘ)12% 

 উ�রঃ12.5% 

 ১৭০।িম: �রজা তারঁ স�েদর 12% �ীেক, 58% �ছেলেক এবং অবিশ� 
 720000/- টাকা �মেয়েক িদেলন। তার স�েদর �মাট মূল� কত? 
 (ক)2400000 টাকা 
 (খ)2000000 টাকা 
 (গ)1600000 টাকা 
 (ঘ)1200000 টাকা 

 উ�রঃ2400000 টাকা 

 ১৭১।  হেল,  এর মান কত?  𝑥 =  3 +  2  𝑥  3 +  1 

 𝑥  3 

 (ক)  3  2 
 (খ)18  3 
 (গ)12  3 
 (ঘ)8 



 উ�রঃ 18  3 

 ১৭২।  = -2 হেল, x = কত?  𝑙𝑜𝑔 
 𝑥 

(  1 
 8 )

 (ক)2 
 (খ)  2 
 (গ)  2  2 
 (ঘ) 4 

 উ�রঃ  2  2 

 ১৭৩।  হেল, x = কত?  2  𝑥 + 2  𝑥 − 1    =  3 
 (ক)  (1, 2) 
 (খ)  (0, 2) 
 (গ)   (1, 3) 

 (ঘ)   (0, 1) 

 উ�রঃ(0, 1) 

 ১৭৪।বা�ব সংখ�ায়  | 2x - 3 | ≤|  অসমতা�টর সমাধান- 
 (ক)  1<  x  <2 
 (খ)  x  ≤1  অথবা  x  ≥2 
 (গ)  1≤  x  ≤2 
 (ঘ)  −1<  x  <2 
 উ�রঃ  1≤  x  ≤2 
 ১৭৫।এক�ট সমা�র অনু�েম 5ম পদ�ট 18 এবং �থম 5 �ট পেদর 
 �যাগফল 75 হেল �থম পদ�ট কত? 
 (ক) 2 



 (খ)10 
 (গ)4 
 (ঘ)12 

 উ�রঃ12 

 ১৭৬। এক�ট সমবা� ��ভ� েজর এক�ট বা�র �দঘ �� a একক হেল, 
 ��ভ�জ�টর ���ফল কত বগ � একক? 

 (ক)  3 
 2  𝑎  2 

 (খ)  3 
 2  𝑎  2 

 (গ)  2 
 3 

 𝑎  2 

 (ঘ)  3 
 4  𝑎  2 

 উ�রঃ  3 
 4  𝑎  2 

 ১৭৭। এক�ট �কােণর মান তার পূরক �কােণর মােনর অেধ �েকর সমান। 
 �কাণ�টর মান কত? 
 (ক)60  ° 
 (খ)45  ° 
 (গ)30  ° 
 (ঘ)25  ° 
 উ�রঃ30  ° 
 ১৭৮। ABC এ ∠B = 90° , যিদ AC = 2 AB হয় তেব, ∠C এর মান কত? 
 (ক)45  ° 
 (খ)22.5° 
 (গ)30° 
 (ঘ)60° 



 উ�রঃ30° 

 ১৭৯। RAPIS অ�র�েলােক নত�ন কের সাজােল িনেচর �কান�ট পাওয়া 
 যােব? 
 (ক)এক�ট মহাসাগর 
 (খ)এক�ট শহর 
 (গ)এক�ট �দশ 
 (ঘ)এক�ট �াণী 

 উ�রঃএক�ট শহর 

 ১৮০।  ১ �থেক ১০০ পয �� সংখ�াসমূেহর �যাগফল কত? 
 (ক)৪৯৯৯ 
 (খ)৫৫০১ 
 (গ)৫০৫০ 
 (ঘ)৫০০১ 

 উ�রঃ৫০৫০ 

 ১৮১। আগামী পর�র পেরর িদন যিদ রিববার হয় তেব, গতকােলর 
 আেগর িদন িক বার িছল? 
 (ক)�সামবার 
 (খ)ম�লবার 
 (গ)বহৃ�িতবার 
 (ঘ)শিনবার 

 উ�রঃম�লবার 



 ১৮২। ১৯৯৪ সােলর ১ িডেস�র বহৃ�িতবার হেল ১৯৯৫ সােলর একই 
 তািরখ িক বার হেব? 
 (ক)বহৃ�িতবার 
 (খ)��বার 
 (গ)বুধবার 
 (ঘ)শিনবার 

 উ�রঃ��বার 

 ১৮৩। 

 ‘?’ �ােন িক হেব? 

 (ক)১৬৪ 
 (খ)৯৭ 
 (গ)১৯১ 
 (ঘ)১৩৭ 

 উ�রঃ১৬৪ 

 ১৮৪। UNFARE শ��ট আয়নায় �দখেল তার স�ঠক �প�ট হেব? 
 (ক)ƎЯAꟻИU 
 (খ)UИЗАЯА 



 (গ)ПИАЧИU 
 (ঘ)ПИЕВЕ 

 উ�রঃƎЯAꟻИU 

 ১৮৫। �কান সংখ�া�ট িনে�া� ধারায় অ�ভ� �� নয়? 
 1-2-5-10-13-26-29-48। 
 (ক)১ 
 (খ)১০ 
 (গ)২৯ 
 (ঘ)৪৮ 

 উ�রঃ৪৮ 

 ১৮৬। িনেচর �কান�ট ��েবাধক �ােন বসেব? JD – KF – ? – PM – TR 

 (ক)NJ 
 (খ)MI 
 (গ)NI 
 (ঘ)OJ 

 উ�রঃNJ 

 ১৮৭।দুই ব��� এক�ট কাজ একে� ৮�ট িদেন করেত পাের। �থম ব��� 
 একা কাজ�ট ১২ িদেন করেত পাের। ি�তীয় ব��� একা ঐ কাজ�ট কত 
 িদেন করেত পারেব? 
 (ক)২০ িদেন 
 (খ)২৫ িদেন 
 (গ)২৪ িদেন 



 (ঘ)৩০ িদেন 

 উ�রঃ২৪ িদেন 

 ১৮৮। এক�ট ঘিড়র দপ �ণ �িতিব� িন��প- 

 (ক)৬: ১৫ 
 (খ)৮ : ৪০ 
 (গ)৭ : ২০ 
 (ঘ)৭ : ৪০ 

 উ�রঃ৭ : ২০ 

 ১৮৯।  িনেচর �কান�ট �মৗিলক সংখ�া নয়? 
 (ক)২৬৩ 
 (খ)২৩৩ 
 (গ)২৫৩ 
 (ঘ) ২৪১ 

 উ�রঃ ২৫৩ 



 ১৯০। একজন �লাক এক�ট িনিদ�� �ান A �থেক যা�া �� ১২ 
 িকেলািমটার উ�র িদেক �গল এবং �সখান �থেক ৫ িকেলািমটার পূব � 
 িদেক �গল । যা�া �শেষ �স A অব�ান �থেক কত দেূর থাকেব? 
 (ক)১৭ িক. িম. 
 (খ)১৫ িক. িম. 
 (গ)১৪ িক. িম. 
 (ঘ)১৩ িক. িম. 

 উ�রঃ১৩ িক. িম. 

 ১৯১।  �গাে�ন িমন (Golden Mean) হেলা— 
 (ক)সম� স�াব� কেম �র গড় 
 (খ)দু�ট চরম প�ায় মধ�বত� অব�ায় 
 (গ)��ভ� েজর দু�ট বাহন ভূ-�ক��ক স�ক� 
 (ঘ)এক�ট �াচীন দাশ �িনক ধারার নাম 

 উ�রঃদু�ট চরম প�ায় মধ�বত� অব�ায় 

 ১৯২।  �কান বছর ইউইএনিডিপ (UNDP) সুশাসেনর সং�া �বত�ন 
 কের? 
 (ক)১৯৯৫ 
 (খ)১৯৯৭ 
 (গ)১৯৯৮ 
 (ঘ)১৯৯৯ 

 উ�রঃ  ১৯৯৭ 

 ১৯৩। শনূ�বাদ �য ল�া�টন শ� �থেক উদ্ভূত তার অথ � 
 (ক)সব 



 (খ)িকছ� ই না 
 (গ)সব �জনীন 
 (ঘ)িকছ�  

 উ�রঃ িকছ� ই না 

 ১৯৪।  ব��� সহনশীলতার িশ�া লাভ কের- 
 (ক)সুশাসেনর িশ�া �থেক 
 (খ)আইেনর িশ�া �থেক 
 (গ)মূল�েবােধর িশ�া �থেক 
 (ঘ)কত�ব�েবাধ �থেক 

 উ�রঃমূল�েবােধর িশ�া �থেক 

 ১৯৫। সুশাসেনর �কান নীিত সংগঠেনর �াধীনতােক িন��ত কের? 
 (ক)অংশ�হণ 
 (খ)জবাবিদিহতা 
 (গ)��তা 
 (ঘ)সাফল�তা 

 উ�রঃ��তা 

 ১৯৬।  িনেচর �কান িরেপােট� িব�ব�াংক সুশাসেনর সং�া �দান 
 কেরেছ? 
 (ক)শাসন ���য়া ও মানব উ�য়ন 
 (খ)শাসন ���য়া এবং সুশাসন 
 (গ)শাসন ���য়া এবং �নিতক শাসন ���য়া 
 (ঘ)শাসন ���য়া এবং উ�য়ন 



 উ�রঃশাসন ���য়া এবং উ�য়ন 

 ১৯৭। িনেচর �কান�ট সুশাসেনর উপাদান নয়? 
 (ক)অংশ�হণ 
 (খ)��তা 
 (গ)�নিতক শাসন 
 (ঘ)জবাবিদিহতা 

 উ�রঃ��তা 
 ১৯৮। িনেচর �কান�ট সং�ৃিতর উপাদান নয়? 
 (ক)আইন 
 (খ)�তীক 
 (গ)ভাষা 
 (ঘ)মূল�েবাধ 

 উ�রঃ আইন 

 ১৯৯।�জেরিম �ব�াম �কান �দেশর অিধবাসী িছেলন? 
 (ক)জাম �ািন 
 (খ)�া� 
 (গ)মািক�ন যু�রা� 
 (ঘ) যু�রাজ� 

 উ�রঃযু�রাজ� 

 ২০০।মূল�েবাধ পরী�া কের- 
 (ক)ভাল ও ম� 
 (খ)ন�ায় ও অন�ায় 
 (গ)�নিতকতা ও অৈনিতকতা 



 (ঘ)উপেরর সব�েলা 

 উ�রঃউপেরর সব�েলা 


