
 ৪০ তম িবিসএস �� ও সমাধান 

 বাংলা ভাষা ও সািহত� 

 ��ঃ০১ 

 বােক�র ��য়ার সােথ অন�ান� পেদর �য স�ক� তােক কী বেল? 

 ক। িবভ�� 

 খ। কারক 

 গ। �ত�য় 

 ঘ। অনুসগ � 

 উ�রঃ কারক 

 ব�াখ�া:বাক�ি�ত এক�ট শে�র সে� অন� শে�র অ�য় সাধেনর জন� শে�র সে� �য 
 সকল বণ � যু� হয়, তােদর িবভ�� বেল। �যমন- �ক, �র, এ, য়, �ত, এেত, �ারা, িদয়া, 
 কতৃ�ক, হইেত, �থেক, �চেয় �ভৃিত। শ� গঠেনর উে�েশ� নাম �কৃিতর এবং ��য়া 
 �কৃিতর পের �য শ�াংশ যু� হয় তােক �ত�য় বেল। �যমন- কৃ+তা= কত�া; বচ+��= 
 উ��; �চ+ঘঞ=�শাক; মনু+�=মানব; এখােন তা, ��, ঘঞ ও � হেলা �ত�য়। বাংলা 
 ভাষায় �য অব�য় শ��েলা কখেনা �াধীন পদ�েপ, আবার কখেনা শ� িবভ��র ন�ায় 
 বােক� ব�ব�ত হেয় বােক�র অথ � �কােশ সাহায� কের তােক অনুসগ � বেল। �যমন- �িত, 
 িবনা, িবেন, িবহেন, �হত� , মােঝ, মেধ�, পের, তের, পােন, পােছ, �ভতর, িনকট, অিধক, 
 সহ, বই, অবিধ, ইত�ািদ। 

 ��ঃ০২ 

 ‘িগজ�া’ �কান ভাষার অ�গত� শ�? 

 ক। ফারিস 



 খ। পত� �িগজ 

 গ। ওল�াজ 

 ঘ। পা�ািব 

 উ�রঃপত� �িগজ 

 ব�াখ�া:পত� �িগজ ভাষা হেত আগত অন�ান� বাংলা শ� হেলা আলকাতরা, আলিপন, 
 আলমাির, �পেরক, জানালা, বারা�া, কামরা, ইংেরজ, �দাম, িগজ�া, পাি�, �করািন, 
 আয়া, �পেঁপ, �পয়ারা, আতা, আচার, পাউ��ট, তামাক, �বাতাম, িফতা, ট� িপ, �সিমজ, 
 কািমজ, সাবান, �তায়ােল, গামলা, বালিত ইত�ািদ। 

 ��ঃ০৩ 

 �কান শ�যুগল িবপরীতাথ �ক নয়? 

 ক। ঐ��ক-অনাবিশ�ক 

 খ। কু�টল-সরল 

 গ। কম-�বিশ 

 ঘ। কদাচার-সদাচার 

 ব�াখ�া:ঐ��ক-অনাবিশ�ক শ�যুগল সমাথ �ক। ঐ��ক অথ � ই�ানু�প, ই�াধীন,যা 
 আবশ�ক নয়। অনাবশ�ক অথ � যা আবশ�ক নয়, অ�েয়াজনীয়। কু�টল- সরল, 
 কম-�বিশ, কদাচার-সদাচার হেলা িবপরীত শ�। 

 উ�রঃঐ��ক-অনাবিশ�ক 

 ��ঃ০৪ 



 �ারা, িদয়া, কতৃ�ক- বাংলা ব�াকরণ অনুযায়ী �কান িবভ��? 

 ক। তৃতীয়া িবভ�� 

 খ। �থমা িবভ�� 

 গ। ি�তীয়া িবভ�� 

 ঘ। শনূ� িবভ�� 

 উ�রঃ তৃতীয়া িবভ�� 

 ব�াখ�া:  বাংলা শ� িবভ�� ৭ �কার - িবভ��র নাম  - িবভ�� �থমা বা শণূ� িবভ�� - ০, অ 
 ি�তীয়া িবভ�� - �ক, �র তৃতীয়া িবভ�� - �ারা, িদয়া (িদেয়), কতৃ�ক চত�থ� িবভ�� - �ক, �র* 
 প�মী িবভ�� - হইেত (হেত), �থেক, �চেয় ষ�� িবভ�� - র, এর স�মী িবভ�� - এ, য়, �ত। 

 ��ঃ০৫ 

 অিভরাম’ শে�র অথ � কী? 

 ক। িবরামহীন 

 খ। বািলশ 

 গ। চলন 

 ঘ। সু�র 

 উ�রঃসু�র 



 ব�াখ�া:‘অিভরাম’ শ��ট সং�ৃত উপসগ � �যােগ গ�ঠত। এর অথ � মেনাহর, সু�র, 
 তৃি�দায়ক। িবরামহীন শে�র অথ � িবরিতহীন। বািলশ শে�র অথ � উপাধান । চলন অথ � 
 গমন, �মণ, �থা, ধারা, রীিত, �রওয়াজ। 

 ��ঃ০৬ 

 শরেতর িশিশর- বাগধারা শ��টর অথ � কী? 

 ক। সুসমেয়র ব�ু 

 খ। সুসমেয়র স�য় 

 গ। শরেতর �শাভা 

 ঘ। শরেতর িশউিল ফুল 

 উ�রঃসুসমেয়র ব�ু 

 ব�াখ�া:শরেতর িশিশর, দুেধর মািছ, সুেখর পায়রা বাগধারা�েলার অথ � সুসমেয়র ব�ু। 

 ��ঃ০৭ 

 িশবরা��র সলেত- বাগধারা�টর অথ � কী? 

 ক। িশবরা��র আেলা 

 খ।  একমা� স�য় 

 গ। একমা� স�ান 

 ঘ। িশবরা��র ��� 



 উ�রঃএকমা� স�ান 

 ব�াখ�া:িশবরা��র সলেত বাগধারার অথ � একমা� জীিবত বংশধর; বাবা মার একমা� 
 স�ান, একমা� বংশধর। 

 ��ঃ০৮ 

 ‘��ািষতভতৃ �কা’ – শ��টর অথ � কী? 

 ক। ভৎ�সনা�া� 

 খ। �য নারীর �ামী িবেদেশ অব�ান কের 

 গ। ভূিমেত ��ািথত ত�মূল 

 ঘ। �য িববািহতা নারী িপ�ালেয় অব�ান কের 

 উ�রঃ �য নারীর �ামী িবেদেশ অব�ান কের 

 ব�াখ�া:এককথায় �কাশ: �য নারীর �ামী িবেদেশ অব�ান কের – ��ািষতভতৃ �কা। �য 
 নারী (িববািহত বা অিববািহত) িচরকাল িপতৃগহৃবািসনী- িচর�। �য পু�েষর �ী িবেদেশ 
 থােক – ��ািষতপ�ীক বা ��ািষতভায �। ভৎ�সনা�া� �য নারী – ভৎ�িসতা। 

 ��ঃ০৯ 

 বাংলা কৃৎ-�ত�য় সািধত শ� �কান�ট? 

 ক। কারক 

 খ। িলিখত 

 গ। �বদনা 



 ঘ। �খলনা 

 উ�রঃ �খলনা 

 ব�াখ�া:  √�খল্ + অনা = �খলনা বাংলা কৃৎ �ত�য় ‘অনা’  �যােগ গ�ঠত।  এ�প 
 আরও কেয়ক�ট �ত�য়সািধত শ�:” √দুল্ + অনা = দুলনা > �দালনা, √�দ + অনা ” = 
 �দনা, “√পা + অনা = পাওনা, √কাদঁ + অনা = কা�া।” । সং�ৃত কৃৎ �ত�য় �যােগ গ�ঠত 
 শ�: “√ক্ + অক = কারক” , িলখ্ + ত = িলিখত, “√িবদ্ +অন + আ = �বদনা। 

 ��ঃ১০ 

 ‘Attested’- এর বাংলা পিরভাষা �কান�ট? 

 ক। সত�ািয়ত 

 খ। �ত�িয়ত 

 গ। সত�ায়ন 

 ঘ। সংল�/সংলাগ 

 উ�রঃসত�ািয়ত 

 ব�াখ�া:বাংলা একােডিম English- Bangla Dictionary ও আধুিনক বাংলা অিভধান 
 অনুযায়ী Attested অথ � সত�ািয়ত/�ত�িয়ত। অন�িদেক বাংলা একােডিম �শাসিনক 
 পিরভাষা �� অনুযায়ী Attested – এর পিরভাষা সত�ািয়ত ও Certified- এর পিরভাষা 
 �ত�িয়ত। এছাড়া ড. হায়াৎ মামুেদর ভাষা-িশ�া �� অনুযায়ী Attested- এর বাংলা 
 পিরভাষা �ত�িয়ত। 

 ��ঃ১১ 

 �কান�ট �� বানান? 



 ক। ��ল 

 খ। ��া�ল 

 গ। ��া�ল 

 ঘ। ��া�ল 

 উ�রঃে�া�ল 

 ব�াখ�া:সং�ৃত িবেশষণ পদ � + উ�ল = ��া�ল অথ � িবেশষভােব উ�ল। 

 ��ঃ১২ 

 ‘�জাছনা’ �কান ��িণর শ�? 

 ক। �যৗিগক 

 খ। তৎসম 

 গ। �দিশ 

 ঘ। অধ �-তৎসম 

 উ�রঃ অধ �-তৎসম 

 ব�াখ�া:বাংলা ভাষায় িকছ�  সং�ৃত শ� িক��ৎ পিরবিত�ত আকাের ব�ব�ত হয়। 
 এ�েলােক বেল অধ �-তৎসম শ�। �যমন- �জাছনা , �ছরা�, িগি�, �বা�ম, কু��ত- এ 
 শ��েলা যথা�েম সং�ৃত �জ�াৎ�া, �া�, গিৃহণী, �ব�ব, কুৎিসত শ� �থেক আগত। 
 �যসব শ� সং�ৃত ভাষা �থেক �সাজাসু�জ বাংলায় এেসেছ এবং যােদর �প অপিরবিত�ত 
 রেয়েছ, তােদরেক তৎসম শ� বেল। �যমন- চ�, সূয �, ন��, ভবন, ধম �, পা�, মনুষ� 
 ইত�ািদ। বাংলােদেশর আিদম অিধবাসীেদর ভাষা ও সং�ৃিতর িকছ�  িকছ�  উপাদান বাংলায় 



 রি�ত আেছ। এসব শ�েক �দিশ বলা হয়। �যমন- কুলা, গ�, �চা�া, �টাপর, ডাব, 
 ডাগর, �ঢঁিক ইত�ািদ। �যসব শে�র বু�ৎপি�গত অথ � ও ব�বহািরক অথ � একই রকম, 
 �স�েলােক �যৗিগক শ� বেল। �যমন- গায়ক, কত�ব�, বাবুয়ানা, মধুর, �দৗিহ�, 
 িচকামারা ইত�ািদ। 

 ��ঃ১৩ 

 ‘�জজীিবষা’ শ��ট িদেয় �বাঝায়- 

 ক। জেয়র ই�া 

 খ। হত�ার ই�া 

 গ। �বেঁচ থাকার ই�া 

 ঘ। �শানার ই�া 

 উ�রঃ �বেঁচ থাকার ই�া 

 ব�াখ�া:এককথায় �কাশ : �বেঁচ থাকার ই�া→ �জজীিবষা। জেয়র ই�া→�জগীষা। হনন 
 (হত�া) করার ই�া→�জঘাংসা। 

 ��ঃ১৪ 

 ‘সব �া�ীণ’ শে�র স�ঠক �কৃিত-�ত�য়- 

 ক। সব �� + ঈন 

 খ। সব � + অ�ীন 

 গ। সব � + �ীন 



 ঘ। সব �া� + ঈন্ 

 উ�রঃসব �া� + ঈন্ 

 ব�াখ�া:ঈন্ �ত�য়েযােগ গ�ঠত শ� – সব �া� + ঈন্ = সব �া�ীণ, কুল + ঈন্ = কুলীন, 
 সমকাল + ঈন্ = সমকালীন, সব �জন + ঈন্ = সব �জনীন। 

 ��ঃ১৫ 

 অেন�র রচনা �থেক চ� ির করােক বলা হয়– 

 ক। �বতসবিৃ� 

 খ। পত�বিৃ� 

 গ। জেলৗকাবিৃ� 

 ঘ। কুি�লকবিৃ� 

 উ�রঃ কুি�লকবিৃ� 

 ব�াখ�া:�য ব��� অেন�র রচনার ভাব বা ভাষা িনেজর নােম চালায় তােক কুি�লক বেল। 
 কুি�লক- এর ইংের�জ পিরভাষা pla-giarist । অেন�র রচনা �থেক চ� ির করােক তাই 
 এককথায় বেল কুি�লকবিৃ�। 

 ��ঃ১৬ 

 ‘ঊণ �নাভ’ শ��ট িদেয় বুঝায়- 

 ক। �টক�টিক 



 খ। �তলােপাকা 

 গ। উইেপাকা 

 ঘ। মাকড়সা 

 উ�রঃ মাকড়সা 

 ব�াখ�া:ঊণ �নাভ সং�ৃত শ�, অথ � মাকড়সা। ‘ঊণ �ানাভ �য সূ� িদয়া জাল ��ত কের।’ 
 -অ�য়কুমার দ�। �টক�টিক শ��ট আলংকািরক অেথ � �গােয়�া �বাঝায়। আরেশালার 
 �িতশ� �তলােপাকা। ব�ীক অথ � উইেপাকা। 

 ��ঃ১৭ 

 চয �াপেদ �কান ধম �মেতর কথা আেছ? 

 ক। ি��ধম � 

 খ।প�াগিনজম 

 গ। �জনধম � 

 ঘ। �বৗ�ধম � 

 উ�রঃ �বৗ�ধম � 

 ব�াখ�া:বাংলা সািহেত�র আিদ িনদশ �ন চয �াপেদ �বৗ�ধেম �র ত�কথা িবধতৃ হেয়েছ। 
 চয �াপেদর মাধ�েম �বৗ� িস�াচােয �রা �গাপন ত�দশ �ন ও ধম �চচ�ােক বািহ�ক �তীেকর 
 সাহােয� ব�� কেরেছন। �বৗ�ধেম �র মহাযান শাখা কাল�েম �যসব উপশাখায় িবভ� 
 হেয়িছল তারই ব�যােনর সাধন�ণালী ও ত� এেত িবধতৃ করা হেয়েছ। 

 ��ঃ১৮ 



 উি�িখতেদর মেধ� �ক �াচীন যুেগর কিব নন? 

 ক। কা�পাদ 

 খ। লুইপাদ 

 গ। শাি�পাদ 

 ঘ। রমনীপাদ 

 উ�রঃ লুইপাদ 

 ব�াখ�া:�দ� অপশন অনুযায়ী �াচীন যুেগর কিব নন রমনীপাদ। কা�পাদ, লুইপাদ ও 
 শাি�পাদ িতনজনই �াচীন যুেগর কিব। বাংলা সািহেত�র �াচীন যুেগর িনদশ �ন 
 চয �াপেদর �থম কিব লুইপাদ এবং সবেচেয় �বিশ পদ (১৩ �ট) রচনা কেরন কা�পাদ। 
 শাি�পাদও দু�ট পদ রচনা কেরন। 

 ��ঃ১৯ 

 উি�িখত �কান রচনা�ট পুিঁথ সািহেত�র অ�গত� নয়? 

 ক। ময়মনিসংহ গীিতকা 

 খ। ইউসুফ জেুলখা 

 গ। প�াবতী 

 ঘ। লাইলী মজনু 

 উ�রঃ ময়মনিসংহ গীিতকা 



 ব�াখ�া:বাংলােদেশ �লাকগীিতকা�েলােক িতন ভােগ িবভ� করা হেয়েছ। যথা : ১. 
 নাথগীিতকা ২. ময়মনিসংহ গীিতকা ও ৩. পূব �ব� গীিতকা। ‘ময়মনিসংহ গীিতকা’র 
 পালা�েলা সং�হ কেরন চ�কুমার �দ এবং তা স�াদনা কেরন ড. দীেনশচ� �সন। 
 পুিঁথ সািহেত�র অ�গ �ত ইউসুফ �জােলখা’, ‘প�াবতী’, ও ‘লাইলী মজনু’ কােব�র রিচয়তা 
 যথা�েম ফিকর গরীবু�াহ, আলাওল ও �দৗলত উ�জর বাহরাম খান। উে�খ�, ‘ইউসুফ 
 �জােলখা’ নােম শাহ মুহ�দ সগীর ও আবদুল হািকমও কাব� রচনা কেরন। ময়মনিসংহ 
 গীিতকা বাংলা �লাকগীিতর এক�ট ভাগ। 

 ��ঃ২০ 

 জীবনীকাব� রচনার জন� িবখ�াত : 

 ক। ফিকর গরীবু�াহ 

 খ। নরহির চ�বত� 

 গ। িব�দাস িপিপলাই 

 ঘ। ব�ৃাবন দাস 

 উ�রঃব�ৃাবন দাস 

 ব�াখ�া:বাংলা সািহেত�র মধ�যুেগর গতানুগিতক ধারায় জীবনী সািহত� এক িবিশ� �ান 
 অিধকার কের আেছ। জীবনী সািহেত�র রচিয়তাগেণর উে�শ� িছল �চতন�েদেবর মহান 
 জীবনকািহিন বণ �নার মাধ�েম �ব�ব ধেম �র �চার এবং �গৗড়ীয় �ব�ব সমােজর �গৗরব 
 �িত�া করা। বাংলা সািহেত� জীবনীকাব� রচনার জন� িবখ�াত হেয় আেছন ব�ৃাবন 
 দাস। িতিন বাংলা ভাষায় �ৈচতেন�র �থম জীবনীকাব� ‘�ৈচতন�ভাগবত’ রচনা 
 কেরন। পুিঁথ সািহেত�র �থম সাথ �ক ও জনি�য় কিব ফিকর গরীবু�াহ। মনসাম�েলর 
 অন�তম কিব িব�দাস িপিপলাই। তার রিচত কাব� ‘মনসািবজয়’। ব�ৃাবন দাস ছাড়াও 
 নরহির সরকার, রঘুনাথ দাস, মুরাির ��, �লাচনদাস, কৃ�দাস কিবরাজ �মুখ কিব 
 জীবনীকাব� রচনায় উে�খেযাগ� অবদান রােখন। 

 ��ঃ২১ 



 �ব�ব পদাবিলর সে� �কান ভাষা স�িক�ত? 

 ক। স��াভাষা 

 খ। অিধভাষা 

 গ। �জবুিল 

 ঘ। সং�ৃত ভাষা 

 উ�রঃ�জবুিল 

 ব�াখ�া:মধ�যুেগর বাংলা সািহেত�র ��� স�দ �ব�ব পদাবিল। �ব�ব পদাবিলর 
 অিধকাংশ পদ রিচত হেয়েছ ‘�জবুিল’ ভাষায়।‘�জবুিল’ বাংলা ও �মিথিল ভাষার িম�েণ 
 এক �কার কৃ��ম কিবভাষা। এ ভাষার ��া িবদ�াপিত। চয �াপেদর সােথ স�িক�ত ভাষা 
 স��াভাষা। 

 ��ঃ২২ 

 বাংলা আধুিনক উপন�াস-এর �বত�ক িছেলন– 

 ক। রবী�নাথ ঠাকুর 

 খ। প�ারীচাদঁ িম� 

 গ। ঈ�রচ� িবদ�াসাগর 

 ঘ। ব��মচ� চে�াপাধ�ায় 

 উ�রঃ ব��মচ� চে�াপাধ�ায় 



 ব�াখ�া:প�ারীচাদঁ িম� বা �টকচাদঁ ঠাকুর কতৃ�ক ১৮৫৮ সােল রিচত ‘আলােলর ঘেরর 
 দুলাল’�ক বাংলা সািহেত�র �থম উপন�াস িহেসেব অবিহত করা হয়। সাধু ও কথ� ভাষার 
 িম�েণ আলালী ভাষায় িতিন এ উপন�াস রচনা কেরন। িক� এ উপন�াস�ট সাথ �ক 
 উপন�ােস পিরণত হেত পােরিন। ব��মচ� চে�াপাধ�ায় ১৮৬৫ সােল রচনা কেরন 
 ‘দুেগ �শন��নী’ উপন�াস �য�ট বাংলা সািহেত�র �থম সাথ �ক উপন�াস িহেসেব আিবভূ�ত 
 হয়। পরবত�েত ব��মচ� চে�াপাধ�ায় আরও িকছ�  উপন�াস রচনা কের বাংলা 
 উপন�ােসর জগতেক সম�ৃ কেরন। তার রিচত অন�ান� উপন�াস�েলা হেলা- 
 আন�মঠ, �দবী �চৗধুরাণী, সীতারাম, কপালকু�লা, িবষব�ৃ, মণৃািলনী, চ�েশখর, 
 রজনী, কৃ�কাে�র উইল, রাজিসংহ ইত�ািদ। আন�মঠ, �দবী �চৗধুরাণী ও সীতারামেক 
 তার �য়ী উপন�াস বলা হয়। 

 ��ঃ২৩ 

 ‘িক� আরে�র পূেব �ও আর� আেছ। স��ােবলায় দীপ �ালার আেগ সকালেবলায় 
 সলেত পাকােনা’- বাক��য় �কান রচনা �থেক উদ্ধতৃ? 

 ক। �নৗকাড� িব 

 খ। �চােখর বািল 

 গ। �যাগােযাগ 

 ঘ। �শেষর কিবতা 

 উ�রঃেযাগােযাগ 

 ব�াখ�া:‘িক� আরে�র পূেব �ও আর� আেছ। স��ােবলায় দীপ �ালার আেগ 
 সকালেবলায় সলেত পাকােনা।’ বাক��য় রবী�নাথ ঠাকুেরর ‘�যাগােযাগ’ উপন�ােসর 
 �থম অধ�ায় �থেক �নয়া হেয়েছ। ১৯২৭ সােল উপন�াস�ট মািসক ‘িবিচ�া’ প��কায় 
 িতন পু�ষ নােম ধারাবািহকভােব �কািশত হয়। এ উপন�ােসর �ধান চির� কুমুিদনী ও 
 মধুসূদন। �নৗকাড� িব, �চােখর বািল ও �শেষর কিবতা উপন�ােসর রচিয়তাও রবী�নাথ 
 ঠাকুর। 

 ��ঃ২৪ 



 মু��যু�িভি�ক উপন�াস �কান�ট? 

 ক।  িচলেকাঠার �সপাই 

 খ।  উপমহাদাস 

 গ।  িনিষ� �লবানন 

 ঘ।  খ ও গ 

 উ�রঃ  খ ও গ 

 ব�াখ�া:  �সয়দ শামসুল হেকর "িনিষ� �লবানন ও আল মাহমুেদর  " উপেদশ " দু�ট উপন�াসই 
 মু��যু� িভি�ক রচনা।মু��যু� িভি�ক আের কেয়ক�ট উপন�াস হেলা - রাইেফল �র�ট আওরাত, 
 নীল দংশন, জাহা�াম হইেত িবদায়, আ�েনর পরশমিণ ইত�ািদ। 

 ��ঃ২৫ 

 ‘কােলা বরফ’ উপন�াস�টর িবষয় : 

 ক।�তভাগা আে�ালন 

 খ।  ভাষা আে�ালন 

 গ। মু��যু� 

 ঘ। �দশভাগ 

 উ�রঃ �দশভাগ 

 ব�াখ�া:�দশভােগর পটভূিমেত রিচত বাংলা উপন�াসঃ 



 কােলা বরফ-মাহমুদুল হক। 

 আ�েনর পািখ-হাসান আ�জজলু হক 

 ধুেলা�াম- অমর িম� 

 ��ঃ২৬ 

 ‘ঢাকা �কাশ’ সা�ািহক প��কা�টর স�াদক �ক? 

 ক। কৃ�চ� মজমুদার 

 খ। রামান� চে�াপাধ�ায় 

 গ। শামসুর রাহমান 

 ঘ। িসকা�ার আবু জাফর 

 উ�রঃকৃ�চ� মজমুদার 

 ব�াখ�া:ঢাকা �কাশ (১৮৬১) সা�ািহক প��কার স�াদক কৃ�চ� মজমুদার।এ�ট 
 বাংলােদশ �থেক �কািশত �থম সংবাদপ�। ১৮৬১ সােলর ৭ মাচ� ঢাকার বাবুবাজাের 
 �িত��ত ‘বা�ালায�’ নামক ��স �থেক এ�ট �কািশত হয়। মািসক ‘মেনার��কা’ ও 
 ‘কিবতা কুসুমা��ল’ প��কাও তার স�াদনায় �কািশত হয়। 

 ��ঃ২৭ 

 ‘জীবন�িৃত’ কার রচনা? 

 ক। ঈ�রচ� িবদ�াসাগর 

 খ। রবী�নাথ ঠাকুর 



 গ। িবভূিতভূষণ বে��াপাধ�ায় 

 ঘ। �রােকয়া সাখাওয়াত �হােসন 

 উ�রঃ রবী�নাথ ঠাকুর 

 ব�াখ�া:রবী�নাথ ঠাকুর রিচত আ�জীবনীমূলক �ব� �� ‘জীবন�িৃত’ (১৯১২)। তার 
 রিচত আেরা কেয়ক�ট �ব���- কালা�র, সভ�তার সংকট, প�ভূত, মানুেষর ধম �, 
 িবিচ� �ব�, শ�ত�। ঈ�রচ� িবদ�াসাগেরর আ�জীবনীমূলক বণ �নাধম� অসমা� 
 রচনার নাম ‘আ�চিরত’। িবভূিতভূষণ বে��াপাধ�ােয়র আ�জীবনীমূলক রচনা 
 ‘তৃণাঙ্কুর’। মুসিলম নারীমু�� আে�ালেনর পিথকৃৎ �রােকয়া সাখাওয়াত �হােসেনর 
 উে�খেযাগ� রচনা ‘মিতচূর’ ও ‘অবেরাধবািসনী’। 

 ��ঃ২৮ 

 দীনব�ু িমে�র ‘নীলদপ �ণ’ নাটক�ট ইংের�জেত অনুবাদ কেরন �ক? 

 ক। প�ারীচাদঁ িম� 

 খ। মাইেকল মধুসূদ্ন দ� 

 গ। �মথ �চৗধুরী 

 ঘ। ি�েজ�লাল রায় 

 উ�রঃ মাইেকল মধুসূদ্ন দ� 

 ব�াখ�া:ঢাকা �থেক �কািশত �থম বাংলা �� দীনব�ু িমে�র ‘নীলদপ �ণ’ নাটক। ১৮৬০ 
 সােল �কািশত নাটক�টেত বাংলােদেশর �মেহরপুর অ�েলর নীলকরেদর অত�াচার ও 
 নীলচাষীেদর দুঃখ-ক� বিণ �ত হেয়েছ। ১৮৬১ সােল মাইেকল মধুসূদন দ� A Native 
 ছ�নােম নাটক�ট The Indigo Planting Mirror নােম অনুবাদ কেরন। দীনব�ু িম� 
 রিচত অন�ান� নাটেকর মেধ� কমেল কািমনী, লীলাবতী, নবীন তপি�নী, জামাই বািরক, 
 উে�খেযাগ�। নীলকরেদর অত�াচার ও নীলচাষীেদর দুঃখ-ক� িনেয় িলখা দু�ট িবখ�াত 



 উপন�াস হেলা- মীর মশাররফ �হােসেনর ‘উপাসীন পিথেকর মেনর কথা’ এবং 
 িবভূিতভূষণ বে��াপাধ�ােয়র ‘ইছামতী’। 

 ��ঃ২৯ 

 ‘সকােল উ�ঠয়া আিম মেন মেন বিল, সারািদন আিম �যন ভােলা হেয় চিল’ চরণ দু�টর 
 রচিয়তা �ক? 

 ক। চ�ীচরণ মুন্শী 

 খ। কাজী নজ�ল ইসলাম 

 গ। রবী�নাথ ঠাকুর 

 ঘ। মদনেমাহন তক�াল�ার 

 উ�রঃমদনেমাহন তক�াল�ার 

 ব�াখ�া:‘সকােল উ�ঠয়া আিম মেন মেন বিল,/ সারািদন আিম �যন ভােলা হেয় চিল।’ চরণ 
 দু�ট মদনেমাহন তক�াল�ার রিচত ‘আমার পণ’ কিবতার অ�ভ� ��। ছা�াব�ায় িতিন 
 ‘রসতরি�নী’ ও ‘বাসবদ�া’ কাব��� রচনা কেরন। তার অন�তম সািহত�কম � 
 ‘িশ�িশ�া’ নামক িশ�েতাষ ��। এ �ে�র �থম ভােগর এক�ট সুপিরিচত ও জনি�য় 
 িশ�েতাষ কিবতা হেলা ‘পািখ সব কের রব, রািত �পাহাইল।’ 

 ��ঃ৩০ 

 জসীমউ�ীেনর রচনা �কান�ট? 

 ক। যােদর �দেখিছ 

 খ। পেথ �বােস 



 গ। কাল িনরবিধ 

 ঘ। ভিবষ�েতর বাঙালী 

 উ�রঃযােদর �দেখিছ 

 ��ঃ৩১ 

 ‘িক� মানুষ� কখেনা পাষাণ হয় না’ – উ���ট �কান উপন�ােসর? 

 ক। রবী�নােথর ‘�চােখর বািল’ 

 খ। শরৎচে�র ‘পেথর দাবী’ 

 গ। শওকত ওসমােনর ‘�ীতদােসর হািস’ 

 ঘ। ব��মচে�র ‘রাজিসংহ’ 

 উ�রঃ ব��মচে�র ‘রাজিসংহ’ 

 ব�াখ�া:উ���টর স�ঠক �প ‘িক� মনুষ� কখন পাষাণও হয় না।’ বাংলা কথাসািহেত�র 
 উপন�াস শাখায় �াচ� ও পা�াত� ভাবাদেশ �র �সত�  ব�ন কেরন ব��মচ� চে�াপাধ�ায়। 
 তার রিচত ‘রাজিসংহ’ উপন�ােসর স�ম খে�র ি�তীয় পিরে�দ : নয়নবি�ও বু�ঝ 
 �িলয়ািছল-এর �শষ বাক� এ�ট। রাজিসংহ (১৮৮২) ও আন�মঠ (১৮৮২) উপন�ােসর 
 কািহিনেত িতিন িহ�রু বা�বল ও বীরে�র কথা �পায়ণ কেরেছন। 

 ��ঃ৩২ 

 ইয়ংেব�ল �গা��ভ�� িছেলন �ক? 

 ক। অ�য়কুমার দ� 



 খ।  এ�িন িফরি� 

 গ। মাইেকল মধুসূদন দ� 

 ঘ। কালী�স� িসংহ ঠাকুর 

 উ�রঃমাইেকল মধুসূদন দ� 

 ব�াখ�া:িহ� ুকেলেজর ত�ণ িশ�ক িডেরা�জওর (১৮০৯-১৮৩১) িশষ�রাই মূলত 
 ইয়ংেব�ল নােম পিরিচত। ইয়ংেব�ল িহেসেব �য নাম�েলা পাওয়া যায় তা হেলা 
 যথা�েম- িদ�ণার�ন মুেখাপাধ�ায়, রামতনু লািহড়ী, প�ারীচাদঁ িম�, রাধানাথ িশকদার, 
 রামেগাপাল �ঘাষ, হরচ� �ঘাষ, িশবচ� �দব, তারাচাদঁ চ�বত�, কৃ�েমাহন 
 বে��াপাধ�ায়, মেহশচ� �ঘাষ, রিসককৃ� মি�ক, গ�াচরণ বে��াপাধ�ায়, মাধবচ� 
 মি�ক, �গািব�চ� বসাক, অমতৃলাল িম� �মুখ। আর মধুসূদন দ� িছেলন ইয়ংেব�ল 
 �গা��ভ�� একজন। ১৮৪০ সােল সাধারণ �ােনাপা�জ�কা সভার সভ� তািলকায় 
 মাইেকল মধুসূদন দে�র সহপাঠ� প�ারীচাদঁ িম�, িকেশারীচাদঁ ঠাকুর, প�ারীচরণ 
 সরকার, �গািব� দ�, �ােন�েমাহন ঠাকুেরর নাম পাওয়া যায়। মধুসূদন দ� ১৮৪৩ 
 সােল ি��ান ধম � �হণ করায় িতিন পরবত�েত িহ� ুকেলজ ত�াগ কেরন এবং মাইেকল 
 মধুসূদন দ� নােম পিরিচিত লাভ কেরন। [তথ�সূ� : আশার ছলেন ভ� িল, �গালাম 
 মুরিশদ ৩০ প�ৃা। 

 ��ঃ৩৩ 

 ‘িবে�াহী’ কিবতা�ট �কান সেন �থম �কািশত হয়? 

 ক। ১৯২৩ সন 

 খ। ১৯২১ সন 

 গ। ১৯১৯ সন 

 ঘ। ১৯১৮ সন 



 উ�রঃ১৯২১ সন 

 ব�াখ�া:১৯২১ সােলর িডেস�র মােসর �শষ স�ােহ কিব নজ�ল ‘িবে�াহী’ কিবতা�ট 
 �লেখন। আর তা ১৯২২ সােলর ৬ জানুয়াির সা�ািহক ‘িবজলী’ প��কায় �থম �কািশত 
 হয়। এ কিবতা�ট তার �থম �কািশত ‘অি�বীণা’ কােব�র ি�তীয় কিবতা। ‘অি�বীণা’ 
 কােব� �মাট বার�ট কিবতা �ান �পেয়েছ। এ কােব�র আেরা কেয়ক�ট উে�খেযাগ� 
 কিবতা- �লেয়া�াস (�থম কিবতা), র�া�রধািরনী মা, ধূমেকত� , �খয়াপােরর তরণী, 
 কামালপাশা। 

 ��ঃ৩৪ 

 ‘আ�ন পািখ’– উপন�াস�টর রচিয়তা �ক? 

 ক। রাহাত খান 

 খ। হাসান আ�জজলু হক 

 গ। �সিলনা �হােসন 

 ঘ। ইমদাদুল হক িমলন 

 উ�রঃহাসান আ�জজলু হক 

 ��ঃ৩৫ 

 ‘একুেশ �ফ�য়াির’র িবখ�াত গান�টর সুরকার �ক? 

 ক। সুবীর সাহা 

 খ। সুধীন দাস 

 গ। আলতাফ মাহমুদ 



 ঘ। আলতাফ মামুন 

 উ�রঃ আলতাফ মাহমুদ 

 ব�াখ�া:‘আমার ভাইেয়র রে� রাঙােনা একুেশ �ফ�য়াির’ িবখ�াত এ গান�ট �থম 
 �কািশত হয় হাসান হািফজরু রহমান স�ািদত ‘একুেশ �ফ�য়াির’ (১৯৫৩) গ্র্েথ। 
 গান�টর �থম সুরকার ও ক�িশ�ী িছেলন আ�লু লিতফ। বত�মান সুরকার আলতাফ 
 মাহমুদ এবং সমেবত কে� গাওয়া হয়। 

 ইংের�জ ভাষা ও সািহত� 

 ��ঃ৩৬ 

 ‘Please write to me at the above address.’ The word ‘above’ in this sentence is 
 a/an- 

 ক। noun 

 খ। adjective 

 গ। pronoun 

 ঘ। adverb 

 উ�রঃ adjective 

 ব�াখ�া:Article এরপর দু�ট শ� থাকেল �শেষর শ��ট noun এবং পূেব �র�ট adjective 
 হয়। article + noun, Article + adjective + noun, Article + Adverb + Adjective + 
 noun। তাই above এখােন adjective. 

 ��ঃ৩৭ 



 In which sentence is the word ‘past’ used as a preposition? 

 ক। Writing letters is a thing of the past. 

 খ। I look back on the past without regret. 

 গ। I called out to him as he ran past. 

 ঘ। Tania was a wonderful singer, but she’s past her prime. 

 উ�রঃTania was a wonderful singer, but she’s past her prime. 

 ব�াখ�া:Tania was a wonderful singer, but she’s past her prime বােক� past শ��ট 
 preposition, কারণ past শ��ট noun- এর পূেব � বেস বােক� অন� word- এর সােথ 
 স�ক� িনেদ�শ করেছ। তাছাড়া �থম দু�ট বােক� past noun আর তৃতীয় বােক� past 
 adverb, কারণ past �ধু verb- এর সােথ ব�ব�ত হেয়েছ। 

 ��ঃ৩৮ 

 The word ‘sibling’ means – 

 ক। a brother 

 খ। a sister 

 গ। a brother or sister 

 ঘ। an infant 

 উ�রঃa brother or sister 



 ব�াখ�া:Sibling শ��টর বাংলা অথ � একই িপতামাতার স�ান; ভাই বা �বান। সুতরাং 
 sibling অথ � a brother or sister. 

 ��ঃ৩৯ 

 Fill in the blank: As she was talking he suddenly broke  , saying, ‘That’s a lie’ 
 ক। off 

 খ। in 

 গ। down 

 ঘ। into 

 উ�রঃ  in 

 ব�াখ�া:‘Break in phrasal verb- এর অথ � কথার মােঝ কথা বলা; চলমান �কােনা িকছ� েত 
 হ�ে�প করা। সুতরাং শনূ��ােন in বসেব। Break off অথ � সামিয়কভােব থামা; িবরিত 
 �হণ, Break down অথ � �ভেঙ পড়া আর Break into অথ � বলপূব �ক �েবশ করা। 

 ��ঃ৪০ 

 Fill in the blank : You may go for a walk if you feel it. 

 ক। about 

 খ। on 

 গ। like 

 ঘ। for 



 উ�রঃ  like 

 ব�াখ�া:মােঝ মােঝ like preposition িহেসেব ব�ব�ত হয়। Feel like something অথ � 
 �কােনা িকছ�  করার �ঝাকঁ থাকা বা �কােনা িকছ� র �ত�াশা করা।I feel like reading । 
 Like �যােগ বাক��টর বাংলা : যিদ হাটঁার ই�া হয় তাহেল ত� িম হাটঁেত �যেত পার। 

 ��ঃ৪১ 

 Identify the word which is spelt incorrectly : 

 ক। Consciencious 

 খ। Perseverance 

 গ। Convalescence 

 ঘ। Maintenance 

 উ�রঃ Consciencious 

 ব�াখ�া:ভ�ল বানান িবিশ� শ� হেলা Consciencious । শ��টর �শেষর c �ক t �ত �পা�র 
 করেল word �ট স�ঠক হেব। Con-scientious শ��টর অথ � িবেবকবু��স��। তাছাড়া 
 Perse-verance অথ � অধ�বসায়, Convalescence অথ � �রাগমু��র পর �াে��র 
 �েমা�িত আর Maintenance অথ � র�ণােব�ণ। 

 ��ঃ৪২ 

 ‘You look terrific in that dress!’ The word ‘terrific’ in the above sentence means- 

 ক। excellent 

 খ। funny 



 গ। very ugly 

 ঘ। horrible 

 উ�রঃexcellent 

 ব�াখ�া:Terrific শে�র অথ � frightful/Extraordinary, extremely good, Excellent (see 
 → merriam-webster dietionary) বােক�র অথ � : ঐ �পাশােক �তামােক চমৎকার 
 �দখায়! অন�িদেক funny অথ � অদ্ভ�ত, very ugly অথ � খুব কুৎিসত এবং horrible অথ � 
 বীভৎস। 

 ��ঃ৪৩ 

 Someone who is capricious is– 

 ক। easily irritated 

 খ। wise and willing to cooperate 

 গ। exceedingly conceited and arrogant 

 ঘ। known for sudden changes in attitude or behaviour 

 উ�রঃ  known for sudden changes in attitude or behaviour 

 ব�াখ�া:�য ব��� capricious (�খয়ািল; অি�রমিত) �স পিরিচত তার আচরণ এবং 
 দৃ��ভি� হঠাৎ পিরবত�েনর জন� অথ �াৎ শনূ��ােনর জন� যথাযথ option হেলা known 
 for sudden changes in attitude or behaviour। 

 ��ঃ৪৪ 

 Which one of the following words is masculine? 



 ক। Mare 

 খ। Lad 

 গ। Pillow 

 ঘ। Pony 

 উ�রঃLad 

 ব�াখ�া:Option �েলার মেধ� masculine (পু�ষবাচক) শ� হেলা lad যার অথ � বালক; 
 িকেশার; �ছাকরা। Option – এর বািক িতন�ট শ� Mare অথ � �ঘাটকী; মািদ �ঘাড়া, 
 Pillow অথ � বািলশ এবং Pony অথ � টাট্ট� েঘাড়া। 

 ��ঃ৪৫ 

 A man whose wife has died is called a/an – 

 ক। widow 

 খ। widower 

 গ। spinster 

 ঘ। bachelor 

 উ�রঃ widower 

 ব�াখ�া:�য ব���র �ী মারা �গেছ তােক বেল Widower (িবপ�ীক)। তাছাড়া Widow অথ � 
 িবধবা, Spinster অথ � অিববািহতা মিহলা এবং Bechelor অথ � অিববািহত পু�ষ। 

 ��ঃ৪৬ 



 Which word is similar to ‘appal’? 

 ক। deceive 

 খ। confuse 

 গ। dismay 

 ঘ। solicit 

 উ�রঃ dismay 

 ব�াখ�া:Appal অথ � আত��ত করা; মম �াহত করা এবং dismay অথ � হতাশ করা; 
 আত��ত করা। সুতরাং appal আর dismay শ� দু�ট similar. অন�িদেক deceive অথ � 
 �তারণা করা, confuse অথ � �িলেয় �ফলা এবং solicit অথ � সিনব �� আেবদন করা। 

 ��ঃ৪৭ 

 Which word means the opposite of ‘dearth’? 

 ক। lack 

 খ। abundance 

 গ। poverty 

 ঘ। shortage 

 উ�রঃ abundance 



 ব�াখ�া:Dearth (অভাব; আকাল)-এর িবপরীত শ� abundance (অিত�াচ�য �)। তাছাড়া 
 option- এর lack (অভাব, ঘাটিত), poverty (দির�দশা) এবং shortage (ঘাটিত) হেলা 
 dearth- এর সমাথ �ক। 

 ��ঃ৪৮ 

 Identify the word which remains the same in its plural form : 

 ক। aircraft 

 খ। intention 

 গ। mouse 

 ঘ। thesis 

 উ�রঃ  aircraft 

 ব�াখ�া:�য শ��ট plural form এর �কােনা �প পিরবত�ন কের না �স word �ট হেলা 
 aircraft. অপশেনর অন� শ��েলার plural form যথা�েম intentions, mice এবং 
 theses. Singular ও plural একই এ�পশ� aircraft, spacecraft, hover craft, cannon, 
 offspring, Jackfruit, deer, sheep swine, carp, cod, staff, salmon etc. 

 ��ঃ৪৯ 

 Identify the determiner in the following sentence : ‘I have no news for you.’ 

 ক। have 

 খ। news 

 গ। no 



 ঘ। for 

 উ�রঃ no 

 ব�াখ�া:Determiner হেলা �সসকল word যা noun- এর পূেব � বেস noun �ট িনিদ�� না 
 সাধারণ তা িনেদ�শ কের। �দ� বােক� noun- এর পূেব � ব�ব�ত no determiner িহেসেব 
 ব�ব�ত হেয়েছ। কেয়ক�ট determiner- এর উদাহরণ হেলা these, those, my, our, 
 much ইত�ািদ। 

 ��ঃ৫০ 

 ‘A lost opportunity never returns.’ Here ‘lost’ is a– 

 ক। gerund 

 খ। verbal noun 

 গ। gerundial infinitive 

 ঘ। participle 

 উ�রঃ participle 

 ব�াখ�া:Verb- এর �য �প একই সােথ verb এবং adjective- এর কাজ কের তােক 
 participle বেল। �দ� বােক� lost (lost- এর past participle) একই সােথ verb এবং 
 adjective- এর কাজ স�� করায় lost শ��ট past participle অথ �াৎ participle 
 িহেসেব কাজ করেছ। 

 ��ঃ৫১ 

 The saying ‘enough is enough’ is used when you want– 



 ক। something to continue 

 খ। something to stop 

 গ। something to continue until it’s enough 

 ঘ। to tell instructions are clear 

 উ�রঃsomething to stop 

 ব�াখ�া:‘Enough is enough’ �লাককথা�ট ব�ব�ত হয় যখন পিরি�িত এমন �য ত� িম যা 
 চলেছ তা �হণ করেত পারছ না এবং ত� িম চা� �যন িবষয়�ট এখনই �থেম যাক। সুতরাং 
 স�ঠক option হেলা something to stop। 

 ��ঃ৫২ 

 ”He ran with great speed.” The underlined part of the sentence is a – 

 ক। noun phrase 

 খ। adverb phrase 

 গ। adjective phrase 

 ঘ। participle phrase 

 উ�রঃ adverb phrase 

 ব�াখ�া:With great speed (�তগিতেত) phrase �ট বােক�র verb �ক modify করায় 
 phrase �ট adverb phrase। Verb �ক how, where, when, why �ারা �� করেল 
 adverb phrase পাওয়া যায়। 



 ��ঃ৫৩ 

 ‘We must not be late, else we will miss the train.’ This is a/an – 

 ক। compound sentence 

 খ। complex sentence 

 গ। simple sentence 

 ঘ। interrogative sentence 

 উ�রঃ compound sentence 

 ব�াখ�া:Compound sentence সাধারণত এেকর অিধক principle clause or, but, yet, 
 else, therefore, otherwise ইত�ািদ co-ordinating conjunction �ারা যু� থােক। 
 সুতরাং else conjunction �ারা যু� বাক��ট compound sentence। 

 ��ঃ৫৪ 

 Change the voice : ‘Who is calling me?’ 

 ক। By whom am I called? 

 খ।  By whom I am called? 

 গ। By whom am I being called? 

 ঘ। Whom am I called by? 

 উ�রঃ  By whom am I being called? 



 ব�াখ�া:Who যু� present continuous tense interrogative বােক�র passive voice- এর 
 structure : By whom + am/is/are + obj- এর subjective form + ing + verb এর p.p 
 + question mark । সুতরাং �দ� বাক��টর passive voice : By whom am I being 
 called? 

 ��ঃ৫৫ 

 An extra message added at the end of a letter after it is signed_ is called- 

 ক। Corrigendum 

 খ। Postscript 

 গ।C NB 

 ঘ। RSVP 

 উ�রঃ Postscript 

 ব�াখ�া:িচ�ঠেত �া�েরর পের যু� অিতির� বাত�া বা বাক�াবিলেক বলা হয় postscript 
 (পুন�)। অন�িদেক corrigendum_ অথ � ���প�, সংেশাধনীয় িবষয়।NB (Nota 
 Bene) অথ � সতক�কার সােথ ল� ক�ন, ল�ণীয় আর RSVP অথ � দয়া কের জবাব িদন 
 (please reply) যা আম�ণ কােড�র িনচ �াে� �লখা হয়। 

 ��ঃ৫৬ 

 ‘The Rape of the Lock’ by Alexander Pope is a/an- 

 ক। epic 

 খ। ballad 



 গ। mock-heroic poem 

 ঘ। elegy 

 উ�রঃ mock-heroic poem 

 ব�াখ�া:‘The Rape of the Lock’ হেলা Alexander Pope- এর mock-heroic poem । 
 Mock heroic poet িহেসেব খ�াত Alexander Pope- এর The Rape of the Lock 
 কিবতা�ট ��গ�ীর িক� হাস�রস িমি�ত। তার এই কিবতা�টেত ৭৯৪ �ট লাইন রেয়েছ। 

 ��ঃ৫৭ 

 Which of the following is not an American poet? 

 ক। Robert Frost 

 খ।  W.B. Yeats 

 গ। Emily Dickinson 

 ঘ। Langston Hughes 

 উ�রঃ W.B. Yeats 

 ব�াখ�া:W.B. Yeats হেলন একজন আইিরশ কিব, নাট�কার ও সমােলাচক। তার 
 কেয়ক�ট িবখ�াত �� হেলা- The Lake Isle of Innisfree, The Second Coming, 
 Easter 1916, The Celtic Twilight ইত�ািদ। 

 ��ঃ৫৮ 

 Willim Shakespeare was born in – 



 ক। 1616 

 খ। 1664 

 গ। 1564 

 ঘ। 1493 

 উ�রঃ 1564 

 ব�াখ�া:William Shakespeare ১৫৬৪ সােলর ২৩ এি�ল ইংল�া� এর Stanford of 
 Avon- এ জ��হণ কেরন এবং ১৬১৬ সােলর ২৩ এি�ল ৫২ বছর বয়েস মতৃ� �বরণ 
 কেরন। তােক Bard of Avon এবং ইংল�াে�র জাতীয় কিব বলা হয়। 

 ��ঃ৫৯ 

 Tennyson’s ‘In Memoriam’ is an elegy on the death of- 

 ক। John Milton 

 খ। John Keats 

 গ। Arthure Henry Hallam 

 ঘ। Sydney Smith 

 উ�রঃ Arthure Henry Hallam 

 ব�াখ�া:Elegy হেলা �শাক কিবতা। ‘In Memoriam’ �শাক কিবতা�ট Tennyson তার ি�য় 
 ক�ামি�জ ব�ু Arthur Henry Hallam- এর �রেণ িলেখন। িযিন ১৮৩৩ সােল হঠাৎ 
 cerebral hemorrhage- এর কারেণ মারা যান। 



 ��ঃ৬০ 

 ‘Sweet Helen make me immortal with a kiss.’ The sentence has been taken from 
 the play- 

 ক। Remeo and Juliet 

 খ। Caesar and Cleopatra 

 গ। Doctor Faustus 

 ঘ। Antony and Cleopatra 

 উ�রঃDoctor Faustus 

 ব�াখ�া:�দ্� বাক��ট English নাট�কার, কিব এবং অনুবাদক Christopher Marlowe- 
 এর নাটক Doctor Faustus �থেক �নওয়া হেয়েছ। Christopher Marlowe �ক Father 
 of English Tragedy বলা হয়। 

 ��ঃ৬১ 

 ‘What’s in a name? That which we call a rose By any other name would smell as 
 sweet’- Who said this? 

 ক। Juliet 

 খ। Romeo 

 গ। Portia 

 ঘ। Rosalind 



 উ�রঃ Juliet 

 ব�াখ�া:উ���ট William Shakespeare- এর ��ােজিড Romeo and Juliet �থেক �নওয়া। 
 নাটক�ট মূলত Romeo এবং Juliet-এর ভােলাবাসার গ� িনেয় িনিম �ত। দুই পিরবােরর 
 ��ই িছেলা তােদর ভােলাবাসার মােঝ বাধা। উ���টর মাধ�েম Juliet �বাঝােত �চেয়েছ 
 �য Romeo �কান পিরবার �থেক এেসেছ বা �কান নাম ধারণ কেরেছ এটা তার কােছ 
 �কােনা িবষয় নয়। জিুলেয়ট �রািমওেক �গালােপর সােথ ত�লনা কের বেল, তােক �রািমও 
 নামকরণ না হেলও �স সুদশ �ন হেতা এবং জিুলেয়েটর ��িমক হেতা। 

 ��ঃ৬২ 

 ‘Man’s love is of man’s life a thing apart, ‘Tis woman’s whole existence.’- This is 
 taken from the poem of- 

 ক।P.B Shelley 

 খ। Lord Byron 

 গ। John Keats 

 ঘ। Edmund Spenser 

 উ�রঃ  Lord Byron 

 ব�াখ�া:�দ� লাইন�য় rebel poet িহেসেব খ�াত Lord Byron-এর কিবতা Don Juan 
 �থেক �নওয়া হেয়েছ। 

 ��ঃ৬৩ 

 Who translated the ‘Rubaiyat of Omar Khayyam’ into English? 

 ক। Thomas Carlyle 



 খ। Edward Fitzgerald 

 গ। D.G. Rossetti 

 ঘ। William Thackeray 

 উ�রঃ Edward Fitzgerald 

 ব�াখ�া:Rubaiyat of Omar Khayyam কিবতাসমে�র কিবর নাম জানা যায়িন। িক� 
 Rubaiyat of Omar Khayyam �ক ফারিস ভাষা �থেক ইংের�জ ভাষাভাষী মানুেষর জন� 
 ইংের�জেত অনুবাদ কেরন Edward FitzGerald। অনুবাদ�ট �কািশত হয় ১৮৫৯ সােল। 

 ��ঃ৬৪ 

 ‘Ulysses’ is a novel written by- 

 ক। Joseph Conrad 

 খ। Thomas Hardy 

 গ। Charles Dickens 

 ঘ। James Joyce 

 উ�রঃ   James Joyce 

 ব�াখ�া:Ulysses নােম দু�ট সািহত�কম � রেয়েছ। এক�ট কিবতা আর অন��ট উপন�াস। 
 Ulysses কিবতা�ট িলেখেছন Alfred Lord Tennyson । অন�িদেক Ulysses নামক 
 উপন�াস (novel) �ট িলেখেছন Irish কিব, �ছাটগ� �লখক এবং ঔপন�ািসক James 
 Joyce । James Joyce ‘Ulysses’ উপন�াস�টর জন� সমিধক পিরিচত। 

 ��ঃ৬৫ 



 The short story ‘The Diamond Necklace’ was written by- 

 ক। Guy de Maupassant 

 খ। O Henry 

 গ। Somerset Maugham 

 ঘ। George Orwell 

 উ�রঃGuy de Maupassant 

 ব�াখ�া:�ছাটগ� ‘The Diamond Necklace’ �ক The Necklace নােমও অিভিহত করা 
 হয়। �ছাটগ��ট ১৮৮৪ সােল �কািশত হয়। গ��ট �লেখন ��� �লখক Guy de 
 Maupassant. 

 ��ঃ৬৬ 

 ‘All the perfumes of Arabia will not sweeten this little hand.’- Who said this? 

 ক। Macbeth 

 খ। Lady Macbeth 

 গ। Lady Macduff 

 ঘ। Macduff 

 উ�রঃ Lady Macbeth 

 ব�াখ�া:লাইন�ট William Shakespeare- এর Macbeth নামক tragedy �থেক �নওয়া। 
 Tragedy �টর �ক�ীয় চির� Mac-beth. Macbeth রাজা ডানক�ােনর �সনাপিত 



 থাকাকালীন তার �ী Lady Macbeth- এর �েরাচনায় রাজােক হত�া কের রাজা হন। 
 Lady Macbeth তার অপরাধ বুঝেত পােরন এবং মতৃ� �স�ায় িতিন এ উ���ট কের 
 মতৃ� �র �কােল ঢেল পেড়ন। 

 ��ঃ৬৭ 

 ‘Where are the songs of Spring? Aye, Where are they? Think not of them, thou 
 hast the music too .’ -Who wrote this? 

 ক। William Wordsworth 

 খ। Rober Browning 

 গ। John Keats 

 ঘ। Samuel Coleridge 

 উ�রঃ John Keats 

 ব�াখ�া:�দ� লাইন�েলা John Keats িলেখেছন তার To Autumn কিবতায়। লাইন�েলা 
 �ারা John Keats �িতবছর আসা ���ায়ী বস�েক িব�েপর সােথ �দেখেছন। 
 অন�িদেক িতিন মেন কেরন শরৎ ঋত�র িবেশষ �বিশ�� রেয়েছ এবং এ ঋত�র সুেরলা 
 �িনও রেয়েছ। 

 ��ঃ৬৮ 

 Who is the central character of ‘Wuthering Height’’ by Emily Bronte? 

 ক। Mr. Earnshaw 

 খ। Catherine 



 গ। Heathcliff 

 ঘ। Hindley Earnshaw 

 উ�রঃHeathcliff 

 ব�াখ�া:Emily Bronte মা� ��শ বছর জীিবত িছেলন। এ সংি�� জীবেন িতিন এক�ট 
 মা� উপন�াস �লেখন। উপন�াস�ট হেলা Wuthering Heights – এর �ক�ীয় চির� 
 হেলা Heathcliff । �কননা উপন�াস�টর ঘটনা �বাহ আবিত�ত হেয়েছ Heath-cliff- এর 
 ভােলাবাসা এবং জীবেনর ঘটনা�বাহ িনেয়। 

 ��ঃ৬৯ 

 ‘The old order changeth, yielding place to new.’ – This line is extracted from 
 Tennyson’s poem- 

 ক। The Lotos Eaters 

 খ। Tithonus 

 গ। Locksley Hall 

 ঘ। Morte d’ Arthur 

 উ�রঃ  Morte d’ Arthur 

 ব�াখ�া:Option- এর সব�েলাই Alfred Lord Tennyson- এর কিবতা। িক� The old 
 order changeth, yielding place to new লাইন�ট Morte-d’ Arthur-এর কিবতা �থেক 
 �নওয়া হেয়েছ। কিবতা�ট িতিন তার ব�ু Arthur Hallam -এর মতৃ� �র পরপরই িলেখন। 
 Morte d’ Arthur অথ � of course, ‘the death of Arthur’. 

 ��ঃ৭০ 



 Who worte the poem ‘The Good-Morrow’? 

 ক। George Herbert 

 খ। Andrew Marvell 

 গ। John Donne 

 ঘ। Henry Vaughan 

 উ�রঃJohn Donne 

 ব�াখ�া:‘The Good-Morrow’ কিবতা�টর কিব হেলন poet of love নােম �িস� John 
 Donne । তার আরও িকছ�  কিবতার নাম হেলা The Sun Rising, The Canonization, 
 The Ec-stacy, The Dream ইত�ািদ। 

 বাংলােদশ িবষয়াবিল 

 ��ঃ৭১ 

 আলাউ��ন �হােসন শাহ ্কখন বহৃ�র বাংলা শাসন কেরন? 

 ক। ১৪৯৮-১৫১৬ ি��া� 

 খ। ১৪৯৮-১৫১৭ ি��া� 

 গ। ১৪৯৮-১৫১৮ ি��া� 

 ঘ। ১৪৯৮-১৫১৯ ি��া� 

 উ�রঃ ১৪৯৮-১৫১৯ ি��া� 



 ব�াখ�া:মধ�যুেগ বাংলার সব �ে�� নরপিত, বাংলার আকবর খ�াত আলাউ��ন �হােসন 
 শাহ ১৪৯৩ সােল বাংলার মসনেদ অিধ��ত হন। এর পূেব � িতিন হাবসী শাসনকােল 
 �ধানম�ী িছেলন। হাবসী শাসনামেল িতিন বাংলায় স�ৃ িবশ�ৃল পিরি�িত দরূ কের 
 শ�ৃলা িফিরেয় আেনন। প��ম সীমাে� �লাদী স�াট িসকা�ােরর সােথ শাি� �ািপত 
 হেল উ�র-িবহার বাংলার শাসনাধীন হয়। প��ম সীমাে�র িনরাপ�া িন��ত করার পর 
 িতিন ১৪৯৮ সােল রাজ� িব�ােরর আকা�ায় কামতাপুর রােজ� অিভযান চািলেয় 
 সফল হন। রাজধানী হােজা দখল কের �নন। ফেল হােজা পয �� সম� অ�ল বাংলার 
 সে� সংযু� হয়। এ দৃ��েকাণ �থেক আলাউ��ন �হােসন শাহ ১৪৯৩ সােল শাসন 
 �মতায় অিধ��ত হেলও িতিন বহৃ�র বাংলা শাসন কেরন ১৪৯৮-১৫১৯ সাল পয ��। 
 তেব তার শাসনকােলর ব�াি� িছল ১৪৯৩-১৫১৯। 

 ��ঃ৭২ 

 �াচীন বাংলা �মৗয � শাসেনর �িত�াতা �ক? 

 ক। অেশাক �মৗয � 

 খ। চ��� �মৗয � 

 গ। সমু� �� 

 ঘ। এর �কােনা�টই না 

 উ�রঃচ��� �মৗয � 

 ব�াখ�া:ভারতীয় উপমহােদেশর �থম সা�ােজ�র নাম ‘�মৗয � সা�াজ�’। চ��� �মৗয � 
 ি��পূব � ৩২৮ অে� �মৗয � সা�াজ� �িত�া কেরন। িতিনই ভারেতর �থম স�াট 
 (ি��পূব � ৩২৮ -৩০০ অ�)। চ��� �মৗেয � এর পের স�াট হন তার পু� িবি�সার। 
 িবি�সােরর পের তার পু� স�াট অেশাক ি��পূব � ২৭৩ অে� িসংহাসেন আেরাহণ 
 কেরন। স�াট অেশাক কিল� যুে�র ভয়াবহতা �দেখ �বৗ�ধম � �হণ কেরন। সমু��� 
 িছেলন �� সা�ােজ�র ��� রাজা। িতিন �াচীন ভারেতর �নেপািলয়ন নােম পিরিচত। 

 ��ঃ৭৩ 



 ইউেরাপীয় বিণকেদর মেধ� বাংলায় �থম এেসিছেলন- 

 ক। পত� �িগজরা 

 খ। ইংেরজরা 

 গ। ওল�াজরা 

 ঘ। ফরািসরা 

 উ�রঃপত� �িগজরা 

 ব�াখ�া:১৪৯৮ সােলর ২৭ �ম পত� �িগজ দুঃসাহিসক নািবক ভাে�া-দা-গামা 
 উ�মাশা-অ�রীপ অিত�ম কের িতন�ট বািণজ� তরী িনেয় ভারেতর প��ম উপকূেল 
 কািলকট ব�ের আগমন কেরন। তারা ১৫১৬ সােল �থম বাংলায় আেস। �� সমেয়র 
 মেধ� এই ইউেরাপীয় বিণকরা ১৫৩৮ সােল চ��াম ও সাতগাওঁেয় �� ঘা�ঁট িনম �ােণর 
 অনুমিতও লাভ কের। অথ �াৎ বাংলায় ইউেরাপীয় বিণকেদর মেধ� পত� �িগজরা �থম 
 আগমন কের। ওল�াজ বা ডাচরা বাংলায় আেস ১৬০২ সােল। ইংেরজরা আেস ১৬০৮ 
 সােল এবং সবেশেষ ১৬৬৪ সােল বাংলায় আগমন কের ফরািসরা। 

 ��ঃ৭৪ 

 ১৯৭১ সােল মু��যুে�র সময় জািতসংেঘ �কান �দশ বাংলােদেশর পে� ‘�ভেটা’ �দান 
 কেরিছল? 

 ক। যু�রাজ� 

 খ। �া� 

 গ। যু�রা� 

 ঘ। �সািভেয়ত ইউিনয়ন 



 উ�রঃ �সািভেয়ত ইউিনয়ন 

 ব�াখ�া:১৯৭১ সােলর মহান মু��যুে� যখন বাংলােদেশর িবজয় সুিন��ত �ঠক তখনই ৪ 
 িডেস�র জািতসংঘ িনরাপ�া পিরষেদর অিধেবশেন মািক�ন �িতিনিধ জজ� এইচ বুশ 
 ভারত-পািক�ান যু�িবরিত ও �সন� �ত�াহােরর ��াব �পশ কের। �সািভেয়ত ইউিনয়ন 
 �িতিনিধ এ ��াবেক ‘একতরফা’ বেল অিভিহত কের ��াব�টেত �ভেটা �দান কের। 
 পরিদন ৫ িডেস�র আেরা আট�ট �দেশর প� �থেক পাক-ভারত যু�িবরিত ��াব 
 আনেল �সািভেয়ত ইউিনয়ন তােত পুনরায় �ভেটা �দান কের। এভােব �সািভেয়ত 
 ইউিনয়ন যু�িবরিতর ��ােবর িবপে� অব�ান কের �াধীনতা যুে� বাংলােদেশর পে� 
 ‘�ভেটা’ �দান কের। 

 ��ঃ৭৫ 

 ব�ব�ুর ঐিতহািসক ৭ই মােচ�র ভাষণ সংিবধােনর �কান তফিসেল অ�ভ� �� করা 
 হেয়েছ? 

 ক। চত�থ � তফিসল 

 খ। প�ম তফিসল 

 গ। ষ� তফিসল 

 ঘ। স�ম তফিসল 

 উ�রঃ প�ম তফিসল 

 ব�াখ�া:  ১৯৭১ সােলর ব�ব�ুর ৭ মােচ�র ভাষণ আজ সারা িবে� অতীব তাৎপয �পূণ � এক�ট 
 ঐিতহািসক �ামািণক দিলল িহেসেব পিরগিণত, যােক ২০১৭ সােলর অে�াবর মােস ‘�মেমাির অব 
 দ� ওয়া��’ এর �ীকৃিত িদেয়েছ ইউেনে�া। ১৯৯২ সােল ইউেনে�া তার ‘�মেমাির অব দ� ওয়া��’ এর 
 �ীকৃিত �দান কম �সূিচ �� কের। আমােদর সংিবধােনর ১৫০(২) অনুে�দ অনুযায়ী, ব�ব�ুর এই 
 ভাষণ সংিবধােনর প�ম তফিসল �ারা আমােদর সংিবধােনর অ�ভ� �� করা হেয়েছ। উপর�, 
 সংিবধােনর ৭(খ) অনুযায়ী, সংিবধােনর ১৫০ অনুে�দেক সংিবধােনর এক�ট অপিরবত�নেযাগ� 
 িবধান িহেসেব িচি�ত করা হেয়েছ। ফেল প�ম তফিসেল উি�িখত ব�ব�ুর ৭ মােচ�র ভাষণ�ট 
 আমােদর সংিবধােনর এক�ট অপিরহায � ও অপিরবত�নীয় অংেশ পিরণত হেয়েছ। 



 ��ঃ৭৬ 

 ‘ব�ভ�’ কােল ভারেতর ভাইসরয় �ক িছেলন? 

 ক। লড� কাজ�ন 

 খ। লড� ওয়ােভল 

 গ। লড� মাউ� ব�ােটন 

 ঘ। লড� িলনিলথেগা 

 উ�রঃলড� মাউ� ব�ােটন 

 ব�াখ�া:ভারেতর ভাইসরয় লড� কাজ�ন ১৯০৫ সােলর ১৬ অে�াবর বাংলা ভাগ কেরন। এ 
 িবভ��র মাধ�েম সম� বাংলােক ‘পূব � বাংলা ও আসাম’ এবং ‘প��ম বাংলা’ নােম দু�ট 
 �েদেশ পিরণত করা হয়। পূব � বাংলা ও আসাম �েদেশর অ�ভ� �� িছল বাংলােদেশর 
 ঢাকা, চ��াম, রাজশাহী, আসাম, জলপাই�িড়, পাব �ত� ��পুরা ও মালদহ। প��ম 
 বাংলা, িবহার ও উিড়ষ�া িনেয় গ�ঠত হেয়িছল প��ম বাংলা �েদশ। ১৯৪৭ সােলর ভারত 
 ভােগর সময় ভাইসরয় িছেলন লড� মাউ�ব�ােটন। 

 ��ঃ৭৭ 

 বাংলােদেশর �কান বনভূিম শালবেৃ�র জন� িবখ�াত? 

 ক। িসেলেটর বনভূিম 

 খ। পাব �ত� চ��ােমর বনভূিম 

 গ। ভাওয়াল ও মধুপুেরর বনভূিম 

 ঘ। খুলনা, বিরশাল ও পট�য়াখালীর বনভূিম 



 উ�রঃখুলনা, বিরশাল ও পট�য়াখালীর বনভূিম 

 ব�াখ�া:বাংলােদেশর বনভূিমেক �ধানত �া�ীয় পতনশীল প�যু� বেৃ�র বনভূিম; 
 �া�ীয় িচরহিরৎ এবং পতনশীল প�যু� বেৃ�র বনভূিম ও গরান বা ��াতজ বনভূিম 
 (সু�রবন) এ িতন ভােগ ভাগ করা হয়। মধুপুর ও ভাওয়ােলর বনভূিম �া�ীয় পতনশীল 
 প�যু� বেৃ�র বনভূিমর অ�ভ� ��। এর আয়তন �ায় ৮৭৫ বগ � িকিম। শাল জাতীয় এক 
 ধরেনর গজারী এ বনভূিমর �ধান ব�ৃ। পাব �ত� চ��ােমর বনভূিমর �ধান ব�ৃ গজ�ন, 
 জা�ল, িশমুল, গামার ইত�ািদ। খুলনা বিরশাল ও পট�য়াখালীর বনভূিমর �ধান ব�ৃ 
 �গওয়া, ধু�ল, �কওড়া ইত�ািদ। 

 ��ঃ৭৮ 

 বাংলােদেশ সবেচেয় �বিশ পাট উৎপ� হয় �কান �জলায়? 

 A ফিরদপুর 

 B রংপুর 

 C জামালপুর 

 D �শরপুর 

 উ�রঃ ফিরদপুর 

 ব�াখ�া:িবিবএস কতৃ�ক �কািশত কৃিষ পিরসংখ�ান বষ ��� ২০১৯ অনুযায়ী ফিরদপুর 
 �জলায় পাট উৎপািদত হেয়েছ ৯,২৬,৮৪৯ �বইল বা ৩২,৪৩,৯৭১.৫ মন ( ১ �বইল= 
 ৩.৫ মন)। জামালপুের পাট উৎপাদেনর পিরমাণ ৪,৬৯,০৪৭ �বইল (৬�)। রংপুের পাট 
 উৎপািদত হেয়েছ ১,৩৭,৬৪০ �বইল। 

 ��ঃ৭৯ 

 বাংলােদেশ �মাট আবাদেযাগ� জিমর পিরমাণ- 



 ক। ২ �কা�ট ৪০ ল� একর 

 খ। ২ �কা�ট ৫০ ল� একর 

 গ। ২ �কা�ট ২৫ ল� একর 

 ঘ। ২ �কা�ট ২১ ল� একর 

 উ�রঃ Blank [এই�েলা সাল অনুযায়ী পিরবত�ন হয়] 

 ব�াখ�া:িবিবএস �কািশত কৃিষ পিরসংখ�ান বষ ��� ২০১৭ অনুযায়ী বাংলােদেশ �মাট 
 আবাদেযাগ� জিমর পিরমাণ ৮৫.৭৭ ল� �হ�র অথবা ২ �কা�ট ১১ ল� একর। �দেশর 
 �মাট �সচকৃত জিমর পিরমাণ ৭৪.৪৮ ল� �হ�র। 

 ��ঃ৮০ 

 ‘গােরা উপজািত’ �কান �জলায় বাস কের? 

 ক। পাব �ত� চ��াম 

 খ। িসেলট 

 গ। ময়মনিসংহ 

 ঘ। টা�াইল 

 উ�রঃ িসেলট 

 ব�াখ�া:বাংলােদেশর অন�তম উপজািত গােরা। ময়মনিসংহ �জলার গােরা পাহািড় 
 এলাকায় এেদর মূল ঘা�ঁট। তাছাড়া �শরপুর, �ন�েকানা, রংপুর, জামালপুর, িসেলট ও 



 �মৗলভীবাজার �জলায়ও গােরারা বাস কের। পাব �ত� চ��াম �জলায় চাকমা, মারমা, 
 মুরং, ��পুরাসহ �মাট ১১ �ট উপজািত বাস কের। 

 ��ঃ৮১ 

 ২০১৮ সােল বাংলােদেশর Per capita GDP (nominal) কত? 

 ক। $ ১,৭৫০ মািক�ন ডলার 

 খ। $ ১,৭৫১ মািক�ন ডলার 

 গ। $ ১,৭৫২ মািক�ন ডলার 

 ঘ। $ ১,৭৫৩ মািক�ন ডলার 

 উ�রঃ Blank [এই�েলা সাল অনুযায়ী পিরবত�ন হয়] 

 ব�াখ�া:অথ �ৈনিতক সমী�া ২০১৮ অনুসাের বাংলােদেশর সামিয়ক Per capita GNI িছল 
 ১৭৫২ মািক�ন ডলার এবং Per capita GDP িছল ১৬৭৭ মািক�ন ডলার। BBS- এর চূড়া� 
 িহসাব অনুসাের ২০১৯-২০ অথ �বছের বাংলােদেশর Per capi-ta GNI ২০৬৪ মািক�ন 
 ডলার এবং Per capita GDP হেলা ১৯৭০ মািক�ন ডলার। 

 ��ঃ৮২ 

 বাংলােদেশর �থম আদম�মাির অনু��ত হয়- 

 ক। ১৯৭২ সােল 

 খ।  ১৯৭৩ সােল 

 গ। ১৯৭৪ সােল 



 ঘ। ১৯৭৫ সােল 

 উ�রঃ ১৯৭৪ সােল 

 ব�াখ�া:�কােনা �দেশর জনসংখ�ার আনু�ািনক গণনাই আদম�মাির। বাংলােদেশর �মাট 
 জনসংখ�া িনধ �ারেণ �াধীনতার পর �থম আদম�মাির অনু��ত হয় ১৯৭৪ সােল। এ 
 পয �� �দেশ পাচঁ�ট আদম�মাির অনু��ত হেয়েছ। সব �েশষ ৫ম আদম�মাির হেয়েছ 
 ২০১১ সােলর ১৫-১৯ মাচ�। ৬� আদম�মাির হেব ২০২১ সােল। 

 ��ঃ৮৩ 

 Inclusive Development Index (IDI)- এর িভি�েত দি�ণ এিশয়ায় বাংলােদেশর �ান 
 কত? 

 ক। �থম �ান 

 খ। ি�তীয় �ান 

 গ। তৃতীয় �ান 

 ঘ। চত�থ � �ান 

 উ�রঃ  ি�তীয় �ান 

 ব�াখ�া:িব� অথ �ৈনিতক �ফারাম (World Economic Forum) কতৃ�ক �কািশত Inclusive 
 Development Index (IDI) সূচেকর উদীয়মান অথ �নীিত িবভােগ িবে� বাংলােদেশর 
 অব�ান ৩৪ তম। দি�ণ এিশয়ায় বাংলােদশ ি�তীয় �ােন রেয়েছ। �থম �ােন রেয়েছ 
 �নপাল। পািক�ান তৃতীয় ও ভারত চত�থ �। 

 ��ঃ৮৪ 

 ২০১৮ সােল বাংলােদেশর �মাট র�ািন আয় কত? 



 ক।$ ৪০ িবিলয়ন মািক�ন ডলার 

 খ। $ ৪১ িবিলয়ন মািক�ন ডলার 

 গ। $ ৪২ িবিলয়ন মািক�ন ডলার 

 ঘ।  $ ৪৩ িবিলয়ন মািক�ন ডলার 

 ব�াখ�া:সােবক বািণজ�ম�ী �তাফােয়ল আহেমদ �দ� জাতীয় সংসেদর তারকা িচি�ত 
 �ে�র জবাব অনুযায়ী ২০১৭-২০১৮ অথ �বছের বাংলােদেশর �মাট র�ািন আয় 
 ৪১িবিলয়ন মািক�ন ডলার। অথ �ৈনিতক সমী�া ২০১৯ অনুযায়ী ২০১৭-১৮ অথ �বছের 
 বাংলােদেশর র�ািন আয় ৩৬.৬৬৮১ িবিলয়ন মািক�ন ডলার। 

 ��ঃ৮৫ 

 Alliance �য �দশিভি�ক গােম ��স �া��েলার সংগঠন- 

 ক। যু�রােজ�র 

 খ। যু�রাে�র 

 গ। কানাডার 

 ঘ। ইউেরািপয়ান ইউিনয়েনর 

 উ�রঃ  যু�রাে�র 

 ব�াখ�া:Alliance for Bangladesh Worker’s Safety ২০১৩ সােলর ২৪ এি�ল রানা �াজা 
 দুঘ �টনার পর �িত��ত হয়। যু�রাে�র িব�িবখ�াত গােম ��স �া��েলা িনেয় গ�ঠত 
 সংগঠন অ�ালােয়ে�র �িত�াতা সদস� ২৮ �ট। �িত�াকালীন এ সং�া�টর বাংলােদেশ 
 কায ��ম পিরচালনার �ময়াদ িছল ৫ বছর। বাংলােদেশ ইউেরাপীয় ইউিনয়েনর �পাশাক 
 �া�িভি�ক সংগঠন Accord। 



 ��ঃ৮৬ 

 ২০১৮ সােল বাংলােদেশর GDP- �ত িশ� খােতর অবদান কত শতাংশ িছল? 

 ক। ২৯.৬৬% 

 খ। ৩০.৬৬% 

 গ। ৩২.৬৬% 

 ঘ। ৩৩.৬৬% 

 উ�রঃ  ৩৩.৬৬% 

 ব�াখ�া:িবিবএেসর তথ� অনুযায়ী ২০১৭-১৮ অথ �বছের �জিডিপেত িশ�খােতর অবদান 
 ৩৩.৬৬%। এ অথ �বছের উ� খােতর �ব�ৃ� ১২.০৬%। BBS- এর তথ� অনুযায়ী 
 ২০১৯-২০ অথ �বছেরর চূড়া� িহসােব �জিডিপেত িশ� খােতর অবদান ৩৫.৩৬% এবং 
 �ব�ৃ� ৬.৪৮%। 

 ��ঃ৮৭ 

 ২০১৮-১৯ অথ �বছের র�ািন �েণাদনা রাখা হেয়েছ- 

 ক। সােড় ৪ হাজার �কা�ট টাকা 

 খ। সােড় ৫ হাজার �কা�ট টাকা 

 গ। সােড় ৩ হাজার �কা�ট টাকা 

 ঘ। সােড় ৬ হাজার �কা�ট টাকা 

 উ�রঃ সােড় ৪ হাজার �কা�ট টাকা 



 ব�াখ�া:২০১৮-১৯ অথ �বছেরর বােজেট র�ািন �েণাদনা বা ভত� �িক বরা� রাখা হেয়েছ 
 সােড় ৪ হাজার �কা�ট টাকা। গত অথ �বছেরও র�ািন �েণাদনা িছল সমপিরমাণ অথ �াৎ 
 সােড় ৪ হাজার �কা�ট টাকা। 

 ��ঃ৮৮ 

 বাংলােদেশ �থম ভ�াট (VAT) চালু হয়- 

 ক। ১৯৯১ সােল 

 খ। ১৯৭৩ সােল 

 গ। ১৯৮৬ সােল 

 ঘ। ১৯৯৬ সােল 

 উ�রঃ  ১৯৯১ সােল 

 ব�াখ�া:Value Added Tax বা মূল� সংেযাজন কর বাংলােদেশ �থম চালু হয় ১৯৯১ 
 সােলর ১ জলুাই। এ সং�া� আইন জাতীয় সংসেদ পাস হয় ১০ জলুাই ১৯৯১ । মূসক 
 এক�ট পেরা� কর। এ উৎস �থেক বাংলােদশ সরকােরর সেব �া� রাজ� আয় হয়। মূল� 
 সংেযাজন কর মূলত িব�য় কর বা �সলস ট�াে�র মেতা। 

 ��ঃ৮৯ 

 সংিবধােনর �কান সংেশাধনেক ‘First distortion of constitution’ বেল আখ�ািয়ত করা 
 হয়? 

 ক। ৫ম সংেশাধন 

 খ। ৪থ � সংেশাধন 



 গ। ৩য় সংেশাধন 

 ঘ। ২য় সংেশাধন 

 উ�রঃ৫ম সংেশাধন 

 ব�াখ�া:১৯৭৫ সােলর ১৫ আগ� জািতর জনক ব�ব�ুেক নশৃংসভােব হত�ার পর 
 সামিরক শাসক িহেসেব �মজর �জনােরল �জয়াউর রহমান �মতায় এেস িনেজেক 
 ��িসেড� িহেসেব �িত��ত কেরন। এজন� িতিন ১৯৭৯ সােল সংিবধােন �বশ িকছ�  
 সংেশাধনী আেনন যা পরবত�েত ব�াপক িবতেক�র জ� �দয়। িবেশষ কের প�ম 
 সংেশাধনীেক অেনেক First distortion of Constitution বা সংিবধােনর �থম িবকৃিত 
 বেল অ�াখ�ািয়ত কের। 

 ��ঃ৯০ 

 �াধীনতার �ঘাষণাপ� সংিবধােনর কততম তফিসেল সংেযাজন করা হেয়েছ? 

 ক। চত�থ � 

 খ। প�ম 

 গ। ষ� 

 ঘ। স�ম 

 উ�রঃ স�ম 

 ব�াখ�া:১৯৭১ সােলর ১০ এি�ল মু�জবনগর সরকােরর জািরকৃত �াধীনতার �ঘাষণাপ� 
 বাংলােদেশর সংিবধােনর স�ম তফিসেল সংেযাজন করা হয়। প�ম তফিসেল ব�ব�ুর 
 ৭ মােচ�র ভাষণ, ষ� তফিসেল ব�ব�ু �শখ মু�জবুর রহমান �দ� বাংলােদেশর 
 �াধীনতার �ঘাষণা সংেযাজন করা হয়। 

 ��ঃ৯১ 



 গণ�জাত�ী বাংলােদেশর সংিবধান �বিত�ত হয়- 

 ক। ১৭ এি�ল, ১৯৭১ 

 খ। ১৬ িডেস�র, ১৯৭২ 

 গ। ৭ মাচ�, ১৯৭২ 

 ঘ। ২৬ মাচ�, ১৯৭৩ 

 উ�রঃ ১৬ িডেস�র, ১৯৭২ 

 ব�াখ�া:সদ� �াধীন বাংলােদেশর জন� সংিবধান �ণয়েনর লে�� ১১ এি�ল ১৯৭২ 
 সংিবধান �ণয়ন কিম�ট গ�ঠত হয়। উ� কিম�ট খসড়া সংিবধান গণপিরষেদ উ�াপন 
 কের ১২ অে�াবর ১৯৭২। ৪ নেভ�র ১৯৭২ তা গণপিরষেদ গহৃীত হয় এবং ১৬ িডেস�র 
 ১৯৭২ এ সংিবধান কায �কর হয়। 

 ��ঃ৯২ 

 সংিবধােনর �কান অনুে�েদ ‘সরকাির কম � কিমশন’ (PSC) গঠেনর উে�খ আেছ? 

 ক। ১৩৭ নং অনুে�েদ 

 খ। ১৩৫ নং অনুে�েদ 

 গ। ১৩৮ নং অনুে�েদ 

 ঘ। ১৩৪ নং অনুে�েদ 

 উ�রঃ ১৩৭ নং অনুে�েদ 



 ব�াখ�া:বাংলােদেশর সংিবধােনর নবম ভােগর ১৩৭ নং অনুে�েদ বলা হেয়েছ �য, 
 ‘বাংলােদেশর জন� আইেনর �ারা এক বা একািধক সরকাির কম � কিমশন �িত�ার িবধান 
 করা যােব। একজন সভাপিত ও আইেনর �ারা �য-রকম িনধ �ািরত হেব, �স-রকম 
 অন�ান� সদস�েক িনেয় �েত�ক কিমশন গ�ঠত হেব। 

 ��ঃ৯৩ 

 আওয়ামী লীেগর ৬-দফা �পশ করা হেয়িছল- 

 ক। ১৯৬৬ সােল 

 খ। ১৯৬৭ সােল 

 গ। ১৯৬৮ সােল 

 ঘ। ১৯৬৯ সােল 

 উ�রঃ১৯৬৬ সােল 

 ব�াখ�া:ব�ব�ু �শখ মু�জবুর রহমান ৫-৬ �ফ�য়াির ১৯৬৬ পািক�ােনর লােহাের 
 অনু��ত িবেরাধী দলসমূেহর জাতীয় সে�লেনর িবষয় িনব �াচনী কিম�টেত বাঙািল 
 জািতর মু��র সনদ নােম খ�াত ঐিতহািসক ছয় দফা �ঘাষণা কেরন। এ দফােক 
 যু�রােজ�র �থম সাংিবধািনক দিলল ১৫ জনু ১২১৫ �া�িরত ম�াগনাকাট�ার সােথ 
 ত�লনা করা হয়। ছয় দফার �থম দফায় ব�ব�ু পািক�ানেক এক�ট সিত�কার 
 �ফডােরশন �েপ গেড় �তালা এবং সংসদীয় সরকার ব�ব�া �িত�ার দািব কেরন। ছয় 
 দফার �শষ দফা িছল পূব � পািক�ােনর জন� িমিলিশয়া বা প�ারািমিলটাির র�ীবািহনী 
 গঠন। 

 ��ঃ৯৪ 

 ব�ব�ুসহ আগরতলা ষড়য� মামলায় �মাট আসািম সংখ�া িছল কত জন? 

 ক। ৩৪ জন 



 খ। ৩৫ জন 

 গ। ৩৬ জন 

 ঘ। ৩২ জন 

 উ�রঃ ৩৫ জন 

 ব�াখ�া:ব�ব�ু �শখ মু�জবুর রহমানেক �ধান আসািম কের জানুয়াির ১৯৬৮ আগরতলা 
 ষড়য� মামলা দােয়র করা হয়। আর এ মামলা �ত�াহার করা হয় ২২ �ফ�য়াির ১৯৬৯ 
 এ। ব�ব�ুসহ এ মামলায় আসািম িছেলন ৩৫ জন। 

 ��ঃ৯৫ 

 আইন ও সািলশ �ক� িক ধরেনর সং�া? 

 ক। অথ �ৈনিতক 

 খ। মানবািধকার 

 গ। ধম�য় 

 ঘ। �খলাধুলা 

 উ�রঃ মানবািধকার 

 ব�াখ�া:আইন ও সািলশ �ক� (আসক) বাংলােদেশর এক�ট মানবািধকার এবং আইন 
 সহায়তাকারী �বসরকারী সংগঠন। ১৯৮৬ সােল �িত��ত এ সং�া�টর �িত�াতা সদস� 
 ৯ জন। আসেকর মূল ল�� সমানািধকার, গণত�, মানবািধকার, ন�ায়িবচার এবং 
 িল�িভি�ক সমতার িভি�েত আইেনর শাসন �িত�া। 

 ��ঃ৯৬ 



 Almond ও Powel চাপ স�ৃ�কারী �গা��েক িবভ� কেরেছন- 

 ক। ৩ ভােগ 

 খ। ৪ ভােগ 

 গ। ৫ ভােগ 

 ঘ। ৬ ভােগ 

 উ�রঃ  ৪ ভােগ 

 ব�াখ�া:�য �গা��র সদস�গণ একই মেনাভাব ও �ােথ �র িভি�েত গেড় ওেঠ এবং �ােথ �র 
 িভি�েতই তারা পর�েরর সােথ আব� হয় তােক চাপস�ৃ�কারী �গা�� বেল। Almond ও 
 Powel চাপ স�ৃ�কারী �গা��েক চার ভােগ ভাগ কেরেছন। যথা: 1. Institutional Interest 
 Groups 2. The Associational Interest Groups 3. Anomic Interest Groups 4. 
 Non-Associational Interest Groups. 

 ��ঃ৯৭ 

 বাংলােদশ জািতসংেঘর- 

 ক। ১৪৬ তম সদস� 

 খ। ১৩৬ তম সদস� 

 গ। ১২৬ তম সদস� 

 ঘ। ১১৬ তম সদস� 

 উ�রঃ১৩৬ তম সদস� 



 ব�াখ�া:বাংলােদশ জািতসংেঘর ১৩৬ তম সদস�। ১৭ �সে��র ১৯৭৪ জািতসংেঘর ২৯ 
 তম অিধেবশেন ৩�ট �দশ সদস�পদ লাভ কের। এ�েলা হে� বাংলােদশ, �ানাডা এবং 
 িগিন িবসাউ। বণ ��মানুসাের নাম আসায় বাংলােদশ ১৩৬ তম, �ানাডা ১৩৭ তম এবং 
 িগিন িবসাউ ১৩৮ তম সদস�পদ লাভ কের। 

 ��ঃ৯৮ 

 বাংলােদেশ �থম জাতীয় সংসেদর িনব �াচন হয়- 

 ক। ৭ �ফ�য়াির, ১৯৭৩ 

 খ। ৭ জানুয়াির, ১৯৭৩ 

 গ।  ৭ মাচ�, ১৯৭৩ 

 ঘ। ৭ এি�ল, ১৯৭৩ 

 উ�রঃ ৭ মাচ�, ১৯৭৩ 

 ব�াখ�া:বাংলােদশ �াধীন হওয়ার পর �থম জাতীয় সংসদ িনব �াচন অনু��ত হয় ৭ মাচ�, 
 ১৯৭৩। ১৯৭৯- �ত অনু��ত হয় ি�তীয় িনব �াচন। আর সব �েশষ বা একাদশ জাতীয় 
 িনব �াচন অনু��ত হয় ৩০ িডেস�র ২০১৮। 

 ��ঃ৯৯ 

 তৃণমূল পয �ােয় �া�� �সবা িন��ত করেত কিমউিন�ট ি�িনক চালু করা হয়- 

 ক। ১৩ হাজার ১২৫ �ট 

 খ। ১৩ হাজার ১৩০ �ট 

 গ। ১৩ হাজার ১৩৬ �ট 



 ঘ। ১৩ হাজার ১৪৬ �ট 

 উ�রঃ ১৩ হাজার ১৩৬ �ট 

 ব�াখ�া:২০১৭ সােলর ১৬ �ফ�য়াির জাতীয় সংসেদর �ে�া�র পেব � তৎকালীন �া�� ও 
 পিরবার কল�াণম�ী জনাব �মাহা�দ নািসম �দ� তথ� অনুযায়ী তৃণমূল পয �ােয় �া�� 
 �সবা �পৗ�েছ িদেত কিমউিন�ট ি�িনক চালু করা হেয়েছ �ায় ১৩ হাজার ১৩৬ �ট। তেব 
 বত�মােন বাংলােদেশ কিমউিন�ট ি�িনেকর সংখ�া ১৩৮৬১�ট। [সূ�: �া�� অিধদ�র।] 

 ��ঃ১০০ 

 ‘Let there be Light’- িবখ�াত ছিব�ট পিরচালনা কেরন- 

 ক। আমজাদ �হােসন 

 খ। জিহর রায়হান 

 গ। খান আতাউর রহমান 

 ঘ। �শখ িনয়ামত আলী 

 উ�রঃজিহর রায়হান 

 ব�াখ�া:বাংলােদেশর িবখ�াত চল��� িনম �াতা, �লখক, পািক�ােনর �থম র�ঙন উদু� ছিব 
 ‘স�ম’- এর িনম �াতা জিহর রায়হােনর পিরচািলত ছিব ‘Let there be Light’। 

 আ�জ�ািতক িবষয়াবিল 

 ��ঃ১০১ 

 যু�রাে�র Guantanamo Bay Detention Camp �কাথায় অবি�ত? 



 ক। ��ািরডা 

 খ। হাইিত 

 গ। িকউবা 

 ঘ। জ�ামাইকা 

 উ�রঃ িকউবা 

 ব�াখ�া:ক�ািরিবয়ান সাগেরর এক�ট সমাজতাি�ক �দশ িকউবা, যার দি�েণ মািক�ন 
 িনয়ি�ত �য়ানতানােমা �নৗ ঘা�ঁটেত যু�রাে�র সামিরক কারাগার Guantanamo Bay 
 Detention Camp অবি�ত। ২০০২ সােল জজ� ডি�উ বুেশর আমেল চালু হওয়া এ 
 ক�াে� বত�মােন ৪০ জন আটকাব�ায় রেয়েছ। ��ািরডা যু�রাে�র সবেচেয় দি�ণ 
 পূেব �র এক�ট উপ�ীপ রাজ�, �য রােজ� িময়ািম সমু� �সকত রেয়েছ। িবে�র �ততম 
 মানব উসাইন �বাে�র �দশ জ�ামাইকা ক�ািরিবয়ান সাগেরর মােঝর এক�ট �দশ । আর 
 ক�ািরিবয়ান সাগেরর ি�তীয় বহৃ�ম �ীপ িহসপ�ািনওলার প��েমর এক-তৃতীয়াংশ িনেয় 
 গ�ঠত �দশ হেলা হাইিত। 

 ��ঃ১০২ 

 �টকসই উ�য়ন সং�া� ২০৩০ এেজ�া (The 2030 Agen-da for Sustainable 
 Development) –�ত কয়�ট ল�� (goal) রেয়েছ। 

 ক। ১৫ 

 খ। ১৭ 

 গ। ২১ 

 ঘ। ২৭ 

 উ�রঃ ১৭ 



 ব�াখ�া:২০১২ সােল �া�জেলর িরও িড �জিনেরােত অনু��ত িব� �টকসই উ�য়ন 
 সে�লেন MDG-এর উপর িভি� কের গহৃীত �টকসই উ�য়ন সং�া� ২০৩০ 
 এেজ�ােত ল�� রেয়েছ ১৭ �ট। ১৭ �ট ল��িভি�ক SDG –এর সময়কাল ধরা হেয়েছ 
 ২০১৬-২০৩০ সাল। 

 ��ঃ১০৩ 

 জািতসংঘ �কান সােল মানবািধকার সং�া� �বি�ক �ঘাষণার ঐিতহািসক নিথ�ট �হণ 
 কের? 

 ক। ১৯৪৮ 

 খ। ১৯৫৬ 

 গ। ১৯৪৫ 

 ঘ। ২০০০ 

 উ�রঃ ১৯৪৮ 

 ব�াখ�া:জািতসংেঘর মানবািধকার িবষয়ক সব �জনীন �ঘাষণা িব� মানবািধকােরর সাধারণ 
 িনেদ�শনা িহেসেব কাজ কের। ৩০ �ট ধারা িবিশ� মানবািধকােরর �বি�ক �ঘাষণার এ 
 ঐিতহািসক নিথ�ট ১০ িডেস�র ১৯৪৮ জািতসংেঘর সাধারণ পিরষেদ সব � স�িত�েম 
 গহৃীত হয়। 

 ��ঃ১০৪ 

 িমন� িনেচর �কান �দেশর রাজধানী? 

 ক। তাজািক�ান 

 খ। আজারবাইজান 



 গ। পত� �গাল 

 ঘ। �বলা�শ 

 উ�রঃ �বলা�শ 

 ব�াখ�া:সােবক �সািভেয়ত ইউিনয়েনর অংশ, বত�মােন পূব � ইউেরােপর এক�ট �লেব��ত 
 �াধীন �দশ �বলা�শ, যার রাজধানী হেলা িমন�। আর তা�জিক�ান, আজারবাইজান ও 
 পত� �গােলর রাজধানী যথা�েম দুশানেব, বাকু ও িলসবন। 

 ��ঃ১০৫ 

 সব �েশষ িমউিনখ িনরাপ�া সে�লন �কান সােলর �কান মােস অনু��ত হেয়েছ? 

 ক। �সে��র, ২০১৮ 

 খ। মাচ�, ২০১৯ 

 গ। �ফ�য়াির, ২০১৯ 

 ঘ। িডেস�র, ২০১৮ 

 উ�রঃ �ফ�য়াির, ২০১৯ 

 ব�াখ�া:আ�জ�ািতক িনরাপ�ার উপর এক�ট বাৎসিরক সে�লন হেলা ‘িমউিনখ 
 িনরাপ�া সে�লন’ যা �িতবছেরর �ফ�য়াির মােস জাম �ািনর িমউিনখ শহের অনু��ত 
 হয়। ১৯৬৩ সােল �থম এই সে�লন অনু��ত হয়। ৫৫তম সে�লন অনু��ত হয়, 
 ১৫-১৭ �ফ�য়াির ২০১৯ এবং সব �েশষ ৫৬ তম সে�লন অনু��ত হয় ১৪-১৬ �ফ�য়াির 
 ২০২০ সােল। 

 ��ঃ১০৬ 



 ‘V20’ �প িকেসর সােথ স�িক�ত? 

 ক। কৃিষ উ�য়ন 

 খ। দাির� িবেমাচন 

 গ। জলবায়ু পিরবত�ন 

 ঘ। িবিনেয়াগ স�িক�ত 

 উ�রঃ জলবায়ু পিরবত�ন 

 ব�াখ�া:�বি�ক জলবায়ু পিরবত�েনর ঝঁুিক �মাকািবলায় পার�িরক সহেযািগতার 
 অ�ীকার িনেয় জলবায়ু পিরবত�েন সবেচেয় ঝঁুিকেত থাকা ২০ �ট �দশেক িনেয় ৮ 
 অে�াবর ২০১৫ �প�র িলমায় Vulnerable Twenty বা V20 নােম এক�ট নত�ন �জােটর 
 যা�া �� হয়। পরবত� বছর এ �েপ আেরা ২৩ �ট �দশ �যাগদান কের। এ�ট 
 জািতসংেঘর উ�য়ন কম �সূিচ UNDP –এর Climate Vulnerable Forum –এর সােথ 
 সরাসির জিড়ত। 

 ��ঃ১০৭ 

 জািতসংঘ সমু� আইন কত সােল �া�িরত হেয়িছল? 

 ক। ১৯৭৯ সােল 

 খ। ১৯৮২ সােল 

 গ। ১৯৮৩ সােল 

 ঘ। ১৯৯৮ সােল 

 উ�রঃ ১৯৮২ সােল 



 ব�াখ�া:জািতসংেঘর সমু�িবষয়ক আইন বা United Nations Convention on the Law 
 of the Sea ১৯৮২ সােল সমু�িবষয়ক তৃতীয় জািতসংঘ সে�লেন �া�িরত এক�ট চ� ��র 
 নাম। সে�লন�ট ১৯৭৩ �থেক ১৯৮২ সাল পয �� চেলিছল। এ আইন�ট UNCLOS-III 
 নােমও পিরিচত। মৎস� িশকার, �নৗচলাচল, মহীেসাপান, গভীর সমু�তল, �ব�ািনক 
 গেবষণা ও সমু� দষূেণর মত িবষয়�েলা চ� ��র মূল িবষয়। আর ১৯৭৯ সােল জািতসংঘ 
 নারীর �িত সকল �কার �বষম� িবেলাপ স�িক�ত CEDAW কনেভনশন অনুেমাদন 
 কের। 

 ��ঃ১০৮ 

 িবে�র সব �েশষ জলবায়ু সে�লন (িডেস�র, ২০১৮) �কাথায় অনু��ত হয়? 

 ক। কােটাউইস, �পাল�া� 

 খ। প�ািরস, �া� 

 গ। �রাম, ইতািল 

 ঘ। �বই�জং, চীন 

 উ�রঃ BLANK 

 ব�াখ�া:জলবায়ু পিরবত�ন িবষয়ক জািতসংেঘর ��মওয়াক� কনেভনশন UNFCCC- �ত 
 �া�রকারী �দশ�েলার ২৪ তম COP জলবায়ু সে�লন �পাল�াে�র কােটাউইেস ২-১৫ 
 িডেস�র ২০১৮ অনু��ত হয়। আর ২৫ তম COP জলবায়ু সে�লন ২০১৯ সােলর ২-১৩ 
 িডেস�র অনু��ত হয় ��েনর মাি�েদ। ২৬তম COP সে�লন করনার কারেণ বািতল 
 হয়। 

 ��ঃ১০৯ 

 Sunshine Policy- এর সােথ �কান দু�ট �দশ জিড়ত? 

 ক। চীন, রািশয়া 



 খ। উ�র �কািরয়া, দি�ণ �কািরয়া 

 গ। জাপান, থাইল�া� 

 ঘ। তাইওয়ান, হংকং 

 উ�রঃউ�র �কািরয়া, দি�ণ �কািরয়া 

 ব�াখ�া:১৯৯৮ সােল দি�ণ �কািরয়ার ��িসেড� িকম দােয় জং উ�র �কািরয়ার সােথ 
 দি�ণ �কািরয়ার এক�ট �বেদিশক নীিত �ঘাষণা কেরন যা Sunshine Policy নােম 
 পিরিচত। এ নীিত বা�বায়েনর কারেণ িকম দােয় জং ২০০০ সােল শাি�েত �নােবল 
 পুর�ার পান। ২০০৮ সাল পয �� Sunshine Policy �টেক িছল। 

 ��ঃ১১০ 

 BRICS কতৃ�ক �িত��ত ব�াংেকর নাম হে�- 

 ক। New Development Bank (NDB) 

 খ। BRICS Development Bank (BDB) 

 গ। Economic Development Bank (EDB) 

 ঘ। International Commercial Bank (ICB) 

 উ�রঃ New Development Bank (NDB) 

 ব�াখ�া:২০১৪ সােলর ১৫ জলুাই �া�জেলর �ফাত�ােলজা শহের BRICS তার ষ� সে�লেন 
 New Development Bank নােম এক�ট ব�াংক �িত�া কের। ব�াংক�ট ২০১৫ সােলর ২১ 
 জলুাই চীেনর সাংহাই শহের অনু��ত ৭ম শীষ � সে�লেন আনু�ািনকভােব কায ��ম �� 
 কের। ব�াংক�টর �থম ও বত�মান ��িসেড� ভারতীয় নাগিরক মােক�াস �ােদা �য়েজা। 



 ��ঃ১১১ 

 চীন িনেচর �কান আি�কান �দশ�টেত সামিরক ঘা�ঁট �াপেনর মাধ�েম �কৗশলগত 
 স�ক� �াপন কেরেছ? 

 ক।  ইিথওিপয়া 

 খ। জাি�য়া 

 গ। লাইেবিরয়া 

 ঘ। �জবুিত 

 উ�রঃ�জবুিত 

 ব�াখ�া:পূব � আি�কার বাব-এল-মাে�েবর তীের অবি�ত �কৗশলগতভােব ���পূণ � 
 �ছাট �দশ �জবুিত-�ত চীন ১ আগ� ২০১৭ িবেদেশর মা�টেত তার �থম সামিরক ঘা�ঁট 
 �াপন কের। ভূরাজৈনিতক ও �কৗশলগতভােব ���পূণ � হওয়ার জন� আেগ �থেকই 
 �দশ�টেত যু�রা�, �া� ও জাপােনর সামিরক ঘা�ঁট রেয়েছ। 

 ��ঃ১১২ 

 পািক�ান িনয়ি�ত কা�ীেরর �কান অংেশ ভারত স�িত (�ফ�য়াির, ২০১৯) সামিরক 
 িবমান হামলা পিরচালনা কের? 

 ক। এেবাটাবাদ 

 খ। বালােকাট 

 গ। �কােয়টা 

 ঘ। িগলিগট 



 উ�রঃ বালােকাট 

 ব�াখ�া:১৪ �ফ�য়াির ২০১৯ ভারতশািসত কা�ীেরর পুলওয়ামায় ভারেতর �স�াল 
 িরজাভ� পুিশল �ফােস �র (CRPF) গািড় বহের এক জি� হামলায় ৪০ জন িনহত হয়। এ 
 ঘটনার �িতেশাধ িনেত পািক�ান িনয়ি�ত কা�ীেরর বালােকােট ২৭ �ফ�য়াির ২০১৯ 
 ভারত তার িবমানবািহনীর ১২ �ট িমেরজ-২০০০ যু� িবমােনর সাহােয� পা�া হামলা 
 চালায়। এ হামলা চালােত যাওয়া ভারেতর যু� িবমােনর পাইলট অিভন�ন বত�মানেক 
 পািক�ান আটক করেলও �কােনা শত� ছাড়াই ১ মাচ� ২০১৯ পািক�ান তােক মু�� �দয়। 
 উে�খ�, বালােকাট সিত�কার অেথ � �ভৗেগািলকভােব খাইবার পাখত�ন খাওয়া �েদেশর 
 মানেসহরা �জলায় অবি�ত, যা পািক�ান অিধকৃত আজাদ কা�ীেরর সীমা�বত�। 
 এেবাটাবাদ পািক�ােনর খাইবার পাখত�নখাওয়া �েদেশর এক�ট �জলা, �যখােন ২ �ম 
 ২০১১ যু�রাে�র �সন�রা লােদনেক হত�া কের। �কােয়টা �বলুিচ�ান �েদেশর 
 রাজধানী। আর পািক�ান অিধকৃত কা�ীেরর এক�ট অংশ িগলিগট- বালিত�ােনর 
 রাজধানী হেলা িগলিগট। 

 ��ঃ১১৩ 

 িনেচর �কান �দেশ ২০২২ সােল G-20 বাৎসিরক সে�লন অনু��ত হেব? 

 ক। ইতািল 

 খ। যু�রা� 

 গ। ভারত 

 ঘ। �া�জল 

 উ�রঃ ভারত 

 ব�াখ�া:Group of Twenty বা G-20 িবে�র ১৯ �ট �দশ ও ইউেরাপীয় ইউিনয়েনর এক�ট 
 অথ �ৈনিতক সংগঠন। ১৯৯৯ সােল �িত��ত সংগঠন�টর সদস� �দশ�েলার শীষ � 
 �নতােদর সে�লন ২০০৮ সাল �থেক �িত বছর অনু��ত হেয় আসেছ।এরই 
 ধারাবািহকতায় ২০২২ সােলর ১৭ তম শীষ � সে�লন ভারেতর নত�ন িদি�েত অনু��ত 



 হেব। ১৫তম সে�লন �সৗিদ আরেব অনু��ত হেব ২০২০ সােল। ২০২১ সােলর ১৬ তম 
 সে�লন অনু��ত হেব ইতািলেত। 

 ��ঃ১১৪ 

 ‘দ�া আইিডয়া অব জাি�স’ – �ে�র রচিয়তা �ক? 

 ক। মাথ �া নু�সবাম 

 খ। �জােসফ ি�গিলটজ 

 গ। অমত�� �সন 

 ঘ। জন রাউলস 

 উ�রঃ অমত�� �সন 

 ব�াখ�া:অথ �নীিতেত �নােবল পুর�ার�া� ভারতীয় অথ �নীিতিবদ অমত�� �সন ‘দ�া 
 আইিডয়া অব জাি�স’ ���ট রচনা কেরন। ৩০৪ প�ৃার ইংের�জ ভাষায় িলিখত 
 সমােলাচনামূলক ���ট ২০০৯ সােল �কািশত হয়। আেমিরকার রাজৈনিতক দাশ �িনক 
 জন রাউলস ১৯৭১ সােল রচনা কেরন ‘দ�া িথওির অব জাি�স’ । আর �জােসফ ই 
 ি�গিলেজর িবখ�াত �� হেলা ‘��াবালাইেজশন অ�া� ইটস িডসকনেট�স’। 
 আেমিরকার নারী দাশ �িনক মাথ �া নু�সবােমর িবখ�াত �� হেলা-‘�স� অ�া� �সাশ�াল 
 জাি�স’। 

 ��ঃ১১৫ 

 �লংকার �কান সমু�ব�র চীেনর িনকট ৯৯ বছেরর জন� লীজ �দয়া হেয়েছ? 

 ক। ��ে�ামালী 

 খ। হা�ানেটাটা 



 গ। গল ব�র 

 ঘ। �পাট� অব কলে�া 

 উ�রঃ হা�ানেটাটা 

 ব�াখ�া:�লংকার দি�ণ কলে�ার ১৫০ মাইল দেূর অবি�ত �কৗশলগতভােব ���পূণ � 
 হা�ানেটাটা গভীর সমু�ব�র ২০১৭ সােলর িডেস�র চীেনর িনকট ৯৯ বছেরর জন� 
 �ল�া সরকার িলজ �দয়। এ�ট মাগামপুরা মািহ�া রাজাপাকেস �পাট� নােমও পিরিচত। 
 কলে�া ব�েরর পের এ ব�র�ট �লংকার ি�তীয় বহৃ�্ম সমু�ব�র। 

 ��ঃ১১৬ 

 িনেচর �কান সং�া�টর সিচবালয় বাংলােদেশ অবি�ত? 

 ক। BIMSTEC 

 খ। CICA 

 গ। IORA 

 ঘ। SAARC 

 উ�রঃ  BIMSTEC 

 ব�াখ�া:১৯৯৭ সােলর ৬ জনু থাইল�াে�র রাজধানী ব�াংকেক বাংলােদশ, ভারত, �লংকা 
 ও থাইল�া�েক িনেয় গ�ঠত হয় BIMSTEC (Bangladesh, India, Sri lanka and 
 Thailand Economic Cooperation) নামক আ�িলক অথ �ৈনিতক সং�া। ১৯৯৭ সােলর 
 ২২ িডেস�র মায়ানমার সদস�পদ লাভ করেল এর নাম হয় BIMSTEC (Bangladesh, 
 India, Myanmar, Sri lanka and Thailand Economic Cooperation). ২০০৪ সােলর 
 �ফ�য়ািরেত �নপাল ও ভূটান সদস�পদ লাভ করেল ২০০৪ সােলর ৩১ জলুাই সং�া�টর 
 �থম শীষ � সে�লেন নাম পিরবত�ন কের রাখা হয় BIMSTEC (Bay of Bengal 



 Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation). ২০১৪ সােল 
 ঢাকায় সং�া�টর �ায়ী সিচবালয় �াপন করা হয়। 

 ��ঃ১১৭ 

 িনেচর �কান সং�া�টর �ায়ী সদর দ�র �নই? 

 ক। NATO 

 খ। NAM 

 গ। EU 

 ঘ। ASEAN 

 উ�রঃ NAM 

 ব�াখ�া:১৯৬১ সােল Non-Aligned Movement (NAM) গঠন করা হয়। বত�মােন এর 
 সদস� সংখ�া ১২০। সং�া�টর �কােনা সদর দ�র �নই। �বল�জয়ােমর �ােসলেস NATO 
 এবং EU উভেয়রই সদর দ�র এবং ইে�ােনিশয়ার জাকাত�ায় ASEAN এর সদর দ�র 
 অবি�ত। 

 ��ঃ১১৮ 

 জািতসংঘ িবষয়ক আেলাচনায় িপ৫ (P5) বলেত িক বুঝায়? 

 ক। িনরাপ�া পিরষেদর পাচঁ�ট �ায়ী সদস� রা� 

 খ। পাচঁ�ট পরমাণু শ��ধর রা� 

 গ। পাচঁ�ট জািতসংঘ সং�া 



 ঘ। উপেরর �কান�টই নয় 

 উ�রঃ  িনরাপ�া পিরষেদর পাচঁ�ট �ায়ী সদস� রা� 

 ব�াখ�া:P5 বা পাম �ােন� ফাইভ বলেত জািতসংেঘর িনরাপ�া পিরষেদর �ায়ী পাচঁ�ট 
 সদস� রা�েক বুঝায়। জািতসংেঘর কায �রত �ধান পাচঁ�ট অ�সং�ার মেধ� সবেচেয় 
 শ��শালী হেলা িনরাপ�া পিরষদ। এই পাচঁ�ট সদস� রাে�র জািতসংঘ সংি�� �য 
 �কােনা আ�জ�ািতক ইসু�েত �ভেটা �েয়ােগর �মতা রেয়েছ। রা��েলা হেলা যু�রাজ�, 
 যু�রা�, �া�, রািশয়া ও চীন। 

 ��ঃ১১৯ 

 �কান �দশ�ট ইউেরােপর বাি�ক অ�েল অবি�ত নয়? 

 ক। িফনল�া� 

 খ। �পাল�া� 

 গ। অি�য়া 

 ঘ। সুইেডন 

 উ�রঃ  অি�য়া 

 ব�াখ�া:ইউেরােপর বাি�ক সাগেরর তীরবত� নয়�ট �দশেক িনেয় বাি�ক অ�ল গ�ঠত: 
 �ডনমাক�, জাম �ািন, �পাল�া�, িলথুয়ািনয়া, লাটিভয়া, এে�ািনয়া, রািশয়া, িফনল�া� ও 
 সুইেডন। িক� মধ� ইউেরােপর �দশ অি�য়া �লেব��ত। িলথুয়ািনয়া, লাটিভয়া ও 
 এে�ািনয়া িতন�ট রা�েক বাি�ক রা� বলা হয়। 

 ��ঃ১২০ 

 OIC –এর কততম শীষ � সে�লেন ব�ব�ু �শখ মু�জবুর রহমান অংশ�হণ কেরন? 



 ক। ২য় শীষ � সে�লন 

 খ। ৫ম শীষ � সে�লন 

 গ। ৪থ � শীষ � সে�লন 

 ঘ। ৭ম শীষ � সে�লন 

 উ�রঃ  ২য় শীষ � সে�লন 

 ব�াখ�া:পািক�ােনর লােহাের ১৯৭৪ সােলর ২২-২৪ �ফ�য়াির OIC এর ি�তীয় শীষ � 
 সে�লন অনু��ত হয়। ব�ব�ু �শখ মু�জবুর রহমান উ� সে�লেন বাংলােদেশর পে� 
 অংশ�হণ কেরন। উ� শীষ � সে�লেন বাংলােদশ OIC এর ৩২ তম সদস� িহেসেব 
 সদস�পদ লাভ কের। 

 ভূেগাল,পিরেবশ এবং দেুয �াগ ব�ব�াপনা 

 ��ঃ১২১ 

 িনেচর �কান�ট পালিলক িশলা? 

 ক। মােব �ল 

 খ। কয়লা 

 গ। �ানাইট 

 ঘ। িনস 

 উ�রঃ কয়লা 



 ব�াখ�া:পালিলক িশলা হে� �বেলপাথর, কয়লা, �শল,চ�নাপাথর, কাদাপাথর,�কওিলন 
 �ভৃিত। 

 ��ঃ১২২ 

 িনেচর �কান�ট বহৃৎ ��ল মানিচ�? 

 ক। ১: ১০,০০০ 

 খ। ১: ১০০,০০০ 

 গ। ১:১০০০,০০০ 

 ঘ। ১: ২৫০০,০০০ 

 উ�রঃ  ১: ১০,০০০ 

 ব�াখ�া:��েলর পাথ �ক� অনুসাের মানিচ� ২ �কার যথা- ১. �ু� ��েলর মানিচ� ও ২. 
 বহৃৎ ��েলর মানিচ�। যখন বহৃৎ ��েল �ু� এলাকােক অেনক বড় কের �দখােনা হয় 
 তখন তােক বহৃৎ ��েলর মানিচ� বেল। এ বহৃৎ ��েলর মানিচে� িবিভ� ভূস�ি�, 
 কৃিষ ���, বািড়ঘর, দালানেকাঠা, নদ-নদী, বন-জ�ল, পিরবহন পথ, শহর, ব�র 
 ইত�ািদর সীমানা অ��ত থােক। িবিভ� �দশ িবিভ� ��েল মানিচ� �তরী কের। সবেচেয় 
 জনি�য় ি��টশ ��ল ১ : ২৫, ০০০ �থেক ১ : ১০০০০০। আেমিরকােত এই মানিচ� ��ল 
 ১ : ৬২, ৫০০ �থেক ১ : ১২৫, ০০০ বাংলােদশ ি��টশ ��ল অনুসরণ কের। উপেরা� 
 অপশন – এর ��ে� ১: ১০,০০০ অপশন�টই স�ঠক। 

 ��ঃ১২৩ 

 সমব�ৃ�পাত স�� �ানসমূহেক �যাগকারী �রখােক বলা হয়- 

 ক। আইেসাথাম � 

 খ। আইেসাবার 



 গ। আইেসাহাইট 

 ঘ। আইেসােহলাইন 

 উ�রঃ  আইেসাহাইট 

 ব�াখ�া:সমব�ৃ�পাত স�� �ানসমূহেক �যাগকারী �রখােক আইেসাহাইট (Isohyet) বা 
 সমবষ �ণ �রখা বেল। সমবায়ুম�লীয় চাপ স�� �ান সমূহেক �যাগ করেত ব�ব�ত 
 �রখার নাম আইেসাবার এবং সমতাপ স�� �ান সমূহেক �যাগ করেত ব�ব�ত হয় 
 আইেসাথাম �। অন�িদক সমুে�র িবিভ� �ােনর সম লবণা�তা িনেদ�শ করেত মানিচে� 
 ব�ব�ত �রখার নাম আইেসােহলাইন। 

 ��ঃ১২৪ 

 বাংলােদেশর লাউয়াছড়া জাতীয় উদ�ান কী ধরেনর বনভূিম? 

 ক। �া�ীয় িচরহিরৎ, আধা-িচরহিরৎ জাতীয় 

 খ। �া�ীয় আ�� প� পতনশীল জাতীয় 

 গ। প� পতনশীল জাতীয় 

 ঘ। ম�ানে�াভ জাতীয় 

 উ�রঃ �া�ীয় আ�� প� পতনশীল জাতীয় 

 ব�াখ�া:�মৗলভীবাজার �জলায় কমলগ� উপেজলায় অবি�ত লাউয়াছড়া জাতীয় উদ�ান 
 হে� �া�ীয় িচরহিরৎ আধা/অধ � িচরহিরৎ ধরেনর বনভূিম। এর আয়তন ১২৫০ �হ�র। 
 বাংলােদেশর দি�ণ- পূব � অংেশর সীমানা �ঘেষ উ�র-পূব � অ�ল পয �� এ ধরেনর 
 বনা�ল িবদ�মান। ক�বাজার, চ��াম, বা�রবান, রা�ামা�ট, িসেলট, �মৗলভীবাজার, 
 �ন�েকানা ও �শরপুর �জলাসমূেহ এসব বনা�ল িবস্তৃত। 

 ��ঃ১২৫ 



 বাংলােদেশ সংঘ�টত বন�ার �রকড� অনুযায়ী (১৯৭১-২০০৭) �কান সােলর বন�ায় 
 সবেচেয় �বিশ এলাকা �ািবত হয়? 

 ক। ১৯৭৪ 

 খ। ১৯৮৮ 

 গ। ১৯৯৮ 

 ঘ। ২০০৭ 

 উ�রঃ ১৯৯৮ 

 ব�াখ�া:বাংলােদেশ সংঘ�টত বন�ার �রকড� অনুযায়ী (১৯৭১-২০০৭) ১৯৯৮ সােলর বন�ায় 
 সবেচেয় �বিশ এলাকা �ািবত হয়। ১৯৮৮ সােলর বন�ায় বাংলােদেশর ৬১% এলাকা এবং 
 ১৯৯৮ সােলর বন�ায় ৬৮% এলাকা �ািবত হয়। 

 ��ঃ১২৬ 

 সাক� দুেয �াগ ব�ব�াপনা �ক� �কাথায় অবি�ত? 

 ক। নয়ািদি� 

 খ। কলে�া 

 গ। ঢাকা 

 ঘ। কাঠমুণ্ড�  

 উ�রঃ নয়ািদি� 



 ব�াখ�া:  দি�ণ এিশয়ার ৮ �ট �দশ িনেয় সাক� গ�ঠত হয়। সােক�র িকছ�  আ�িলক �ক� সাক�ভ�� 
 িবিভ� �দেশ অবি�ত। এ সং�ার দুেয �াগ ব�ব�াপনা �ক��ট ভারেতর নত�ন িদি�েত অবি�ত, যা 
 �িত��ত হয় ২০০৬ সােল। সাক� সাং�ৃিতক �ক��ট �লংকার কলে�ায় এবং সাক� কৃিষ �ক� ও 
 আবহাওয়া গেবষণা �ক� বাংলােদেশর ঢাকায় অবি�ত। সাক� য�া ও এইডস, সাক� তথ� �ক� 
 �নপােলর কাঠমান্ড� েত অবি�ত। 

 সােক�র আ�িলক �ক�সমূেহর অব�ানঃ 

 ��ঃ১২৭ 

 িনেচর �কান�ট জলজ উ��দ নয়? 

 ক। িহজল 

 খ। করচ 

 গ। ড� মুর 

 ঘ। গজারী 

 উ�রঃ গজারী 

 ব�াখ�া:গজারীর অপর নাম শাল। বাংলােদেশর ভাওয়াল ও মধুপুেরর গজাির বন �দেশর 
 বহৃ�ম প�ঝরা বনা�ল। লাল মা�টর পাহাড়, �ছাট �ছাট �টলা জিমেত গজাির ব�ৃ 
 ভােলা জে�। �াদুপািন বা িমঠাপািন �ারা �ািবত বনেক জলাব� বন বা �সায়া� 
 ফের� বেল। িসেলট �জলার উ�র প��েম �গায়াইন নদীর কূেল বাংলােদেশর একমা� 
 �াদুপািনর জলাব� বন অবি�ত। এ�ট �ানীয়ভােব রাতার�ল জলাবন নােমও পিরিচত। 
 জলাব� এ বেন িহজল, করচ, ড� মুর, ব�ণ, িপঠািল, অজু�ন, ছািতম, ��টজাম ও বট ব�ৃ 
 জে�। 

 ��ঃ১২৮ 

 িনেচর �কান�ট মানবস�ৃ আপদ (hazard) নয়? 



 ক। বায়ু দষূণ 

 খ। দুিভ�� 

 গ। মহামারী 

 ঘ। কালৈবশাখী (Norwester) 

 উ�রঃ  কালৈবশাখী (Norwester) 

 ব�াখ�া:Hazard বা আপদ বলেত �বাঝায় �কােনা এক আক��ক ও চরম �াকৃিতক বা 
 মানবস�ৃ ঘটনা। এ ঘটনা জীবন, স�দ ইত�ািদর উপর আঘাত হােন। ঘূিণ �ঝড়, 
 জেলা�াস, কাল �বশাখী, খরা, বন�া ও ভূিমক� খুব অ� সমেয়র জন� হেয় থােক। যা 
 মানবস�ৃ আপদ নয়। �যেহত�  কালৈবশাখীর �বলায় পূব �াভাস ও সতক�বাণী �চার করা 
 স�ব হয় না, তাই এে�ে� আগাম ��িত �নয়া যায় না। তাই দুগ �ত এলাকায় জ�রী 
 িভি�েত �ত �াণ সরবরাহ ও পুনব �াসন কাজ করাই হেলা একমা� সমাধান। 

 ��ঃ১২৯ 

 বাংলােদেশর অথ �ৈনিতক �স�র�েলার মেধ� �কান খােত �বিশ কম �সং�ান হয়? 

 ক। িনম �াণ খাত 

 খ। কৃিষ খাত 

 গ। �সবা খাত 

 ঘ। িশ� কারখানা খাত 

 উ�রঃ  কৃিষ খাত 



 ব�াখ�া:বাংলােদশ অথ �ৈনিতক সমী�া ২০১৯ অনুযায়ী, অথ �ৈনিতক �স�র�েলার মেধ� 
 কৃিষখােত (৪০.৬%) সবেচেয় �বিশ কম �সং�ান হয়। �সবা ও িশ�খােত িনেয়া�জত 
 কম �সং�ােনর যথা�েম ৩৯% ও ২০.৪%। 

 ��ঃ১৩০ 

 বাংলােদেশর উপকূলীয় সমভূিমেত বসবাসকারী জনেগা�� �য ধরেনর বন�া কবিলত হয় 
 তার নাম- 

 ক। নদীজ বন�া 

 খ। আক��ক বন�া 

 গ। ব�ৃ�জিনত বন�া 

 ঘ। জেলা�াসজিনত বন�া 

 উ�রঃ জেলা�াসজিনত বন�া 

 ব�াখ�া:বাংলােদেশর উপকূলীয় সমভূিমেত বসবাসকারী জনেগা�� সাধারণত 
 জেলা�াসজিনত বন�ায় কবিলত হয়। ঘূিণ �ঝেড়র সময় সমুে�র পািন �ীত হেয় 
 উপকূেলর কাছাকািছ �য উঁচ�  �ঢউেয়র স�ৃ� কের তােক জেলা�াস বেল। সাগের 
 ঘূিণ �ঝেড়র তী�তা ব�ৃ� �পেল জেলা�ােসর উ�তা ব�ৃ� পায়। 

 সাধারণ িব�ান 

 ��ঃ১৩১ 

 1735Cl �মৗেলর িনউ�ন সংখ�া কত? 

 ক। 17 



 খ। 18 

 গ। 35 

 ঘ। 70 

 উ�রঃ 18 

 ব�াখ�া:�কােনা পরমাণুেত উপি�ত ��াটন সংখ�া (Z) ও িনউটন সংখ�ার (n) �যাগফলেক 
 ঐ পরমাণুর ভরসংখ�া (A) বেল। �যেহত�  ভরসংখ�া হেলা ��াটন সংখ�া ও িনউ�ন 
 সংখ�ার �যাগফল, কােজই ভরসংখ�া �থেক ��াটন সংখ�া িবেয়াগ করেল িনউ�ন সংখ�া 
 পাওয়া যায়। ��ানুযায়ী ��ািরেনর (Cl) ভরসংখ�া হেলা 35, এর ��াটন সংখ�া 17, ফেল 
 এর �টউ�ন সংখ�া হে� A-Z = 35-17= 18। 

 ��ঃ১৩২ 

 �কােনা ক�ঠন পদাথ � িব�� নািক অিব�� তা িকেসর মাধ�েম িনণ �য় করা যায়? 

 ক। ঘনীভবন 

 খ। বা�ীভবন 

 গ। গলনা� 

 ঘ। স্ফুটনা� 

 উ�রঃ গলনা� 

 ব�াখ�া:ক�ঠন �যৗেগর িব��তার মানদ� হেলা ি�র গলনা�, ি�র �িতসরা�, 
 ��টকাকৃিত ও আেপি�ক ��ে�র িনিদ�� মান। তরল �যৗেগর িব��তার মানদ� 
 হেলা ি�র স্ফুটনা�, ি�র �িতসরা� ও ঘনে�র িনিদ�� মান। 



 ��ঃ১৩৩ 

 অ�ােনােড �কান িব��য়া স�� হয়? 

 ক। জারণ 

 খ। িবজারণ 

 গ। �শমন 

 ঘ। পািনেযাজন 

 উ�রঃ জারণ 

 ব�াখ�া:তিড়ৎ িবে�ষ� �কাষ ও তিড়ৎ রাসায়িনক �কােষ �যসব পদাথ � তিড়ৎ পিরবহন 
 কের তােদরেক তিড়ৎ�ার বেল। তিড়ৎ িবে�ষ� �কাষ ও তিড়ৎ রাসায়িনক �কােষর 
 গঠেন দুই ধরেনর তিড়ৎ�ার �দখা যায়- এক�ট অ�ােনাড ও অপর�ট ক�ােথাড। �য 
 তিড়ৎ�াের জারণ িব��য়া স�� হয় তােক অ�ােনাড এবং �য তিড়ৎ�াের িবজারণ 
 িব��য়া স�� হয় তােক ক�ােথাড বেল। 

 ��ঃ১৩৪ 

 এক�ট বাে� ‘60 W-220 V’ �লখা আেছ। বা��টর �রাধ কত ওহম (Ohm)? 

 ক। 16.36 

 খ। 160 

 গ। 280 

 ঘ। 806.67 



 উ�রঃ 806.67 

 ব�াখ�া:  এক�ট বাে� " 60 W - 220 V" �লখা আেছ। �রাধ �বর করেত হেব - - এখােন, িবভব 
 পাথ �ক�, V = 220volt �মতা, P = 60 watt �রাধ , R = ? আমরা জািন , P = V2 ÷ R R = V2 ÷ 
 P R = {(220 × 220) ÷ 60} R = 806.67 ohm . 

 ��ঃ১৩৫ 

 নবায়নেযাগ� �ালািনর উৎস- 

 ক। �তল 

 খ। গ�াস 

 গ। কয়লা 

 ঘ। বােয়াগ�াস 

 উ�রঃ বােয়াগ�াস 

 ব�াখ�া:�যসব �ালািন নানা �াকৃিতক উৎস �থেক পাওয়া যায়, �য�েলার মজদু 
 ভিবষ�েত কখেনা �শষ হেব না অথ �াৎ বারবার ব�বহার করা যায় তােদরেক নাবায়নেযাগ� 
 �ালািন বেল। সূয �র��, বােয়াগ�াস, পরমাণু শ�� ইত�ািদ নবায়নেযাগ� �ালািন উৎস। 
 ি�িতশীল �টকসই উ�য়েনর �থম শত� দষূণহীন িবক� শ��র উৎেসর স�ান করা। 

 ��ঃ১৩৬ 

 কােব �াহাইে�ােড C,H এবং O – এর অনুপাত কত? 

 ক। ১ : ১ : ২ 

 খ। ১: ২: ১ 



 গ। ১ : ৩ : ২ 

 ঘ। ১ : ৩ : ১ 

 উ�রঃ  ১: ২: ১ 

 ব�াখ�া:কােব �াহাইে�ট হেলা কাব �ন, হাইে�ােজন ও অ��েজেনর সম�েয় গ�ঠত এক 
 �কার �জব রাসায়িনক পদাথ �। এেত C,H ও O –এর অনুপাত যথা�েম ১ : ২ : ১। 
 কােব �াহাইে�ট জীবেদেহর শ��র �ধান উৎস িহেসেব কাজ কের। 

 ��ঃ১৩৭ 

 AC �ক DC করার য�- 

 ক। �রক�টফায়ার 

 খ। অ�ামি�ফায়ার 

 গ। �া��জ�র 

 ঘ। ডােয়াড 

 উ�রঃ  �রক�টফায়ার 

 ব�াখ�া:�রক�টফায়ার হেলা এক�ট �বদু�িতক য� যা পিরবত�নশীল িবদু�ৎ �বাহেক (যার 
 িদক পয �ায়�িমকভােব পিরবত�ন হয়), একমুখী িবদু�ৎ �বােহ �পা�িরত কের অথ �াৎ 
 AC �ক DC- �ত �পা�র কের, যার িদক হেলা এক�ট িনিদ�� িদেক এবং এই ���য়ােক 
 �রক�টিফেকশন বা একমুখীকরণ বেল। 

 ��ঃ১৩৮ 

 িবদু�ৎ শ��েক শ� শ��েত �পা�িরত করা হয় �কান যে�র মাধ�েম- 



 ক। লাউড ��কার 

 খ। অ�ামি�ফায়ার 

 গ। �জনােরটর 

 ঘ। মাি�িমটার 

 উ�রঃ লাউড ��কার 

 ব�াখ�া:��কার মাইে�ােফােনর �ঠক িবপরীত কাজ কের অথ �াৎ িবদু�ৎ শ��েক শ� 
 শ��েত �পা�িরত কের। যখন শ� �থেক �তির �বদু�িতক িসগন�ালেক অ�ামি�ফায়ার 
 িদেয় িববিধ �ত কের ��কাের পাঠােনা হয় তখন কাগজ বা হালকা ধাত� র �তির শঙ্কু বা 
 �কান�ট সামেন-�পছেন ক��ত হেয় যথাযথ শ� �তির কের। 

 ��ঃ১৩৯ 

 বাতােসর আ��তা মাপার যে�র নাম িক? 

 ক। মাইে�ািমটার 

 খ। হাইে�ািমটার 

 গ। ব�ােরািমটার 

 ঘ। �ািভিমটার 

 উ�রঃ হাইে�ািমটার 

 ব�াখ�া:বাতােসর আ��তা মাপার য� হেলা হাইে�ািমটার। ব�ােরািমটােরর সাহােয� 
 বায়ুম�েলর চাপ িনণ �য় করা যায়। 



 ��ঃ১৪০ 

 �কাথায় সাতঁার কাটা সহজ? 

 ক। পুকুের 

 খ। খােল 

 গ। নদীেত 

 ঘ। সাগের 

 উ�রঃ সাগের 

 ব�াখ�া:�য পািনর ঘন� �বিশ �স পািনেত সাতঁার কাটা সহজ। সমুে�র পািনেত ২.৫% 
 �থেক ৩.৫% লবণ �বীভূত অব�ায় থােক যার ফেল পুকুর, নদী বা িবেলর পািনর �চেয় 
 সমুে�র পািনর ঘন� �বিশ। তাই সমুে�র পািনেত সাতঁার কাটা সহজ হয়। 

 ��ঃ১৪১ 

 িডেম �কান িভটািমন �নই? 

 ক। িভটািমন-এ 

 খ। িভটািমন-িব 

 গ। িভটািমন-িস 

 ঘ। িভটািমন-িড 

 উ�রঃ িভটািমন-িস 



 ব�াখ�া:িডেম িভটািমন িস �নই। িডেমর মেধ� িভটািমন- A, B, D ও E িবদ�মান রেয়েছ। 
 িভটািমন-িস রেয়েছ টাটকা টক জাতীয় ফল ও তিরতরকাির �যমন- কমলােলবু, 
 বাতািবেলবু, পািতেলবু, আনারস, আ�ুর, আম, জাম, আমলিক, টেমেটা, শাক, বরব�ট 
 �ভৃিতেত। 

 ��ঃ১৪২ 

 �কান�টর জন� পু� রি�ন ও সু�র হয়? 

 ক। ��ােমা�া� 

 খ। ��ােরা�া� 

 গ। ��ােমােটা�া� 

 ঘ। িলউেকা�া� 

 উ�রঃ ��ােমা�া� 

 ব�াখ�া:র�ঙন (সবুজ ছাড়া) �াি�ডেক ��ােমা�া� বেল। ক�ােরা�টন (কমলা-লাল) এবং 
 জ�াে�ািফল (হলুদ) িপগেমে�র জেন� এরা র�ঙন হয়। উ��েদর �যসব অ� বণ �ময় 
 �সসব অে� ��ােমা�া� থােক। ��ােমা�াে�র উপি�িতর জন� পু�, পাতা, ফল ও 
 বীজ সু�র হয়। তাই কীটপত� আকৃ� হেয় পরাগায়েন সাহায� কের। রেঙর কারেণ ফল 
 এবং বীেজর িব�ােরও এেদর ভূিমকা রেয়েছ। 

 ��ঃ১৪৩ 

 �সািডয়াম এিসেটেটর সংেকত- 

 ক। CH2COONa 

 খ। (CH3COO)2Ca 



 গ। CH3COONa 

 ঘ। CHCOONa 

 উ�রঃ CH3COONa 

 ব�াখ�া:�সািডয়াম এিসেটটেক �সািডয়াম ইথানেয়টও বলা হয়। এর সংেকত হেলা 
 CH3COONa । ইথানিয়ক এিসড �সািডয়াম হাইে�া�াইেডর জলীয় �বেণর সােথ 
 িব��য়া কের �সািডয়াম এিসেটট লবণ ও পািন উৎপ� কের। 
 CH3OOH+NaOH→CH3COONa+H2O । ইথানিয়ক এিসড �সািডয়াম �সািডয়াম 
 পািন হাইে�া�াইড এিসেটট। 

 ��ঃ১৪৪ 

 ক�া�ার িচিকৎসায় ব�ব�ত গামা িবিকরেণর উৎস িক? 

 ক। আইেসােটান 

 খ। আইেসােটাপ 

 গ। আইেসাবার 

 ঘ। আইেসামার 

 উ�রঃআইেসােটাপ 

 ব�াখ�া:ক�া�ার িচিকৎসায় ব�ব�ত গামা িবিকরেণর উৎস হেলা আইেসােটাপ। �যসব 
 পরমাণুর ��াটন সংখ�া একই িক� ভর সংখ�া িভ� তােক আইেসােটাপ বেল। ক�া�ার 
 িচিকৎসায় সাধারণত �কাবা� ৬০ (60Co) আইেসােটাপ ব�বহার করা হয়। 

 ��ঃ১৪৫ 



 খাদ� �তিরর জন� উ��দ বায়ু �থেক �হণ কের- 

 ক। অ��েজন 

 খ। কাব �ন-ডাই-অ�াইড 

 গ। নাইে�ােজন 

 ঘ। জলীয় বা� 

 উ�রঃ  কাব �ন-ডাই-অ�াইড 

 ব�াখ�া:বায়ু ছাড়া �কােনা �াণী বা উ��দ িকছ� ই বাচঁেত পাের না। আমরা �য �ধু 
 �াসকােয � বায়ু ব�বহার কির তা নয়, বায়ু সম� উ��দ ও �ািণকুেলর জন� খাদ� �যাগায়। 
 আমােদর িনঃ�াস �থেক �িত মুহেূত � বায়ুম�েল �চ�র কাব �ন ডাই-অ�াইড �যাগ হে�। 
 উ��দ তােদর খাদ� �তিরর জন� বায়ু �থেক এই কাব �ন ডাই-অ�াইড �হণ করেছ এবং 
 সােলাকসংে�ষণ ���য়ার মাধ�েম উ��দ িনেজর খাদ� িনেজই �তির করেছ। 

 ক��উটার ও তথ� �যু�� 

 ��ঃ১৪৬ 

 মুি�ত �লখা সরাসির ইনপুট �নয়ার জন� নীেচর �কান�ট ব�ব�ত হয়? 

 ক। OMR 

 খ। OCR 

 গ। MICR 

 ঘ। Scanner 



 উ�রঃ MICR 

 ব�াখ�া:MICR (Magnetic Ink Character Recognition) �ধানত ব�াংেক ব�ব�ত মুি�ত 
 �লখা (�চক বা ডকুেম�) সরাসির ইনপুট িহেসেব �নয়ার �যু��। OMR কাগেজ দাগেনা 
 িচ� শনা� কের। OCR মুিদত কাজ সরাসির ইনপুট িনেত ব�ব�ত হয়। m + CR 
 গািণিতক সংখ�া ব�াতীত আর িকছ� ই পড়েত পাের না। অপর িদেক িচ�ঠর িপন �কাড, 
 ইেলক��ক িবল, বাজার সমী�া ইত�ািদ পড়ার জন� OCR ব�ব�ত হয়। আর Scanner 
 �লখা, ছিব বা ব�র আকৃিতেক িড�জটাল ছিবেত �পা�িরত কের। 

 ��ঃ১৪৭ 

 িনেচর �কান ��া�াম�ট এক�ট স�ূণ � ক��উটার ��াে�ামেক একবাের অনুবাদ ও 
 স�াদন কের? 

 ক। Interpreter 

 খ। Emulator 

 গ। Compiler 

 ঘ। Simulator 

 উ�রঃCompiler 

 ব�াখ�া:ক�াইলার (Compiler) ও ই�ারে�টার (Interpreter) উভয়ই অনুবাদক 
 ��া�াম হেলও ক�াইলার উ��েরর ��া�ািমং ভাষায় �লখা এক�ট স�ূণ � 
 ��াে�ামেক একসােথ অনুবাদ কের। অন�িদেক ই�ারে�টার উ��েরর ��া�ািমং 
 ভাষায় �লখা এক�ট ��া�ামেক এক লাইন এক লাইন কের অনুবাদ কের। 

 ��ঃ১৪৮ 

 িনেচর �কান�ট একই সােথ ইনপুট ও আউটপুট িহেসেব কাজ কের? 



 ক। Mouse 

 খ। Microphone 

 গ। Touch Screen 

 ঘ। Printer 

 উ�রঃ  Touch Screen 

 ব�াখ�া:�াট� �ফান, িড�জটাল ক�ােমরা, মেডম, �নটওয়াক� কাড� ইত�ািদ িডভাইেসর মেতা 
 টাচ��নও এক�ট ইনপুট-আউটপুট িডভাইস। অন�িদেক মাউস ও মাইে�ােফান এবং 
 ি��ার আউটপুট িডভাইস। 

 ��ঃ১৪৯ 

 িনেচর �কান�ট Octal number নয়? 

 A 19 

 B 77 

 C 15 

 D 101 

 উ�রঃ  19 

 ব�াখ�া:অ�াল সংখ�া প�িতেত ০, ১, ২, ৩, ৪,৫ ,৬ ও ৭ – এ ৮�ট অংক (digit) ব�ব�ত 
 হয়। এ িহেসেব ১-৭, ১০-১৭, ২০- ২৭ ইত�ািদ হেলা অ�াল সংখ�া। সুতরাং ৮, ৯, ১৮, ১৯, 
 ২৮, ২৯ ইত�ািদ অ�াল সংখ�া নয়। 



 ��ঃ১৫০ 

 এক�ট িরেলশনাল ডাটােবস মেডেল িনেচর �কান�ট �ারা Relation �কাশ করা হয়? 

 ক। Tuples 

 খ। Attributes 

 গ। Tables 

 ঘ। Rows 

 উ�রঃ Tables 

 ব�াখ�া:�ডটােবেসর এক�ট �টিবেলর �রকেড�র সােথ অন� এক বা একািধক �টিবেলর 
 �রকেড�র স�ক�েক �ডটােবস িরেলশন বলা হয়। সুতরাং িরেলশনাল �ডটােবস মেডেল 
 িবিভ� �ডটা �টিবেলর মেধ�ই ল�জক�াল স�ক� �কািশত হয়। 

 ��ঃ১৫১ 

 Bluetooth িকেসর উদাহরণ? 

 ক। Personal Area Network 

 খ। Local Area Network 

 গ। Virtual Private Network 

 ঘ। �কান�টই নয় 

 উ�রঃ Personal Area Network 



 ব�াখ�া:�ু� পিরসের সীমাব� একািধক িড�জটাল িডভাইেসর মধ�কার �নটওয়াক�েক 
 Personal Area Network (PAN) বলা হয়। �যমন- ব্লুট�থ, ইন�ােরড �ডটা 
 এেসািসেয়শন (IrDA) ইত�ািদ। এভােব ক��উটােরর সােথ �মাবাইল �ফান, �টিলেফান 
 বা অন�ান� িড�জটাল িডভাইেসর মধ�কার �নটওয়াক�ও এ ধরেনর �নটওয়াক�। 

 ��ঃ১৫২ 

 �মাবাইল �ফােন �কান Mode- এ �যাগােযাগ হয়? 

 ক। Simplex 

 খ। Half-duplex 

 গ। Full-duplex 

 ঘ। �কান�টই নয় 

 উ�রঃFull-duplex 

 ব�াখ�া:তথ� �যােগােযাগ (Data communication) িতন ধরেনর হেয় থােক। যথা : 
 Simplex (একমুখী; �যমন: �টিভ বা �রিডও), Half-Duplex (ি�মুখী, তেব এক �া� 
 �থেক �ডটা আসা �শষ হওয়ার পর অপর �া� �থেক �ডটা আসেব; �যমন : ওয়ািকটিক 
 বা ই�ারকম) এবং Full- Duplex (ি�মুখী-একই সােথ �ডটা আসা-যাওয়া করেত পাের; 
 �যমন : ই�ারেনট, ক�াবল �টিভ, �মাবাইল �ফান ইত�ািদ)। 

 ��ঃ১৫৩ 

 Time-shared OS –এর জন� �কান scheduling policy সবেচেয় ভাল? 

 ক। First come first serve 

 খ। Round-robin 



 গ। Shortest job first 

 ঘ। Last come first serve 

 উ�রঃ  Round-robin 

 ব�াখ�া:Round robin scheduling algorithm এমনভােব িডজাইন করা, যােত এক�ট 
 িসে�মেক অেনক ইউজার বা ��া�াম এক সােথ ব�বহার করেত পাের। এখােন 
 ��া�াম�েলা তােদর কায �স�াদেনর সময়টােক �শয়ার কের। ফেল অেনক�েলা 
 ��া�াম এক সােথ সমা�রােল চলেত পাের। সুতরাং Time Shared Operating System 
 –এ এ�ট অিধক ব�ব�ত হয়। 

 ��ঃ১৫৪ 

 িনেচর �কান�ট ৫২১৬৫২(১৬) এর বাইনারী �প? 

 ক। 01010010(2) 

 খ। 01110011(2) 

 গ। 00001100(2) 

 ঘ। 11110000(2) 

 উ�রঃ 01010010(2) 

 ব�াখ�া:০, ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, A, B, C, D, E ও F- �হ�ােডিসমাল সংখ�ায় 
 ব�ব�ত এ ১৬�ট অে�র �িত�ট অ� তার সমত�ল� চার িবেটর এক�ট বাইনাির সংখ�ােক 
 �িতিনিধ� কের। সুতরাং �দ� 52(16)- এর ��ে�, 5 = 0101 এবং 2 = 0010; অথ �াৎ 
 52(16) = 01010010(2)। 

 ��ঃ১৫৫ 



 �থম Web browser �কান�ট? 

 ক। Netscape Navigator 

 খ। World Wide Web 

 গ। Internet Explorer 

 ঘ। Safari 

 উ�রঃWorld Wide Web 

 ব�াখ�া:১৯৯০ সােল ইংেরজ িব�ানী Tim Berner Lee �থম World Wide Web নােম 
 ওেয়ব �াউজার �তির কেরন, যা পরবত�েত Nexus নামকরণ করা হয়। �ায় একই সমেয় 
 িতিন ই�ারেনেটর মাধ�েম পর�েরর সােথ যু� হাইপার �ট�ট ডকুেম��েলা িনেয় 
 কাজ করার ���য়া World Wide Web (WWW) উ�াবন কেরন। অন�িদেক Netscape 
 Navigator ১৯৯৪ সােল, Internet Explorer ১৯৯৫ সােল এবং Safari ২০০৩ সােল 
 বাজাের অবমু� হয়। 

 ��ঃ১৫৬ 

 Social Networking Site- এ �যাগােযােগ �কান media ব�ব�ত হয়? 

 ক। Image/Video 

 খ। Audio 

 গ। Text 

 ঘ। উপেরর সব�েলা 

 উ�রঃText 



 ব�াখ�া:�সাস�াল �নটওয়ািক�ং সািভ�স এক�ট অনলাইন �াটফম �, �যখােন একজন 
 অন�জেনর সােথ খুব সহেজই �লখােলিখ, ছিব �দশ �ন, কথা বলা বা িভিডও 
 আদান-�দােনর মাধ�েম সামা�জক �যাগােযাগ �াপন করেত পাের। �ফসবুক, ট�ইটার, 
 ইউ�টউব, ��াপচ�াট, িলংকডইন, ি�কার, �াইপ, ইন�া�াম ইত�ািদ এ�প িকছ�  
 সামা�জক �যাগােযাগ সাইট। 

 ��ঃ১৫৭ 

 Firewall িক protection �দবার জন� ব�ব�ত হয়? 

 ক। Fire attacks 

 খ। Unauthorized access 

 গ। Virus attacks 

 ঘ। Data-driven attacks 

 উ�রঃ Unauthorized access 

 ব�াখ�া:ফায়ারওয়াল (Firewall) হেলা এক িবেশষ িনরাপ�া ব�ব�া যা এক �নটওয়াক� 
 �থেক আেরক �নটওয়ােক� �ডটা �বাহ িনয়�ণ কের। �ডটা �বােহর সময় এ�ট �ডটা 
 পরী�া কের �দেখ �য এর ওই গ�েব� যাওয়ার অনুমিত (Authorized access) আেছ 
 িকনা, থাকেল �স�টেক �যেত �দয়। সাধারণত �লাকাল এিরয়া �নটওয়াক�-এর ��ে� এ�ট 
 �বিশ ব�ব�ত হয়। 

 ��ঃ১৫৮ 

 TV remote এর Carrier Frequency –র range কত? 

 ক। <100 MHZ 

 খ। <1 GHZ 



 গ। < 2 GHZ 

 ঘ। Infrared range এর 

 উ�রঃ Infrared range এর 

 ব�াখ�া:�দন��ন জীবেন ব�বহায � িবিভ� যে� সাধারণত ইন�ােরড (IR) ও �রিডও 
 ি�েকােয়�� (RF) িরেমাট কে�াল ব�বহার করা হয়। �টিলিভশন ও �রিডওেত সাধারণত 
 ইন�ােরড এবং তারিবহীন কীেবাড� ও মাউস, কার ইত�ািদেত �রিডও ি�েকােয়�� 
 িরেমাট কে�াল ব�ব�ত হয়। ইন�ােরেডর Carrier frequency- এর range সাধারণত 
 30-60 Khz, তেব �বিশর ভাগ ��ে� 38 Khz। 

 ��ঃ১৫৯ 

 CPU �কান address generate কের? 

 ক। Physical address 

 খ। Logical address 

 গ। Both physical and logical address 

 ঘ। উপেরর �কান�ট নয় 

 উ�রঃ Logical address 

 ব�াখ�া:ক��উটাের তথ�সমূহ �মেমাির ও �র�জ�ােরর মাধ�েম সংরি�ত থােক। 
 এে�ে� এটা িনিদ�� address –এর মাধ�েম সংরি�ত হয়। ক��উটাের logical address 
 ও physical address নামক দুই ধরেনর address ব�ব�ত হয়। Logical address এক�ট 
 Virtual address, যা CPU �ারা �তির (generate) হয়। আর �েত�ক logical address- 
 এর জন� �মেমাির ম�ােনজেম� ইউিনট (m mv) ব�বহার কের �তির হয় physical 
 address। 



 ��ঃ১৬০ 

 H.323 Protocol সাধারণত িক কােজ ব�ব�ত হয়? 

 ক। File transfer 

 খ। VoIP 

 গ। Data Security 

 ঘ। File download 

 উ�রঃVoIP 

 ব�াখ�া:H.323 �য �কােনা প�ােকট �নটওয়ােক� অিডও-িভিডও �যাগােযােগর সুিবধা 
 �দােনর ��ােটাকল িনধ �ারণ কের। ক��উটার বা এ ধরেনর য� ব�বহার কের Voice 
 over Internet Protocol (VoIP), এমনিক ISDN, PSTN, SS7 এবং 3G �মাবাইল 
 �নটওয়ােক�ও এ�ট ব�াপকভােব ব�ব�ত হয়। 

 গািণিতক যু�� 

 ��ঃ১৬১ 

 িনেচর �কান�ট অমূলদ সংখ�া? 

 ক। 0.4 

 খ। 9 

 গ। 5.6̇39̇ 

 ঘ। 2748 



 উ�রঃ BLANK 

 ��ঃ১৬২ 

 িনেচর �কান পূণ � সংখ�া�টেক ৩, ৪, ৫ এবং ৬ �ারা ভাগ করেল যথা�েম ১, ২, ৩ ও ৪ 
 অবিশ� থােক? 

 ক। ৪৮ 

 খ। ৫৪ 

 গ। ৫৮ 

 ঘ। ৬০ 

 উ�রঃ ৫৮ 

 ব�াখ�া:এখােন, ৩ – ১= ২, ৪ – ২ = ২, ৫ -৩ = ২ এবং ৬ -৪ = ২। সুতরাং িনেণ �য় সংখ�া�ট 
 হেব ৩, ৪, ৫ এবং ৬ এর ল.সা.� অেপ�া ২ কম। এখন, ৩, ৪, ৫ এবং ৬ এর ল.সা.� = 
 ৬০ ∴ িনেণ �য় সংখ�া�ট = (৬০ – ২) = ৫৮ 

 ��ঃ১৬৩ 

 পিনর ও তপেনর আেয়র অনুপাত 4:3 । তপন ও রিবেনর আেয়র অনুপাত 5:4 । 
 পিনেরর আয় 120 টাকা হেল, রিবেনর আয় কত? 

 ক। 36 টাকা 

 খ। 12 টাকা 

 গ। 72 টাকা 



 ঘ। 48 টাকা 

 উ�রঃ72 টাকা 

 ব�াখ�া:  ধির, পিনেরর আয়  ২০ক টাকা এবং রিবেনর আয় ১২কা টাকা ��মেত, ২০ক = ১২০ বা, ক 
 = ৬ সুতরাং, রিবেনর আয় = ৭২ টাকা 

 ��ঃ১৬৪ 

 ৪৫০ টাকা বািষ �ক ৬% সুেদ কত বছের সুেদ- আসেল ৫৫৮ টাকা হেব? 

 ক। ৩ বছের 

 খ। ৪ বছের 

 গ। ৫ বছের 

 ঘ। ৬ বছের 

 উ�রঃ৪ বছের 

 ব�াখ�া:  I = Prn = 450x(6/100)xn = 27n Now, 27n + 450 = 558 27n = 558 - 450 = 108 Or, n = 
 4 Ans: 4 years. 

 ��ঃ১৬৫ 

 এক�ট মটর সাইেকল ১২% �িতেত িব�� করা হেলা। যিদ িব�য় মূল� ১২০০ টাকা �বিশ 
 হেতা, তাহেল ৮% লাভ হেতা। মটর সাইেকেলর �য় মূল�- 

 ক। ৬০০০ টাকা 

 খ। ৫০০০ টাকা 



 গ। ৪০০০ টাকা 

 ঘ। ৮০০০ টাকা 

 উ�রঃ ৬০০০ টাকা 

 ব�াখ�া:  12% �িতেত িব�য়মূল�  = 100 - 12 = 88 টাকা 8% লােভ িব�য় মূল� = 100 + 8 = 108 
 টাকা িব�য়মূেল�র পাথ �ক� = 108 - 88 = 20 টাকা িব�য়মূল� 20 টাকা �বিশ হেল �য়মূল� 100 
 টাকা ,, 1 ,, ,, ,, 100/20 টাকা ,, 1200 ,, ,, (100x1200)/20 = 6000 টাকা 

 ��ঃ১৬৬ 

 ০৯৩০৪৩০৯০৪(০.৯)৩+(০.৪)৩০.৯+০.৪ এর মান কত? 

 ক। ০.৩৬ 

 খ। ০.৫১ 

 গ। ০.৮১ 

 ঘ। ০.৬১ 

 উ�রঃ০.৬১ 

 ব�াখ�া:০৯৩০৪৩০৯০৪(০.৯)৩+(০.৪)৩০.৯+০.৪০৯০৪০৯২০৯০৪০৪২০৯০৪=(০.৯ 
 +০.৪){(০.৯)২−(০.৯×০.৪)+(০.৪)২}(০.৯+০.৪)[∵a3+b3=(a+b)(a2−ab+b2)]০৮১০ 
 ৩৬০১৬=০.৮১–০.৩৬+০.১৬০৯৭০৩৬=০.৯৭–০.৩৬০৬১=০.৬১ 

 ��ঃ১৬৭ 

 3x-2>2x-1 এর সমাধান �সট �কান�ট? 



 ক। [ 1,∞ ) 

 খ। ( 1,∞ ) 

 গ। [1/2,∞ ) 

 ঘ। [- 1,∞ ) 

 উ�রঃ ( 1,∞ ) 

 ব�াখ�া:  3x - 2 > 2x - 1  বা, 3x - 2x > - 1 + 2 বা, x > 1 অথ �াৎ x এর মান 1 এর �চেয় বড় এবং \infty 
 �থেক �ছাট। 

 ��ঃ১৬৮ 

 6×2−7x−4=0 সমীকরেণ মূল�েয়র �কৃিত �কান�ট? 

 ক। বা�ব ও সমান 

 খ। বা�ব ও অসমান 

 গ। অবা�ব 

 ঘ। পূণ � বগ � সংখ�া 

 উ�রঃবা�ব ও অসমান 

 ব�াখ�া:6×2−7x−4=0 সমীকরণ�টেক ax2+bx+c=0 সমীকরেণর সােথ ত�লনা কের পাই, 
 a=6,b=−7 এবং c= -4 ∴b2−4ac=(−7)2−4×6(−4) =40+96=145>0 �যেহত�  
 b2−4ac>0 তাই সমীকরণ�টর মূল�য় বা�ব ও অসমান। 

 ��ঃ১৬৯ 



 যিদ x4−x2+1=0 হয় , তেব x3+1×3=? 

 ক। 3 

 খ। 2 

 গ। 1 

 ঘ। 0 

 উ�রঃ0 

 ব�াখ�া:x4−x2+1=0⇒x4+1=x2⇒x4+1×2=1⇒x2+1×2=1⇒(x+1x)2−2.x.+1x=1⇒(x+1 
 x)2=3⇒x+1x=3∴x3+1×3=(x+1x)3−3.x.1x(x+1x)=(3)3−33=33−33=0 

 ��ঃ১৭০ 

 xxx=(xx)x হেল, x এর মান কত? 

 ক। 3/2 

 খ। 4/5 

 গ। 9/4 

 ঘ। 2/3 

 উ�রঃ9/4 

 ব�াখ�া:Back Solve Method �েয়াগ কের x=9/4 িবেবচনা 
 কির-L.H.S=xxx=(94)9494=(94)9432=(94)(32)2×32=(94)(32)3=(32)278=(94)2 



 ×278=(32)274R.H.S=(xx)x=(9494)94=(94×32)94=(32×322×2)94=(32)3×94=( 
 32)274∴L.H.S=R.H.Sসুতরাং, স�ঠক উ�র (গ) 

 ��ঃ১৭১ 

 �কান শেত� loga1=0? 

 ক। a> 0,a≠1 

 খ। a≠0,a>1 

 গ। a>0,a=1 

 ঘ। a≠1,a<0 

 উ�রঃa> 0,a≠1 

 ব�াখ�া:loga1=0? হেব যখন, a>0 এবং a≠1 (�তঃিস�) । 

 ��ঃ১৭২ 

 িচে�, ∠PQR=55°,∠LRN=90° এবং PQ||MR,PQ=PR হেল, ∠NRP এর মান নীেচর 
 �কান�ট? 

 ক। 90° 

 খ। 55° 

 গ। 45° 

 ঘ। 35° 



 উ�রঃ35° 

 ব�াখ�া:িচে� ∆ PQR এক�ট সমি�বা� ��ভ�জ। এখন, ∆ PQR- এর �যেহত�  PQ= PR, 
 তাই ∠PQR=∠PRQ ∴∠PQR=∠PRQ=55° আবার, ∠LRN=∠NRQ=90° 
 ∴∠NRP=90°-∠PRQ =90-55° =35° 

 ��ঃ১৭৩ 

 P={x:x,12 এর �ণনীয়কসমূহ} এবং Q={x:x,3 এর �িণতক এবং x≤12} হেল, P-Q 
 কত? 

 ক। {1,2,4} 

 খ। {1,,3,4} 

 গ। {1,3,6} 

 ঘ। {1,2,6} 

 উ�রঃ{1,2,4} 

 ব�াখ�া:এখােন, P={ 1,2,3,4,6,12} আবার, Q={3,6,9,12} [�যেহত�  x≤12] 
 ∴P-Q={1,2,3,4,6,12}-{3,6,9,12} ={ 1,2,4} 

 ��ঃ১৭৪ 

 πcos( nπ2) অনু�ম�টর চত�থ � পদ �কান�ট? 

 ক। -1 

 খ। 1 



 গ। 1/2 

 ঘ। 0 

 উ�রঃ 1 

 ব�াখ�া:ধারা�টর চত�থ � পদ = cos (4π/2) [∵n=4] =cos 2π =cos360° [∵π=180]=1 

 ��ঃ১৭৫ 

 ৬ জন �খেলায়াড়েক সমান সংখ�ক দুই�ট দেল কত ভােব িবভ� করা যায়? 

 ক। ১০ 

 খ। ২০ 

 গ। ৬০ 

 ঘ। ১২০ 

 উ�রঃ ২০ 

 ব�াখ�া:�িত দেল ৩ জন �খেলায়ার িনেয় �মাট িবভ� করা যায় ২৩৩২=(২×৩)!(৩!)২ 
 উপােয় ৬৩২=৬!(৩!)২ উপােয় ৬৫৪৩২৩৬=(৬×৫×৪×৩×২)৩৬উপােয় = ২০ 
 উপােয় অথবা ৬৩৬৩৩৬C৩=৬!৩!৩! ৬৫৪৩৩৩২=৬×৫×৪×৩!৩!×৩×২ = ২০ 
 উপােয় 

 মানিসক দ�তা 

 ��ঃ১৭৬ 

 �� বানান �কান�ট? 



 ক। অেধাগিত 

 খ। অধঃগিত 

 গ। অধগিত 

 ঘ। অেধাঃগিত 

 উ�রঃঅেধাগিত 

 ব�াখ�া:অ- কােরর পরি�ত স্ – জাত িবসেগ �র পর �ঘাষ অ��াণ ও �ঘাষ মহা�াণ 
 ব�া�ন�িন, নািসক��িন িকংবা অ�� য, অ�� ব, র, ল, হ থাকেল অ- কার ও স্- 
 জাত িবসগ � উভয় �েল ও- কার হয়। �যমন- অধঃ + গিত = অেধাগিত, মনঃ + গত = 
 মেনাগত, বয়ঃ + �জ�� = বেয়ােজ�� , সদ�ঃ + জাত = সেদ�াজাত ইত�ািদ। 

 ��ঃ১৭৭ 

 স�ঠক বানান �কান�ট? 

 ক। Indwelling 

 খ। Indwling 

 গ। Indweling 

 ঘ। Indeulling 

 উ�রঃIndwelling 

 ব�াখ�া:উে�িখত অপশন�েলার মেধ� স�ঠক বানান�ট হেলা: Indwelling যার অথ � হে�: 
 িভতের বাসকারী, িভতের আেছ এমন ইত�ািদ। 



 ��ঃ১৭৮ 

 বাংলা ‘ব��নবণ �’- মালায় ‘ম’ অ�র�টর পূেব �র প�ম অ�র�ট কী? 

 ক। ‘ধ’ 

 খ। ‘ন’ 

 গ। ‘প’ 

 ঘ। ‘ল’ 

 উ�রঃ‘ন’ 

 ব�াখ�া:ক, খ, গ, ঘ, ঙ, চ, ছ, জ, ঝ, ঞ, ট, ঠ, ড, ঢ, ণ, ত, থ, দ, ধ, ন, প, ফ, ব, ভ, ম 
 সুতরাং ‘ম’ অ�র�টর পূেব �র প�ম অ�র�ট হেলা ‘ন’। 

 ��ঃ১৭৯ 

 যিদ ABC = ZYX হয়, তেব GIVV= ? 

 ক। TERE 

 খ। TEER 

 গ। TREE 

 ঘ। FREE 

 উ�রঃTREE 

 ব�াখ�া:  যিদ ABC = ZYX হয়, তেব GIVV = TREE 



 ��ঃ১৮০ 

 ‘UNICEF′− এর আয়নায় �িতিব� �কান�ট হেব? 

 ক। 

 খ। 

 গ। 

 ঘ। 

 উ�রঃ খ 

 ব�াখ�া: 

 আয়নায় �যেকােনা শ�েক উে�া �দখায় বেল UNICEF শ��টর উে�া �প হেব (খ) 

 ��ঃ১৮১ 

 রা�ার সমান করার �রালার সরাবার জন� সহজ হেব, যিদ �রালারেক- 

 ক। �ঠেল িনেয় যাওয়া হয় 



 খ। �টেন িনেয় যাওয়া হয় 

 গ। ত� েল িনেয় যাওয়া হয় 

 ঘ। সমান সহজ হয় 

 উ�রঃ �টেন িনেয় যাওয়া হয় 

 ব�াখ�া:  রা�া সমান করার �রালার সরাবার জন� সহজ হেব, যিদ �রালারেক - �টেন িনেয় 
 যাওয়া হয় । কারণ, �রালার �টেন �নয়ার সময় এ�টেক �য বল িদেয় টানা হয় তার দুই�ট 
 উপাংেশর মেধ� অনুভূিমক উপাংশ �ট �রালারেক সামেন এিগেয় �নয় এবং উল� উপাংশ 
 �রালােরর ভর �াস কের �রালারেক টানেত সহজ কের �দয়। 

 ��ঃ১৮২ 

 “.১×.০১×.০০১= ?” 

 ক। ১.০০০১ 

 খ। .১০০০১ 

 গ। .০০০০১ 

 ঘ। .০০০০০১ 

 উ�রঃ   .০০০০০১ 

 ব�াখ�া:১০১০০১.১×.০১×.০০১১১০১১০১১০০০=১১০×১১০×১১০০০১১০০০০০০=১১০০০ 
 ০০০০০০০০০১=০.০০০০০১ 

 ��ঃ১৮৩ 



 যিদ চ ×G = ৪২ হয় তেব J× ট =? 

 ক। ১২০ 

 খ। ৯২ 

 গ। ১১৫ 

 ঘ। ১১০ 

 উ�রঃ১১০ 

 ব�াখ�া:[Note : চ ×G = ৪২ হেল উ�র হেব (ঘ) ১১০ চ ×G = ৪২ [�যখােন চ বাংলা 
 ব��নবেণ �র ৬� এবং G ইংেরজী বণ �মালার ৭ম বণ �। তাই, চ ×G = ৬×৭= ৪২] এখন, J 
 × ট = ১০×১১ = ১১০ ∴ স�ঠক উ�র হেব (ঘ) ১১০। 

 ��ঃ১৮৪ 

 ক। 

 খ। 



 গ। 

 ঘ। 

 উ�রঃ  ক 

 ব�াখ�া: 

 �থম বেৃ� পর�র িবপরীত িদেক দু�ট তীর িচ� রেয়েছ। �যখােন ি�তীয় ও তৃতীয় বেৃ� 
 পর�র িবপরীত িদেক এক�ট কের তীর িচ� রেযেছ। একইভােব �যেহত�  চত�থ � িচ��টর 
 ��ভ� েজ পর�র িবপরীত িদেক দু�ট �ছাট ব�ৃ রেয়েছ। তাই প�ম িচ��টেত �য িদেক 
 �ছাট ব�ৃ রেয়েছ ষ� িচ��টেত তার িবপরীত িদেক �ছাট ব�ৃ থাকেব। অথ �াৎ স�ঠক উ�র 
 হেব (ক) 

 ��ঃ১৮৫ 



 ক। 

 খ। 

 গ। 

 ঘ। 



 উ�রঃ খ 

 ব�াখ�া: 

 উপেরর সংখ�ার ধারা�টেত সাধারণ অ�র হেলা 2। সুতরাং ৩য় সংখ�া�ট 5 হেল ৪থ � 
 সংখ�া�ট হেব 7। একইভােব িনেচর ধারা অনুসাের ৪থ � বণ ��ট হেব G । ∴ স�ঠক উ�র হেব: 

 ��ঃ১৮৬ 

 ক। 



 খ। 

 গ। 

 ঘ। 

 উ�রঃ ঘ 

 ব�াখ�া: 



 এখােন �দখা যাে� ���টর ��েবাধক (?) িচি�ত �ােন িচ��ট বসেল, তা উপেরর 
 িচে�র সােথ িমেল যােব। তখন িচ��ট দাড়ঁােব 

 ��ঃ১৮৭ 

 �কান শ��� ��? 

 ক। আয়�াধীন, অেহারা��, অদ�িপ 

 খ। গ�ািলকা, িচ�য়, কল�ান 

 গ। গহৃ�, গণনা, ইদািনং 

 ঘ। আবশ�ক, িমথ��য়া, গীতািল 

 উ�রঃআবশ�ক, িমথ��য়া, গীতািল 

 ব�াখ�া:অ�� শ�সমূেহর ���প হে� – আয়�/অধীন, অদ�ািপ, অেহারা�, 
 গ�িলকা, কল�ান, গহৃ�, ইদানীং। 



 ��ঃ১৮৮ 

 ভারসাম� র�া করেত িনেদ�িশত �ােন কত �ক�জ রাখেত হেব? 

 ক। ১২০ 

 খ। ১৪০ 

 গ। ১৬০ 

 ঘ। ৮০ 

 উ�রঃ১৪০ 

 ব�াখ�া:ধির ভর ক �ক�জ ∴ ১০০ × ৭ = ৫ × ক বা ক = ৭০০৫ ∴ ক = ১৪০ 

 ��ঃ১৮৯ 

 একজন ব��� �মেণ ৪ মাইল উ�ের, ১২ মাইল পূেব �, তারপর আবার ১২ মাইল উ�ের 
 যায়। �স ��র �ান �থেক কত মাইল দেূর? 

 ক। ১৭ 

 খ। ২৮ 

 গ। ২১ 

 ঘ। ২০ 

 উ�রঃ ২০ 

 ব�াখ�া: 



 ��ঃ১৯০ 

 ঢাকা �থেক হংকং হেয় ��ন িনউইয়ক� যাওয়ার সময় িদেনর সময় কালেক অেপ�াকৃত 
 �ছাট মেন হয়,�কন? 

 ক। পিৃথবী প��ম িদেক ঘুরেছ বেল 

 খ। পিৃথবী সূেয �র চারিদেক ঘুরেছ বেল 

 গ। এে�ে� এসব ঘূণ �েনর �কান �ভাব �নই 

 ঘ। অন� �কান কারণ আেছ 

 উ�রঃপিৃথবী সূেয �র চারিদেক ঘুরেছ বেল 

 ব�াখ�া:পিৃথবী সূেয �র চারিদেক সব �দা ঘূণ �ায়মান। পিৃথবীর এই ঘূণ �েনর ফেল পিৃথবীর 
 িবিভ� �ােন সমেয়র তারতম� পিরলি�ত হয়, তাই ঢাকা �থেক হংকং হেয় ��ন 
 িনউইয়ক� যাওয়ার সময় িদেনর সময় কালেক �ছাট মেন হয়। 

 �নিতকতা,মূল�েবাধ ও সুশাসন 



 ��ঃ১৯১ 

 বাংলােদেশ ‘নব-�নিতকতা’র �বত�ক হেলন- 

 ক।  �মাহা�দ বরকত��া 

 খ। �জ.িস.�দব 

 গ। আরজ আলী মাত��র 

 ঘ। আবদুল মতীন 

 উ�রঃআরজ আলী মাত��র 

 ব�াখ�া:আনু�ািনক উ�িশ�ািবহীন �িশি�ত একজন মননশীল �লখক ও যু��বাদী 
 দাশ �িনক আরজ আলী মাত��র বাংলােদেশর সমােজ �জেক বসা ধম�য় �গাড়ঁািম ও অ� 
 কুসং�ােরর িভি�েত গেড় ওঠা �নিতক আদশ �েক কুঠারাঘাত কের, তার �েল ব�বাদী 
 দশ �ন ও িব�ােনর মাধ�েম সত� আিব�ার কের সত�, ন�ায় ও িব�ােনর যথাযথ নীিত 
 প�িতিভি�ক নব �নিতক আদেশ �র সমােজর কথা িচ�া কেরেছন। তার দাশ �িনক 
 িচ�া-�চতনা ধেম �র িব�ে� িছল না, িছল ধেম �র নােম �চিলত ধম �া�তা ও ধম �তে�র 
 িব�ে�। �মাহা�দ বরকত��াহ আমােদর মুসলমানেদর মেধ� বাংলা ভাষায় �থম যথাথ � 
 দাশ �িনক �ব� রচনা কেরন। িতিন তার দশ �েন আ��িত�ার নােম এক�ট দাশ �িনক 
 ধারার কথা বেলন। বাংলােদেশর আেরকজন িবিশ� দাশ �িনক �জ.িস �দব ব�বাদ ও 
 অধ�া�বােদর িমিশেল গ�ঠত সম�য়ী দশ �েনর �চার কেরিছেলন। 

 ��ঃ১৯২ 

 ‘আমরা �য সমােজই বসবাস কির না �কন, আমরা সকেলই ভােলা নাগিরক হওয়ার 
 �ত�াশা কির’। এ�ট- 

 ক। �নিতক অনুশাসন 



 খ। রাজৈনিতক ও সামা�জক অনুশাসন 

 গ। আইেনর শাসন 

 ঘ। আইেনর অধ�ােদশ 

 উ�রঃরাজৈনিতক ও সামা�জক অনুশাসন 

 ব�াখ�া:�নিতক অনুশাসন মানুেষর িবেবক �থেক আেস যা ভাল-ম�, ন�ায়-অন�ায় 
 উিচত-অনুিচত এর পাথ �ক�েবাধ জা�ত কের, সমােজ বসবাসকারী মানুেষর মেধ� ভােলা 
 বা সুনাগিরক হওয়ার �ত�াশা জা�ত করার মাধ�েম সমাজজীবনেক সু�র ও সাথ �ক 
 কের �তােল। অন�িদেক আইেনর মাধ�েম মানুেষর বািহ�ক আচরণ িনয়�ণ কের 
 সামাজেক িবশ�ৃলা ও অরাজকতা �থেক মু� কের রাখা যায়। 

 ��ঃ১৯৩ 

 সভ� সমােজর মানদ� হেলা- 

 ক। গণত� 

 খ। িবচার ব�ব�া 

 গ। সংিবধান 

 ঘ। আইেনর শাসন 

 উ�রঃআইেনর শাসন 

 ব�াখ�া:�য সমােজ শাি�-শ�ৃলা বজায় থােক, জনগেণর জীবন-মােলর িনরাপ�া বজায় 
 থােক, সমােজর সকল মানুষ সমান আইনগত ও িবচািরক সুিবধা �পেয় থােক এমন 
 সমাজেক সভ� সমাজ বেল। সভ� সমােজর উপযু �� িবষয়�েলা সমােজ বা�বায়ন হয় 
 আইেনর শাসেনর মাধ�েম। যথাথ � আইেনর শাসন গণতাি�ক সরকােরর িভি� িহেসেব 
 কাজ কের। 



 ��ঃ১৯৪ 

 ‘িবপরীত �বষম�’ –এর নীিত�ট �েয়াগ করা হয়- 

 ক। নারীেদর ��ে� 

 খ। সংখ�ালঘুেদর ��ে� 

 গ। �িতব�ীেদর ��ে� 

 ঘ। িপিছেয় পড়া জনেগা��র ��ে� 

 উ�রঃ 

 ব�াখ�া:মানুেষর মেধ� নানা �বিশ��গত িবচাের �বষম� িনণ �য় করা হয়। এ �বষেম�র 
 কেয়ক�ট �মৗিলক িদক রেয়েছ। �যমন- নরেগা��গত, িল�গত, আথ � সামা�জক, ধম�য়। 
 এখােন মূলত �বষেম�র িশকার হেয় থােক িন�বেণ �র মানুষ, নারী জািত, 
 আথ �-সামা�জকভােব দুব �ল জািতেগা�� এবং অ�ধান ধম � পালনকারীরা। িক� িবপরীত 
 �বষম� মূলত �বষেম�র উ�া ধারণা, �যখােন সংখ�া��রা, সংখ�ালঘুেদর �ারা �বষেম�র 
 িশকার হেয় থােক। এর �শাখায় পু�ষরা নারীেদর �ারা, ��তা�রা কৃ�া�েদর �ারা, 
 উ�বণ � িন�বেণ �র �ারা এবং সাধারণ মানুষ �কাটাধারীেদর �ারা িবপরীত �বষেম�র 
 িশকার হয়। 

 ��ঃ১৯৫ 

 মূল�েবাধ হেলা- 

 ক। মানুেষর সে� মানুেষর পার�িরক স�ক� িনধ �ারণ 

 খ। মানুেষর আচরণ পিরচালনাকারী নীিত ও মানদ�। 



 গ। সমাজজীবেন মানুেষর সুখী হওয়ার �েয়াজনীয় উপাদান 

 ঘ। মানুেষর �ািত�ািনক কায �াবলীর িদক িনেদ�শনা 

 উ�রঃমানুেষর আচরণ পিরচালনাকারী নীিত ও মানদ�। 

 ব�াখ�া:মূল�েবাধ মানুেষর ই�ার এক�ট �ধান মানদ�। এর আদেশ � মানুেষর 
 আচার-ব�বহার, রীিত-নীিত িনয়ি�ত হয় এবং এই মানদে� সমােজ আচার-আচরেণর 
 ভােলা- ম� িদক�েলার িবচার করা হেয় থােক। 

 ��ঃ১৯৬ 

 জািতসংেঘর অিভমত অনুসাের সুশাসেনর ল�� ও উে�শ� হেলা- 

 ক। দাির� িবেমাচন 

 খ। �মৗিলক অিধকার র�া 

 গ। �মৗিলক �াধীনতার উ�য়ন 

 ঘ। নারীেদর উ�য়ন ও সুর�া 

 উ�রঃ �মৗিলক �াধীনতার উ�য়ন 

 ব�াখ�া:১৯৮০- এর দশেক িবিভ� উ�য়নশীল �দেশ িবেশষ কের সাব-সাহারান 
 �দশ�েলােত িবিভ� অথ �ৈনিতক সং�া কায ��ম �� কের। এেত ঐসব �দেশ 
 অথ �ৈনিতক উ�য়েনর পাশাপািশ আথ �-সামা�জক িকছ�  সমস�ার উ�ব ঘেট। দাতা সং�ার 
 পরামেশ � উদ্ভূত সমস�া �মাকািবলায় �াকচারাল অ�াডজা�েম� নীিত অনুসরণ 
 করেলও তা মানুেষর �তমন কল�াণ িন��ত করেত পােরিন। এ ���াপেট িব�ব�াংক 
 সুশাসনেক এেজ�াভ�� কের। জািতসংেঘর অিভমত অনুযায়ী সুশাসেনর ল�� ও 



 উে�শ� হেলা ‘�মৗিলক �াধীনতার উ�য়ন’। জািতসংঘ সুশাসেনর ৮�ট উপাদান উে�খ 
 কেরেছ। 

 ��ঃ১৯৭ 

 সুশাসন �িত�ায় নাগিরেকর কত�ব� হেলা- 

 ক। সরকার পিরচালনায় সাহায� করা 

 খ। িনেজর অিধকার �ভাগ করা 

 গ। সৎভােব ব�বসা-বািণজ� করা 

 ঘ। িনয়িমত কর �দান করা 

 উ�রঃিনয়িমত কর �দান করা 

 ব�াখ�া:সুশাসন �িত�ায় নাগিরেকর দািয়� ও কত�ব� অেনক। রাজৈনিতক অংশ�হণ, 
 আইেনর �িত ��াশীল হওয়া, সৎ ও �যাগ� �নতৃ� িনব �াচন, সংিবধান মান� করা, সততা 
 ও িন�ার সােথ সরকাির কাজ স�াদন, জাতীয় স�ি� ও শংৃখলা র�া করা �ভৃিত 
 দািয়� পালেনর মাধ�েম একজন নাগিরক �ত�� বা পেরা�ভােব সরকার পিরচালনায় 
 সাহায� কের থােক, যা �য �কােনা �দেশর সুশাসন �িত�ায় জ�ির। িনয়িমত কর �দান 
 করার মাধ�েম একজন নাগিরক সরকার পিরচালনায় সাহায� কের থােক। িনেজর 
 অিধকার �ভাগ একা�ই নাগিরেকর ব�াপার, যার সােথ সুশাসন �িত�ার �কােনা স�ক� 
 �নই। সৎভােব ব�বসা-বািণজ� পিরচালনা অথ �ৈনিতক ��ে� সুশাসন �িত�ায় সহায়ক 
 ভূিমকা পালন কের। 

 ��ঃ১৯৮ 

 মূল�েবােধর চািলকা শ�� হেলা- 

 ক। উ�য়ন 



 খ। গণত� 

 গ।  সং�ৃিত 

 ঘ। সুশাসন 

 উ�রঃসং�ৃিত 

 ব�াখ�া:সমাজজীবেন মানুেষর ব���গত ও সম��গত আচার-ব�বহার এবং কম �কাে�র 
 সবিকছ�  পিরচািলত ও িনয়ি�ত হয় মূল�েবাধ �ারা। মানুষ িহেসেব �য সকল কম �কা� 
 আমরা কের থািক তা সং�ৃিত �ারাই িনয়ি�ত ও �ভািবত । সমাজেভেদ মানুেষর 
 আচার-আচরেণ �য পাথ �ক� ল�� করা যায় তা মূলত সং�ৃিতর পাথ �েক�র জন�ই। 
 মূল�েবাধ হেলা এক�ট কা��ত উপাদান যা ব��� সমােজর িনকট �থেক এবং সমাজ 
 ব���র িনকট �থেক �ত�াশা কের। আর সং�ৃিতই �যেহত�  মানুষেক তার কা��ত 
 আচরণ�ট �শখায়, তাই �াভািবকভােবই সং�ৃিত মূল�েবােধর চািলকা শ��। 

 ��ঃ১৯৯ 

 অথ �ৈনিতক ��ে� সুশাসন �িত��ত হেল- 

 ক। দুন�িত দরূ হয় 

 খ। িবিনেয়াগ ব�ৃ� পায় 

 গ। আইেনর শাসন 

 ঘ। �িত��ত হয় 

 উ�রঃ িবিনেয়াগ ব�ৃ� পায় 

 ব�াখ�া:অথ �ৈনিতক ��ে� সুশাসন �িত��ত হেল উৎপাদন খােত িবিনেয়াগ করেত �য 
 সকল বাধা-িবপি� �যমন- কােলা বাজাির, মজদুদারী, একেচ�টয়া কারবার �ভৃিত দরূ 
 হয়। নত�ন নত�ন উেদ�া�া �তির হয়, যারা তােদর উ�াবনী শ�� �েয়ােগর সুেযাগ পায়। 



 ফেল �দেশ সািব �ক িবিনেয়াগ ব�ৃ� পায়। অথ �ৈনিতক ��ে� সুশাসন �িত��ত হেল 
 দুন�িত দরূ হেব এবং আইেনর শাসন �িত��ত হেব এ কথা বলা যােব না কারণ এ দু�ট 
 িবষয় অেনক ব�াপক। দুন�িত আর আইেনর শাসন �িত�ার ব�াপার�ট �কবল 
 অথ �ৈনিতক ��ে�র সােথ জিড়ত নয়। 

 ��ঃ২০০ 

 তথ� পাওয়া মানুেষর কী ধরেনর অিধকার? 

 ক।রাজৈনিতক 

 খ।অথ �ৈনিতক 

 গ। �মৗিলক 

 ঘ। সামা�জক 

 উ�রঃেমৗিলক 

 ব�াখ�া:সংিবধােন উি�িখত অিধকার �েলাই একজন নাগিরেকর �মৗিলক অিধকার। 
 বাংলােদশ সংিবধােনর ২৮-৪৪ অনুে�েদর �মৗিলক অিধকার �েলা িলিপব� করা 
 হেয়েছ। ২০০৯ সােলর তথ� অিধকার আইেন তথ� অিধকারেক িচ�া, িবেবক ও বাক 
 �াধীনতার �ভৃিত �মৗিলক অিধকােরর অিবে�দ� অংশ বলা হেয়েছ িক� �মৗিলক 
 অিধকার বলা হয়িন। �কৃত পে� তথ� অিধকার মানুেষর এক ধরেনর নাগিরক ও 
 রাজৈনিতক অিধকার যা আদালত কতৃ�ক বলবৎ �যাগ� ও অপিরবত�নীয় নয় িকংবা 
 সংিবধান কতৃ�ক �ীকৃতও নয়। 


