
ি� সা�ািহক মেডল �টস্ট-১৯ঃ ৪৫ তম িবিসএস প্রস্তুিত 

Total questions : 200 Total marks : 200 

1) Fill in the blank with appropriate use of tense: I couldn’t mend the

computer myself, so I _________ at a shop.

✔ 1) had it mended 

✔ 2) had it mend 

✔ 3) did it mend 

✔ 4) had mended 

ব�াখ�া : িনেজ করেল হেতা -mended অন�েক িদেয় করােনার কারেণ হেব had it mended 

2) “Mac Flecknoe” was written by-

✔ 1) John Milton 

✔ 2) John Dryden 

✔ 3) William Congreve 

✔ 4) John Bunyan 

ব�াখ�া : “Mac Flecknoe” was written by John Dryden. 

Some famous works:

The Wild Gallant, a Comedy (1663/1669)

The Rival Ladies, a Tragi-Comedy (1663/1664)

The Indian Queen, a Tragedy (1664/1665)

The Indian Emperor, or the Conquest of Mexico by the Spaniards (1665)

Astraea Redux, 1660

Annus Mirabilis (poem), 1667

An Essay of Dramatick Poesie, 1668

Absalom and Achitophel, 1681 

3) সুমাত্রােক মালেয়িশয়া �থেক পথৃক কেরেছ

✔ 1) �বিরং প্রণালী 
✔ 2) পক প্রণালী 
✔ 3) মালা�া প্রণালী 
✔ 4) সান্দা প্রণালী 

ব�াখ�া : অবস্থান মালা�া প্রণালীর উত্তের ভারত মহাসাগেরর আন্দামান সাগরেক দিক্ষেণ প্রশান্ত মহাসাগেরর
দিক্ষণ চীন সাগেরর সােথ যকু্ত কেরেছ এবং মালয় উপদ্বীপেক সুমাত্রা দ্বীপ �থেক পথৃক কেরেছ। এই প্রণালীিট

♣ উত্তরপত্র 



িবেশ্বর সবেচেয় গুরুত্বপণূ� জাহাজগামী সমদু্রপেথর একিট, ইউেরাপ ও পবূ� এিশয়ার মধ�কার সমদু্র বািণজ� এর
মধ� িদেয় সংঘিটত হয় 

4) পবূ� সতক� তা ছাড়াই �কান দেুয�াগ সংঘিটত হয়?

✔ 1) বন�া 
✔ 2) ভূিমকম্প 
✔ 3) খরা 
✔ 4) ঘিূণ�ঝড় 

ব�াখ�া : ব�াখ�া: উি�িখত অপশনগুেলার মেধ� বন�া, খরা ও ঘিূণঝড় প্রত�ক্ষ বা পেরাক্ষ পবূ� সতক� তা ছাড়াই
সংঘিটত হয় উে�খ�, ভূগাঠিনক আেলাড়েনর ফেলই ভূিমকেম্পর সৃিষ্ট আর পিৃথবীর অভ�ন্তরীণ উত্তােপর
িক্রয়ায়, ভূগেভ�  সিন্ধ বােষ্পর চােপ এবং পিৃথবীর িবিভন্ন অংেশর িশলাগুেয় ওপর চােপর তারমেম�র কারেণ
ভূআেলাড়ন সংঘিটত হয় । 

5) বহুমতূ্র �রােগ �কান হরমেনর দরকার?

✔ 1) ইনসুিলন 
✔ 2) থাইরিক্সন 
✔ 3) এনে�ােজন 
✔ 4) এসেট্রােজন 

ব�াখ�া : মানুেষর শরীের �য শক� রা �তির হয় তােক �ভেঙ্গ রেক্ত শক� রার মাত্রা িনয়ন্ত্রেণ গুরুত্বপণূ� ভুিমকা রােখ
ইনসুিলন। �কােনা কারেণ শরীের ইনসুিলেনর ঘাটিত �দখা িদেল রেক্ত শক� রার (�ুেকাজ) �বেড় যায়। এেকই
বহুমতূ্রেরাগ বা ডায়ােবিটস বেল। 

6) িনেচর �কানিট সামঞ্জস�পণূ� নয়?

✔ 1) �ফসবকু 
✔ 2) টুইটার 
✔ 3) িলংকড ইন 
✔ 4) উইিকিপিডয়া 

ব�াখ�া : �ফসবকু, টুইটার ,িলংকডইন হেলা িভন্ন িভন্ন �বিশষ্ট� সম্পন্ন সামািজক �যাগােযাগ মাধ�ম। িকন্তু
উইিকিপিডয়া হেলা ইন্টারেনটিভিত্তক 'মকু্ত িবশ্বেকাষ' । 

7) দিুট সংখ�ার গুনফল ১৩৭৬.সংখ�া দিুটর ল.সা.গু. ৮৬ হেল গ.সা.গু. কত?

✔ 1) ১৬ 
✔ 2) ১৮ 
✔ 3) ২৪ 
✔ 4) ২২ 



ব�াখ�া : সূত্রঃ সংখ�াগুেলার গুনফল= ল, সা, গু × গ, সা, গু
=> গ, সা, গু=সংখ�াগুেলার গুনফল/ল, সা, গু
=>গ, সা, গু=১৩৭৬/৮৬
=১৬ 

8) 400 জন �লােকর একিট দেলর 375 জন ইংেরিজ ও 200 জন বাংলায় কথা বলেত পাের। কতজন �লাক
উভয় ভাষায় কথা বলেত পাের?

✔ 1) 175 

✔ 2) 25 

✔ 3) 200 

✔ 4) 75 

ব�াখ�া : শুধ ুইংেরিজেত কথা বলেত পাের (400 - 375) বা 25 জন । 
শুধ ুবাংলায় কথা বলেত পাের (400 - 200) বা 200 জন। 
উভয় িবষেয় কথা বলেত পাের {400 - (200 + 25) } জন। 
= 175 জন । 

9) Industry is the key - success.

✔ 1) in 

✔ 2) at 

✔ 3) to 

✔ 4) for 

ব�াখ�া : Key to (a lock/success)-চািব, চািবকািঠ/�শ্রষ্ঠ উপায়। 

10) √( 1+(144/25) ) = 1+(n/5) হেল, n এর মান কত?

✔ 1) 6 

✔ 2) 7 

✔ 3) 8 

✔ 4) 9 

ব�াখ�া : 

√(1+144/25) = 1+(n/5)

Or, √(169/25) -1 = n/5

Or, 13/5-1 = n/5

Or, 8/5 = n/5 

So, n = 8



11) An umbrella marked at TK.80 is sold for Tk.68 . The rate of discount

is………………

✔ 1) 15% 

✔ 2) 17% 

✔ 3) 18.5% 

✔ 4) 20% 

ব�াখ�া : 

৮০ টাকায় িডসকাউন্ট �দয় (৮০ - ৬৮) বা ১২ টাকা
১ টাকায় িডসকাউন্ট �দয় ১২/৮০ টাকা
১০০ টাকায় িডসকাউন্ট �দয় (১২/৮০)×১০০ = ১৫ টাকা

12) িনেচর �কান অন্বয়িট ফাংশন নয়?

✔ 1) R = {(2, 3), (3, 4)} 

✔ 2) R = {(3, 5), (6, 7)} 

✔ 3) R = {(3, 5), (6, 7), (4, 9)} 

✔ 4) R = {(3, 5), (6, 7), (3, 2)} 

ব�াখ�া : এখােন R = {(3, 5), (6, 7), (3, 2)} এই অপশেন �ডােমেন একই সংখ�া একািধকবার আেছ,
তাই ইহােক ফাংশন বলা যায় না। 

13) সােলাকসংে�ষেণ কাব�ন-ডাই-অক্সাইড পািনর সােথ িবিক্রয়া কের উৎপন্ন কের

✔ 1) কাব�িনক এিসড 
✔ 2) শুধ ু�ুেকাজ 
✔ 3) শিক্ত 
✔ 4) �ুেকাজ ও অিক্সেজন 

ব�াখ�া : কাব�ন চেক্র গাছপালা,জলজ উিদ্ভজ্জ এবং সায়ােনাব�াকেটিরয়া �সৗরশিক্ত দ্বারা সােলাকসংে�ষেনর
মাধ�েম কাব�ন ডাই অক্সাইড ও পািন �থেক �ুেকাজ/কােব�াহাইে�ড উৎপন্ন কের যার সােথ সােথ বজ� � পদাথ�
িহসােব অিক্সেজনও উৎপন্ন কের। 

14) Which would you choose to list Synonyms & Antonyms of a selected

word?

✔ 1) Tools, Spelling & Grammar 

✔ 2) Tools, Language 

✔ 3) Tools, Options 

✔ 4) Insert, Cross-reference 



ব�াখ�া : The correct answer is : Tools, Language 

15) ২০১০ সােলর ১লা জানুয়াির শুক্রবার িছল। �স বছর ৩১ িডেসম্বর িক বার িছল?

✔ 1) শুক্রবার 
✔ 2) বহৃস্পিতবার 
✔ 3) মঙ্গলবার 
✔ 4) বধুবার 

ব�াখ�া : 01F44D  �যেহতু ২০১০ সাল িলপইয়ার না। তাই �য িদেন শুরু হেয়েছ �স িদনই �শষ হেব । অথ�াৎ �শেষর
িদনিটও শুক্রবার হেব। [�নাট : িলপ ইয়ার ছাড়া অন� বছর গুিলর প্রথম িদন �য বার হয় �সই বছেরর �শষ িদনও
একই বার হয়। �কান বছেরর প্রথম িদন অথ�াৎ ১লা জানুয়ারী শিনবার হেল ৩১ই িডেসম্বরও শিনবার হেব। িকন্তু
িলপইয়ার হেল একিদন �বিশ হয়। ] 

16) The teacher said, ‘The earth moves round the sun.' Make it indirect

speech.

✔ 1) The teacher said that the earth moved round the sun. 

✔ 2) The teacher said that the earth moves round the sun. 

✔ 3) The teacher said that the earth has moved round the sun. 

✔ 4) The teacher said that the earth had moved round the sun. 

ব�াখ�া : Reporting verb িট Past tense এ থাকেলও Direct Narration এর Reported

speech িট িচরন্তন সত� (Universal Truth), �ব�ািনক সত� (Scientific Truth), অভ�াসগত কম�
(Habitual fact) হেল Indirect Narration এ Reported Speech এর Tense এর �কান
পিরবত� ন হয় না। 

17) জািতসংেঘর �মােটা (motto__নীিতবাক�) হল_

✔ 1) এটা �তামার �দশ 
✔ 2) এটা �তামার পিৃথবী 
✔ 3) এটা স্বেগ�র প্রিতিবম্ব 
✔ 4) এটা আস্থার প্রতীক 

ব�াখ�া : জািতসংঘ �ঘািষত শীষ� সেম্মলন
© িশশু িবষয়ক িবশ্ব শীষ� সেম্মলন িনউইয়ক� -১৯৯০
© পিরেবশ ও উন্নয়ন সেম্মলন (ধিরত্রী সেম্মলন)- িরওিড �জিনেরা-১৯৯২
© িবশ্ব মানবািধকার সেম্মলন িভেয়না-১৯৯৩
© আন্তজ� ািতক জনসংখ�া ও উন্নয়ন সেম্মলন
কায়েরা-১৯৯৪
© চতুথ� িবশ্ব নারী সেম্মলন �বইিজং-১৯৯৫
© পিরেবশ সেম্মলন+৫ িনউইয়ক� -১৯৯৭



© বণ�বাদ ও বণ�ৈবষম� িবেরাধী িবশ্ব সেম্মলন
ডারবান-২০০১
______________________ জািতসংঘ ও �নােবল (শািন্তেত)
© জািতসংঘ �মাট �নােবল পায়- ৮ বার
© জািতসংঘ/ জািতসংেঘর মহাসিচব �নােবল পায়- ২ বার
© জািতসংেঘর অঙ্গসংস্থাগুেলা �নােবল পায়- ৬ বার
© জািতসংেঘর �মাট- ৫িট অঙ্গসংস্থা �নােবল �পেয়েছ (UNHCR, UNICEF, ILO, IAEA, IPCC)
© জািতসংেঘর �য অঙ্গসংস্থা ২ বার �নােবল �পেয়েছ- UNHCR

_____________________

জািতসংঘ �ঘািষত আন্তজ� ািতক বষ�
© প্রিতবন্ধী বষ�- ১৯৮১
© নারীবষ�- ১৯৮৪
© আিদবাসী বষ�- ১৯৯৩
© আন্তজ� ািতক জীবৈবিচত্র� বষ�
© আন্তজ� ািতক সাংসৃ্কিতক �সৗহাদ� � বষ� ২০১০
© আন্তজ� ািতক যবু বষ�- ১২ আগস্ট ২০১০ �থেক ১১ আগস্ট ২০১১
© আন্তজ� ািতক রসায়ন বষ� ২০১১
Int’l year for people of African Descent

International Year of Cooperatives

International Year of Sustainable Energy for All ২০১২
International Year of Water Cooperation- ২০১৩
________________

জািতসংঘ সম্পেক�  আরও িকছু তথ�___
© জািতসংেঘর সদর দপ্তেরর জিম দান কেরন "জন িড রকেফলার জিুনয়র"
© জািতসংেঘর সনেদর রচিয়তা হেলন______ Archibald Macleish

© জািতসংেঘর বােজট �ঘািষত হয় দ'ুবছের একবার
© জািতসংেঘর সদস� রাষ্ট্র নয় ৪ িট �দশ তা হল_____ ১) তাইওয়ান ২) ভ�ািটকান িসিট ৩) কেসােভা ৪)
িফিলিস্তন
© জািতসংেঘর �রিডও বাংলা যাত্রা শুরু কের ২১ ��ব্রুয়াির ২০১৩ সােল।
© জািতসংেঘর �রিডও ওেয়বসাইেট খবর প্রচার করা হয় ৯ িট ভাষায়।
© জািতসংেঘর সাধারণ পিরষেদর প্রথম নারী সভাপিত হল:- িবজয়া ল�ী পিণ্ডত (ভারত)
© জািতসংেঘর সাধারণ পিরষেদ প্রথম মসুিলম নারী সভাপিত (২০০৬) িছল____ সায়খা হায়া িবনেত রিশদ
আল খিলফা (বাহরাইন)
© Veto শব্দিট হল____ ল�ািটন শব্দ
© িনরাপত্তা পিরষেদ সেব�াচ্চবার অস্থায়ী সদস� িনব�ািচত হেয়েছ "জাপান"। 
© অথ�ৈনিতক ও সমািজক পিরষেদর প্রিত বছর এবং িতন বছর �ময়ােদর জন� সদস� িনব�ািচত হয় ১৮ জন।
© অথ�ৈনিতক ও সমািজক পিরষেদর আঞ্চিলক কিমশন রেয়েছ ৫ িট
© আন্তজ� ািতক শািন্তরক্ষী বািহনী (১৯৮৮ সােল) িবশ্বব�াপী শািন্তরক্ষা কায�ক্রেমর মেধৗেম িববাদ মীমাংসায়
ভূিমকার জন� �নােবল পরুস্কার লাভ কেরন।



© জািতসংঘ ২০০১ সােল �নােবল পরুস্কার লাভ কেরন।
© IAEA ২০০৫ সােল িবেশ্বর পরমাণু অস্ত্রিবস্তার �রাধ িনরস্ত্রীকরণ এবং শান্তিতপণু� ব�বহাের যথােযাগ� ভূিমকা
পালেনর স্বীকৃিত স্বরূপ �নােবল লাভ কেরন।
© জািতসংেঘর �মােটা (motto নীিতবাক�) হল_____এটা �তামার পিৃথবী (it is your world)
© জািতসংেঘর লাইেব্রিরর নাম হল___ দ�াগ হ�ামারেশান্ড লাইেব্রির 
© জািতসংেঘর সদর দপ্তেরর ওেয়স্ট �কাট গােড� েন শািন্ত ঘন্টায় জাপািন ভাষায় �লখা রেয়েছ___ "িনরঙু্কশ"
( িবশ্বশািন্ত দীঘ �জীবী �হাক)

18) বাংলােদশ িভেয়না কনেভনশন সমথ�ন কের কত সােল?

✔ 1) ১১ আগস্ট, ১৯৯০ 
✔ 2) ০২ আগস্ট, ১৯৮৮ 
✔ 3) ১২ আগস্ট, ১৯৯০ 
✔ 4) ০২ আগস্ট, ১৯৯০ 

ব�াখ�া : কনেভনশনিট দ্রুত বাস্তবায়েনর জন� ১৯৮৭ সােল মি�ল প্রেটাকল স্বাক্ষিরত হয়। 

19) দ'ুিট সংখ�ার অনুপাত ৩ : ৪ এবং তােদর ল.সা.গু. ১৮০ হেল, সংখ�া দ'ুিট িনন�য় করুন?

✔ 1) ৪৫, ৬০ 
✔ 2) ৪২, ৫৬ 
✔ 3) ৩৯, ৫২ 
✔ 4) ৩৬, ৪৮ 

ব�াখ�া : আমরা জািন,লসাগু=অনুপাতদ্বেয়র গুনফল×গসাগু
গসাগু=180/12=15
দিুট সংখ�ার অনুপাত 3:4
একিট সংখ�া=3×15 =45
অপর সংখ�ািট=4×15=60 

20) �ফাট�  উইিলয়াম কেলেজর পিন্ডতেদর মেধ� �শ্রষ্ঠ মেন করা হয় কােক?

✔ 1) উইিলয়াম �কির 
✔ 2) মতুৃ�ঞ্জয় িবদ�ালঙ্কার 
✔ 3) রামরাম বসু 
✔ 4) হরপ্রসাদ রায় 

ব�াখ�া : মতুৃ�ঞ্জয় িবদ�ালঙ্কার (আনু. ১৭৬২-১৮১৯)  সংসৃ্কত পিন্ডত, ভাষািবদ, �লখক। তৎকালীন ওিড়ষা
প্রেদেশর �মিদনীপরু �জলায় জন্মগ্রহণ কেরন। নােটার-রােজর দরবাের �লখাপড়া িশেখ িতিন সংসৃ্কত পিন্ডেত
পিরণত হন। িতিন উিনশ শতেকর প্রথম ভােলা বাংলা গদ� �লখক িহেসেব খ�ািত অজ� ন কেরন। উইিলয়াম
�করীর সুপািরেশ িতিন ১৮০১ সােলর ৪ �ম  �ফাট�  উইিলয়াম কেলজএর বাংলা িবভােগর �হড-পিন্ডত িনযকু্ত
হন। পের ১৮০৫ সােল আবার �করীর সুপািরেশ িতিন বাংলার সেঙ্গ সংসৃ্কত িবভােগরও �হড পিন্ডেতর দািয়ত্ব



লাভ কেরন। ১৮১৬ সােলর জুলাই মাস পয�ন্ত িতিন এ কেলেজ কাজ কেরন। পের কাজ কেরন সুিপ্রম �কােট� র
প্রধান িবচারপিতর জজ-পিন্ডত িহেসেব। �ফাট�  উইিলয়াম কেলেজ থাকার সমেয় িতিন �যসব গ্রন্থ রচনা কেরন,
�সগুিল: বিত্রশ িসংহাসন (১৮০২), িহেতাপেদশ (১৮০৮), রাজাবলী (১৮০৮) এবং প্রেবাধচিন্দ্রকা (১৮১৩ সােল
িলিখত, িকন্তু ১৮৩৩ সােল প্রকািশত)। এছাড়া পের ১৮১৭ সােল িতিন �লেখন �বদান্তচিন্দ্রকা। এসব গদ� প্রায়
সবই অনুবাদমলূক। তা সেত্ত্বও তারঁ রচনা-রীিতর কারেণ অেনকটা �মৗিলক রূপ লাভ কেরেছ। 

21) What is the adjective of ‘purify’?

✔ 1) Purity 

✔ 2) pureful 

✔ 3) pure 

✔ 4) purifying 

ব�াখ�া : Purify - িবশুদ্ধ করা। (Verb) Pure - খািঁট। (Adjective) Purity - িবশুদ্ধতা। (Noun)
Purifying - িবশুদ্ধ করা। (Noun) 

22) ‘িদবসিহ বহুড়ী কাউই ডর ভাঅ/ রাতী ভইেল কারূপ জাঅ’ পদিটর রচিয়তা

✔ 1) কু�ুরীপা 
✔ 2) ধম�পা 
✔ 3) লইুপা 
✔ 4) লাড়ীেডাম্বীপা 

ব�াখ�া : ‘িদবসিহ বহুড়ী কাউই ডর ভাঅ/ রাতী ভইেল কারূপ জাঅ’ পদিটর রচিয়তা- কু�ুরীপা 

23) ১.১, .০১ ও .০০১১ -এর সমিষ্ট কত?

✔ 1) ০.০১১১১ 
✔ 2) ১.১১১১ 
✔ 3) ১১.১১০১ 
✔ 4) ১.১০১১১ 

ব�াখ�া : ১.১ + .০১ + .০০১১=১.১১১১ 

24) 

সবেচেয় বড় সরকারী সার কারখানা-

✔ 1) জামালপরু 
✔ 2) খুলনা 
✔ 3) চট্টগ্রাম 
✔ 4) কক্সবাজার 



ব�াখ�া : বাংলােদেশর সবেচেয় বড় সার কারখানা যমনুা সার কারখানা। যমনুা সার কারখানািট জামালপরু �জলার
সিরষাবাড়ীর �পাগলিদয়া ইউিনয়েনর তারাকািন্দ নামক গ্রােম অবিস্থত। 

25) বিুদ্ধমান শেব্দর প্রকৃিত ও প্রত�য়-

✔ 1) বিুদ্ধ+মান 
✔ 2) বিুদ্ধ+বধপু 
✔ 3) বধুাই+মান 
✔ 4) বিুদ্ধ+মতুপ 

ব�াখ�া : বিুদ্ধমান শেব্দর প্রকৃিত ও প্রত�য়-বিুদ্ধ+মতুপ। 

26) ‘Google' এর প্রকৃত নাম কী?

✔ 1) BackRub 

✔ 2) নুডলার 
✔ 3) জুগলার 
✔ 4) ডুডল 

ব�াখ�া : গুগেলর প্রকৃত নাম- BackRub. BackRub was an early search engine from the

1990s which is now regarded as the predecessor of the Google search

engine. It was personally developed and operated by Google founder Larry

Page and Sergey Brin. 

27) বাংলােদশ িসিভল সািভ� েসর (BCS) ক�াডার সংখ�া কতিট?

✔ 1) 27িট 
✔ 2) 28িট 
✔ 3) 26িট 
✔ 4) 30িট 

ব�াখ�া : বাংলােদশ িসিভল সািভ� েসর (BCS) ক�াডার সংখ�া- 26িট। ইকেনািমক ক�াডার ও প্রশাসন ক�াডার
একীভূত হওয়ার মাধ�েম ক�াডার সংখ�া 26িট হয়। 

28) ROM িভিত্তক �প্রাগ্রােমর নাম কী?

✔ 1) Malware 

✔ 2) firmware 

✔ 3) VIRUS 

✔ 4) lip-lop 

ব�াখ�া : ROM িভিত্তক �প্রাগ্রাম______ firmware. 



29) ওেয়ব (WWW) এর জনক �ক?

✔ 1) ড. মািট� ন কুপার 
✔ 2) লেরনস ল�াির �পইজ ও সােজ� ই িবন 
✔ 3) �র টমিলনসন 
✔ 4) িটম বান�াস� িল 

ব�াখ�া : World Wide Web ( WWW) �ক সংেক্ষেপ ওেযব বলা হয়। WWW হেলা পিৃতবীর িবিভন্ন
�দেশর সাভ� াের রাখা Web Page এই web Page পিরদশ�ন করােক Web Browing বেল। ১৯৮৯ সােল
সুইজারল�ােন্ডর CERN এর িব্রিটশ িব�ানী িটম বান�াস ির এিট উদ্ভাবন কেরন। 

30) িবেশ্বর �কান �দেশ সবেচেয় �বিশ মিহলা পাল�ােমন্ট সদস� রেয়েছ-

✔ 1) যকু্তরাষ্ট্র 
✔ 2) সুইেডন 
✔ 3) নরওেয় 
✔ 4) �ান্স 

ব�াখ�া : সুইেডন এ �বিশ মিহলা পাল�ােমন্ট সদস� রেয়েছ 

31) টাঙু্গয়ার হাওড় �কান �জলায়?

✔ 1) সুনামগঞ্জ 
✔ 2) িসেলট 
✔ 3) টাঙ্গাইল 
✔ 4) হিবগঞ্জ 

ব�াখ�া : টাঙু্গয়ার হাওর বা টাঙু্গয়া হাওর, বাংলােদেশর বহৃত্তর িসেলেটর সুনামগঞ্জ �জলায় অবিস্থত একিট হাওর।
প্রায় ১০০ বগ�িকেলািমটার এলাকা জেুড় িবসৃ্তত এ হাওর বাংলােদশর িদ্বতীয় বহৃত্তম িমঠা পািনর জলাভূিম ।
স্থানীয় �লাকজেনর কােছ হাওরিট নয়কুিড় কান্দার ছয়কুিড় িবল নােমও পিরিচত।এিট বাংলােদেশর
িদ্বতীয় রামসার স্থান, প্রথমিট সুন্দরবন। 

32) The heroine of Hamlet-

✔ 1) Gurtrude 

✔ 2) Julia 

✔ 3) Ophelia 

✔ 4) Desdemona 

ব�াখ�া : Ophelia is a character in William Shakespeare's drama Hamlet. She is a

young noblewoman of Denmark, the daughter of Polonius, sister of Laertes,

and potential wife of Prince Hamlet. 



33) Bakkar told Alamin, "Yesterday I defeated the only brother of the

daughter of my grandmother.' Whom did Rahul defeat?

✔ 1) Son 

✔ 2) Father 

✔ 3) Brother 

✔ 4) Father-in-law 

ব�াখ�া : Daughter of grandmother -- Aunt; Aunt's only brother -- Father. 

34) সকাল ১১ টা �থেক দপুরু ১ টা পয�ন্ত ঘিড়েত িমিনেটর কাটঁা ঘ�ার কাটঁােক কতবার অিতক্রম করেব?

✔ 1) ১ বার 
✔ 2) ২ বার 
✔ 3) ৩ বার 
✔ 4) ৪ বার 

ব�াখ�া : 01F4A6  যখন সকাল 11.00 টা বােজ তখন ঘ�ার কাটঁা থােক 11 বরাবর এবং িমিনেটর কাটঁা থােক 12
বরাবর। 
01F
4A6  যখন 12.00 টা বােজ তখন ঘ�া ও িমিনেটর কাটঁা উভয়ই থােক 12 বরাবর। 
01F
4A6  এরপর 1.00 টা বাজেত �গেল িমিনেটর কাটঁািট ঘ�ার কাটঁািটেক ক্রস করেব। অথ�াৎ সকাল 11 টা �থেক
দপুরু 1 টা পয�ন্ত িমিনেটর কাটঁা ঘ�ার কাটঁােক 1 বার অিতক্রম করেব। 

35) ‘’The Good Earth’’ deals with---

✔ 1) Irish life 

✔ 2) Bengali life 

✔ 3) English life 

✔ 4) Chinese life 

ব�াখ�া : The novel, which dramatizes family life in a Chinese village before

World War I, has been a steady favorite ever since. 

36) x  +2xy-2yz-z  এর উৎপাদেক িবে�ষণ িক?

✔ 1) (x+y+z)(x-3) 

✔ 2) (x-z)(x+2y+z) 

✔ 3) (x+z)(x-2y+z) 

✔ 4) (x-3)(x-2y-z) 

ব�াখ�া : x +2xy-2yz-z  

=x -z +2y(x-z) 

=(x-z) (x+z) +2y(x-z) 

2 2

2 2

2 2



=(x-z) (x+2y+z) 

37) �বনােপাল এক্সেপ্রস এর কায�ক্রম কত তািরেখ শুরু হয়?

✔ 1) ১৫ই জুলাই 
✔ 2) ১৬ই জুলাই 
✔ 3) ১৭ই জুলাই 
✔ 4) ১৮ই জুলাই 

ব�াখ�া : ১৭ জুলাই ২০১৯ িভিডও কনফােরেন্সর মাধ�েম প্রধানমন্ত্রী �শখ হািসনা �ট্রনিট উেদ্বাধন কেরন। উেদ্বাধেনর
প্রথমিদন �ট্রনিট �বনােপাল �থেক দপুরু ১টা ১৫ িমিনেট ঢাকার উেদ্দেশ �ছেড় যায়। 

38) �দাভাসী পুিঁথর উে�খেযাগ� কিব হেচ্ছন-

✔ 1) �সয়দ হামজা 
✔ 2) �সয়দ সুলতান 
✔ 3) �সয়দ এমদাদ আলী 
✔ 4) �সয়দ ইসমাইল �হােসন িসরাজী 

ব�াখ�া : �দাভাষী পুিঁথর উে�খেযাগ� কিব - �সয়দ হামজা। িতিন িছেলন সপ্তদশ শতাব্দীর একজন বাঙািল কিব ও
সািহিত�ক। িতিন পুিঁথসািহিত�ক িহেসেব সমিধক পিরিচত। তার প্রথম কাব� - মধমুালতী, ২য় কাব� - আমীর
হামজা। 

39) এক ওয়াড�  কত িবট িবিশষ্ট হয়

✔ 1) ১ 
✔ 2) ৮ 
✔ 3) ১৬ 
✔ 4) ৩২ 

ব�াখ�া : ১ ওয়াড�  = ১৬ িবট, ১ বাইট = ৮ িবট, ১ িনবল = ৪ িবট 

40) Simplicity: Countryside: Complexity: --- ?

✔ 1) Hick 

✔ 2) Country field 

✔ 3) Complexion 

✔ 4) Urban 

ব�াখ�া : 01F4A6 Countryside (গ্রামাঞ্চল)-এ Simplicity (সরলতা) থােক। 
01F
4A6 Urban (শহরাঞ্চল)-এ Complexity (জিটলতা) থােক। 



41) বাংলােদেশ সব�প্রথম �কান মিহলা �টস্ট িটউব িশশুর মা হন?

✔ 1) পারভীন ফােতমা 
✔ 2) িফেরাজা �বগম 
✔ 3) রওশন জাহান 
✔ 4) কািনজ ফােতমা 

ব�াখ�া : বাংলােদেশ সব�প্রথম িফেরাজা �বগম �টস্ট িটউব িশশুর মা হন 

42) একজন �যাগ� প্রশাসক ও ব�বস্থাপেকর অত�াবশকীয় �মৗিলক গুণাবলীর �শ্রষ্ঠ গুণ �কানিট?

✔ 1) দািয়ত্বশীলতা 
✔ 2) �নিতকতা 
✔ 3) দক্ষতা 
✔ 4) সরলতা 

ব�াখ�া : একজন �যাগ� প্রশাসক ও ব�বস্থাপেকর �মৗিলক গুণাবিলর মেধ� �শ্রষ্ঠ গুণ হেচ্ছ �নিতকতা। �নিতকতা
(Ethics ) একিট ব�াপক ধারণা, যা মানুেষর বািহ�ক আচরেণর পাশাপািশ মানব িচন্তােক ও িনয়ন্ত্রণ কের। আর
দািয়ত্বশীলতা, দক্ষতা, সরলতা, কব�ত�পরায়ণতা, ন�ায়িনষ্ঠা প্রভৃিত �নিতকতা �থেকই উদূ্ভত। 

43) িনেচর �কান উপােয় কিম্পউটার কাজ কের?

✔ 1) Processor → Input → Output 

✔ 2) Output → CPU → Input 

✔ 3) Input → Processor → Output 

✔ 4) Input → Output → CPU 

ব�াখ�া : কিম্পউটার কাজ কের____________ Input → Processor → Output বা Input →

CPU → Output প্রিক্রয়ায়। 

44) MPEG extension refers to:

✔ 1) System file 

✔ 2) Ms office 

✔ 3) Video file 

✔ 4) Image file 

✔ 5) Animation file 

ব�াখ�া : আরও িকছু Video File Extention: .3gp .avi .mp4 .mov .wmv 



45) একিট �কাম্পািন 8িট িবিভন্ন ধরেনর �মামবািত উৎপাদন কের। 3িট িভন্ন ধরেনর �মামবািত িনেয় ঐ
�কাম্পািন কত রকেমর িগফট্ প�াক বাজাের সরবরাহ করেত পাের?

✔ 1) 42 

✔ 2) 48 

✔ 3) 56 

✔ 4) 64 

ব�াখ�া : 8িট �থেক 3িট িভন্ন ধরেনর �মামবািত িনেয় সমােবশ সংখ�া ⁸C₃ = (9x8x7)/3x2 = 56. 

46) Shakespeare's plays are categorized in 3 genres-

✔ 1) Comedy, Tragedy, History 

✔ 2) Romance, Horror, Drama 

✔ 3) Comedy, Romance, Drama 

✔ 4) Tragedy, Romance, Action 

ব�াখ�া : Shakespeare's plays are traditionally divided into the three categories

of the First Folio: comedies, histories, and tragedies. 

47) আেনায়ার সাদাত �কান �দেশর �প্রিসেডন্ট িছেলন?

✔ 1) সুদান 
✔ 2) িমশর 
✔ 3) �বিনন 
✔ 4) �লবানন 

ব�াখ�া : আেনয়ার সাদাত িছেলন িমশেরর তৃতীয় রাষ্ট্রপিত। ১৯৭০ সােলর ১৫ অে�াবর �থেক ১৯৮১ সােলর ৬
অে�াবর িনহত হওয়ার আগ পয�ন্ত িতিন এই দািয়ত্বপালন কেরেছন। সাদাত িছেলন ১৯৫২ সােলর িবপ্লেব বাদশাহ
ফারুকেক ক্ষমতাচু�তকারী স্বাধীন অিফসারেদর মেধ� অন�তম িসিনয়র অিফসার এবং জামাল আবেদল নােসেরর
ঘিনষ্ঠ সহেযাগী। নােসেরর অধীেন সাদাত দইু দফায় ভাইস �প্রিসেডেন্টর দািয়ত্বপালন কেরেছন এবং ১৯৭০ সােল
নােসেরর উত্তরসুির িহেসেব রাষ্ট্রপিত হন। 

48) গােনর পািখ িহেসেব পিরিচত-

✔ 1) �রৗশন আরা �বগম 
✔ 2) শাহনাজ রহমতু�াহ 
✔ 3) �শ্রয়া �ঘাষাল 
✔ 4) সুবীর নন্দী 

ব�াখ�া : শাহনাজ রহমতু�াহ মতুৃ�- ২৩ মাচ� , ২০১৯ িবিবিসর জিরেপ সব�কােলর �সরা ২০িট বাংলা গােনর
তািলকায় শাহনাজ রহমাতু�াহর গাওয়া ৪িট গান স্থান পায়। 



49) মহাস্থানগড় �কান নদীর তীের অবিস্থত?

✔ 1) করেতায়া 
✔ 2) গঙ্গা 
✔ 3) ব্রম্মপতু্র 
✔ 4) মহানন্দা 

ব�াখ�া : মহাস্থানগড় বগুড়া �থেক প্রায় ১৮ িকেলািমটার উত্তের বগুড়া-ঢাকা িবশ্বেরােডর পােশ অবিস্থত। পােশই
করেতায়া নদীর একিট ক্ষীণকায় ��াতধারা প্রবহমান। 

50) বাংলােদশ বহৃত্তম স্থল বন্দর �কানিট?

✔ 1) �বনােপাল 
✔ 2) িহিল 
✔ 3) বাংলাবান্ধা 
✔ 4) আখাউড়া 

ব�াখ�া : বাংলােদেশর প্রধান ও বহৃত্তম স্থলবন্দর �বনােপাল অবিস্থত যেশার �জলায় ।
িদনাজপেুর অবিস্থত িহিল স্থলবন্দর।
�সানা মসিজদ স্থলবন্দরিট চাপঁাইনবাবগেঞ্জ অবিস্থত।
চট্রগ্রােম �কােনা স্থলবন্দর �নই। 

51) নজরুেলর প্রকািশত কাব� �কানিট ?

✔ 1) নািড় 
✔ 2) কুিলমজুর 
✔ 3) িনঝ�র 
✔ 4) মানুষ 

ব�াখ�া : িনঝ�র কিব কাজী নজরুল ইসলাম রিচত একিট কাব�গ্রন্থ। গ্রন্থ �রিজে�শেনর তািলকায় ১৯৩৯ সােলর
২৩ জানুয়াির গ্রন্থিটর প্রকাশকাল িচি�ত হয়। [১] এই গ্রেন্থ �মাট কিবতার সংখ�া ২৫িট। নজরুল ইসলােমর িনঝ�র
বইেক অেনক সমােলাচেকর কােছ একিট ভাগ�িবড়িম্বত বই বেল মেন হেয়েছ। যার পাণু্ডিলিপ প্রস্তুত হেয়িছল
১৯২৬ সােল। অিধকাংশ রচনা পত্রপিত্রকায় ১৯২৪-২৫-এর মেধ� প্রকািশত হয়। িনঝ�র-এর কিবতাসমহূ
নজরুেলর কাব�চচ� ার হােতখিড়-পেব�র হেলও এিট গ্রন্থাকাের প্রকািশত হেয়েছ কিবর কাব�চচ� ার প্রায় �শষ পয�ােয়
—১৯৩৯ ি�ষ্টােব্দর জানুয়াির মােস। এ গ্রন্থ প্রকােশ নজরুল-পরবত� ী স্বত্বািধকারীেদর অনীহা বা অবেহলাই প্রধানত
কারণ িহসােব িচি�ত। 

52) মানিচত্র নাটেকর রচিয়তা-

✔ 1) মনুীর �চৗধরুী 
✔ 2) আেনায়ার পাশা 
✔ 3) আিনস �চৗধরুী 



✔ 4) রিফক আজাদ 

ব�াখ�া : ''মানিচত্র'' নাটেকর রচিয়তা-- আিনস �চৗধরুী, ''মানিচত্র'' কিবতার রচিয়তা-- আলাউিদ্দন আল আজাদ। 

53) �য �জলায় হাজংেদর বসবাস �নই-

✔ 1) �শরপরু 
✔ 2) ময়মনিসংহ 
✔ 3) �নত্রেকানা 
✔ 4) িসেলট 

ব�াখ�া : বাংলােদেশ �মাট ৪৫ িট কু্ষদ্র -নেৃগাষ্ঠী বসবাস কের। এেদর মেধ� হাজং উপজািতর বসবাস �শরপরু,
ময়মনিসংহ, সুনামগঞ্জ ও �নত্রেকানায়। িসেলট �জলায় বসবাসকারী উপজািত হেলা খািস (খািসয়া ) , গােরা,
নােয়ক, পাত্র, বীন, �বানাজ, মণু্ডা, মিণপরুী ও ভূিম হাজং ছাড়াও ময়মনিসংহ �জলায় গােরা, বম�ণ ও ডালু
উপজািতর বসবাস রেয়েছ। রাজবংশী ও �কাচ উপজািত বাস কের �শরপরু �জলায়। 

54) গঠনেভেদ শব্দ কয় প্রকার?

✔ 1) ৫ প্রকার 
✔ 2) ৪ প্রকার 
✔ 3) ৩ প্রকার 
✔ 4) ২ প্রকার 

ব�াখ�া : গঠন অনুসাের শব্দ ২ প্রকার।
১/�মৗিলক শব্দ :�গালাপ, নাক, লাল, িতন ইত�ািদ।
২/সািধত শব্দ: নীলাকাশ, প্রশাসন, চলন্ত, ডুবিুর ইত�ািদ। 

55) 

িনেন্মর �কান �দেশর সরকার প্রধান হেলন �প্রিসেডন্ট?

✔ 1) ইেন্দােনিশয়া 
✔ 2) থাইল�ান্ড 
✔ 3) জাপান 
✔ 4) অে�িলয়া 

ব�াখ�া : ইেন্দােনিশয়ার সরকার প্রধান হেলন �প্রিসেডন্ট। 

56) িনন্মিলিখত ব�ািক্তবেগ�র মেধ� �কান জন ভারতবেষ� িহনু্দত্ববাদী জঙ্গী িশবেসনা প্রধান িছেলন?

✔ 1) বাল ঠাকের 
✔ 2) অটল িবহারী বাজেপয়ী 
✔ 3) শারদ পাওয়ার 



✔ 4) লাল ুপ্রসাদ যাদব 

ব�াখ�া : বালাসােহব ঠাকের (জন্ম জানুয়াির ২৩, ১৯২৬ মতুৃ� নেভম্বর ১৭, ২০১২ ) িছেলন একজন ভারতীয়
রাজনীিতিবদ, িশবেসনা প্রিতষ্ঠাতা ও প্রধান। তার পেুরা নাম বালাসােহব �কশব ঠাকের। িতিন িহনু্দ জাতীয়তাবােদ
িবশ্বািস িছেলন। তার মলূ রাজৈনিতক কম�কাণ্ড মলূত পি�ম ভারেতর মহারাষ্ট্র রােজ�র মারািঠ ভাষীেদর মেধ�
িছল। ১৯৬৬ সােল ১৯ জুন জঙ্গী সংগঠন িশবেসনা গঠন কেরন। ১৯৯৫ সােল এই উগ্র িহনু্দত্ববাদী রাজৈনিতক
দলিট ভারতীয় জনতা পািট� র (িবেজিপ) সেঙ্গ �জাট �বেঁধ মহারাষ্ট্র িবধানসভা িনব�াচেন জয় পায়। ১৯৬৬ সােল,
মমু্বাইেয়র রাজৈনিতক ও �পশাদার প্রাকৃিতক দেৃশ� এবং মহারােষ্ট্রর মসুলমানেদর স্বােথ�র পেক্ষ এবং মমু্বাইেয়র
মসুিলম জনসংখ�ার িকছু অংেশর িবপরীেত ঠাকের উগ্র জিঙ্গ িশবেসনা দল গঠন কেরিছেলন। রােজ� িবেশষত
মমু্বইেত তার িবশাল রাজৈনিতক প্রভাব িছল; িশবেসনা তার প্রিতেরাধকারীেদর িবরুেদ্ধ প্রায়শই সিহংস উপায়
ব�বহার কের। একিট সরকারী তদেন্ত �দখা �গেছ �য ঠাকের এবং মখু�মন্ত্রী মেনাহর �যাশী ১৯৯২–-১৯৯৩ �বাম্বাই
দাঙ্গার সময় িশবেসনার সদস�েদরেক মসুলমানেদর িবরুেদ্ধ সিহংসতা করেত উদ্বদু্ধ কেরিছেলন। 1992-93
সােলর দাঙ্গার পের, িতিন এবং তার দল উগ্র িহনু্দত্ববাদী অবস্থান িনেয়িছেলন। ১৯৯৯ সােল, িনব�াচন কিমশেনর
সুপািরশ অনুসাের ধেম�র নােম �ভাট প্রাথ�না করার জন� ঠাকেরেক ছয় বছর �কানও �ভােট �ভাট �দওয়া এবং
প্রিতদ্বি�তা িনিষদ্ধ করা হেয়িছল। ঠাকিরেক একািধকবার �গ্রপ্তার করা হেয়িছল এবং কারাগাের একিট সংিক্ষপ্ত
বক্তব� অিতবািহত কেরিছেলন। তেব ইিতহােসর এ চরম ঘিৃণত ব�িক্ত কখনও তার কুকেম�র জন� �কানও বড়
আইিন চােপর মেুখামিুখ হনিন। 

57) বাংলােদেশ আিব�ৃত কয়লা খিন কয়িট?

✔ 1) ২ 
✔ 2) ৩ 
✔ 3) ৫ 
✔ 4) ৮ 

ব�াখ�া : বাংলােদেশ �মাট আিব�ৃত কয়লা খিন ৫ িট ও �মাট মজদু - ৭,৯৬২ িমিলয়ন টন। উৎসঃ অথ�ৈনিতক
সমীক্ষা-২০২০। 

58) IDA আইিডর মেত িনেচর �কানিট সুশাসেনর উপাদান নয়?

✔ 1) জবাবিদিহতা 
✔ 2) ভিবষ�ৎবাণী 
✔ 3) অংশগ্রহণ 
✔ 4) কায�করী ও দক্ষ প্রশাসন 

ব�াখ�া : IDA সুশাসেনর চারিট উপাদােনর কথা বেলেছন। যথাঃ জবাবিদিহতা, অংশগ্রহণ, ভিবষ�ৎবাণী,
স্বচ্ছতা। �রফােরন্সঃ �পৗরনীিত ও সুশাসন- প্রেফসর �মাঃ �মাজােম্মল হক। 

59) ‘জড়তা ও বল’ সম্পেক�  ধারণা পাওয়া যায় িনউটেনর গিতর �কান সূত্র �থেক?

✔ 1) প্রথম সূত্র 
✔ 2) িদ্বতীয় সূত্র 



✔ 3) তৃতীয় সূত্র 
✔ 4) মহাকষ� সূত্র 

ব�াখ�া : িনউটেনর গিতর প্রথম সূত্র �থেক ধারণা পাওয়া যায় ________ জড়তা ও বল সম্পেক� । প্রথম সূত্র
______ ‘বাইের �থেক �কােনা বল প্রেয়াগ না করেল িস্থর বস্তু িস্থরই থাকেব এবং সমেবেগ চলেত থাকা বস্তু
সমেবেগ চলেত থাকেব। 

60) �কান পদােথ�র মধ� িদেয় তাপ পিরবহন ক্ষমতা সবেচেয় �বিশ হয়?

✔ 1) কিঠন 
✔ 2) তরল 
✔ 3) বায়বীয় 
✔ 4) ভ�াকুয়াম 

ব�াখ�া : কিঠন পদােথ�র মধ�িদেয় তােপর পিরবহন সবেচেয় �বিশ হয়, তরেল তার �চেয় কম, বায়বীয় পদােথ� অত�ন্ত
কম এবং শূণ�স্থােন �কান পিরবহন হয় না। 

61) Who is the followings wasn't a poet of Romantic Period?

✔ 1) John Keats 

✔ 2) Jane Austen 

✔ 3) Lord Byron 

✔ 4) S T Coleridge 

ব�াখ�া : Romantic Period এর কিব/সািহিত�কসমহূ___________
01F
44D Wordsworth 
01F
44D Lord Byron
01F
44D S T Coleridge
01F
44D P B Shelley
01F
44D John Keats
01F
44D Walter Scott
01F
44D Jane Austen (Novelist) 

62) “The Mistaken Husband” is written by-

✔ 1) John Milton 

✔ 2) John Dryden 

✔ 3) William Congreve 

✔ 4) John Bunyan 

ব�াখ�া : John Dryden

The Mistaken Husband is a Restoration comedy in the canon of John Dryden's

dramatic works, where it has constituted a long-standing authorship problem.



63) ফ�ািসবােদর অগ্রদতূ �ক?

✔ 1) মেুসািলনী 
✔ 2) িহটলার 
✔ 3) িনতেস 
✔ 4) িবসমাক�  

ব�াখ�া : ফ�ািসবােদর জনক মেুসািলনী িকন্তু অগ্রদতূ িনতেস। 

64) London town is found a living being in the works of-

✔ 1) Thomas Hardy 

✔ 2) Charles Dickens 

✔ 3) Congreve 

✔ 4) D.H. Lawrence 

ব�াখ�া : চাল�স িডেকনেসর উপন�াস_______
01F
44D The Pickwick Papers : The Posthumous Papers of the Pickwick Club (also

known as The Pickwick Papers) িছল Charles Dickens এর প্রথম উপন�াস। 
01F
44D Oliver Twist- [চিরত্র- Oliver Twist, Bill Sikes, Fagin]
01F
44D Bleak House 
01F
44D Hard Times
01F
44D A Christmas Carol 
01F
44D The Battle of Life
01F
44D A Tale of Two Cities চিরত্র- Dr. Marlette, Sydney Carton, Jerry Cruncher, Lucie

Charles, Darnai, Madame defarge. উপন�াসিটেত লন্ডন ও প�ািরস শহেরর কথা বলা হেয়েছ।
উপন�াসিট ফরািস িবপ্লেবর �প্রিক্ষেত রিচত। 

65) িনেচর �কান বানানিট শুদ্ধ?

✔ 1) কিনষ্ঠ 
✔ 2) কিণষ্ঠ 
✔ 3) কিনষ্ঠতম 
✔ 4) কিণষ্ঠতম 

ব�াখ�া : কিণষ্ঠ
কিনষ্ঠতম
কিণষ্ঠতম এগুেলা ভূল। 

66) বাংলােদেশর বহৃত্তম বনভূিম �কানিট?

✔ 1) পাব�ত� চট্টগ্রােমর বনভূিম 



✔ 2) সুন্দরবন 
✔ 3) মধপুরু 
✔ 4) িসেলট 

ব�াখ�া : সুন্দরবন বাংলােদেশর িদ্বতীয় বহৃত্তম বনভুিম। 

67) �গালআল ুআনা হেয়িছল �কান �দশ �থেক?

✔ 1) হল�ান্ড 
✔ 2) থাইল�ান্ড 
✔ 3) িচিল 
✔ 4) িমশর 

ব�াখ�া : বাংলােদেশর অিত পিরিচত খাদ� �গালআল ু। এ খাদ� আমােদর �দেশ আনা হেয়িছল - - - - -
ইউেরােপর হল�ান্ড �থেক। আল ুবহুল প্রচিলত উিদ্ভজ্জ খাদ�। এিট কন্দজাতীয় (tuber) এক প্রকােরর সবিজ,
যা মািটর িনেচ জেন্ম। এর আিদ উৎস ভারত, এিশয়া মহােদশ, �সখান �থেক ১৬শ শতেক এিট সারা িবেশ্ব
ছিড়েয় পেড়। উচ্চ পিুষ্টমান এবং সহেজ ফলােনা ও সংরক্ষণ করা যায় বেল এিট িবেশ্বর সব�ােপক্ষা প্রচিলত
সবিজগুেলার মেধ� অন�তম। আেন্দস পাব�ত�াঞ্চেলর আেশপােশর এলাকা আলরু �বশ িকছু সংখ�ক প্রজািতর
স্বাভািবক উৎসস্থল। ৪০০ বছেররও িকছু �বিশ পেূব� �ষাড়শ শতাব্দীর প্রথমিদেক �স্পনীয়রা যখন আেন্দস পব�ত
এলাকায় �প�ছয়, তখনই তা প্রথম ইউেরাপীয়েদর �গাচের আেস; তােদর হাত ধেরই পরবত� ীকােল তা সমগ্র িবেশ্ব
ছিড়েয় পেড়। ধান, গম এবং ভুট্টার পর আজ এিট পিৃথবীর চতুথ� বহৃত্তম ফসল। 

68) Paradise Lost” is written in –

✔ 1) Lyrical Verse 

✔ 2) Free Verse 

✔ 3) Normal Verse 

✔ 4) Blank Verse 

ব�াখ�া : Paradise Lost, epic poem in blank verse, one of the late works by John

Milton, originally issued in 10 books in 1667 and, with Books 7 and 10 each

split into two parts, published in 12 books in the second edition of 1674. 

69) Fill in the gap with suitable 'adverb' : He runs ____ quickly.

✔ 1) at 

✔ 2) upon 

✔ 3) very 

✔ 4) Out 

ব�াখ�া : Adverb একিট part of speech যা একিট verb, adjective অথবা অন� একিট adverb

�ক বণ�না কের। অথ�াৎ একিট adverb অন� আেরকিট adverb �ক modify করেত পাের। আর, প্রেশ্নাক্ত



বােক�ও তাই ঘেটেছ। Adverb "quickly" �ক আেরকিট Adverb "very" যথাযথ ভােবই modify

কেরেছ। শূন�স্থােন, very �যােগ বাক�িটর অথ� হয়- �স খবু দ্রুত হােঁট। 

70) বাতােসর নাইেট্রােজন িকভােব মািটর উব�রতা বিৃদ্ধ কের?

✔ 1) সরাসির মািটেত িমিশ্রত হেয় �জব বস্তু প্রস্তুত কের 
✔ 2) ব�াকেটিরয়ার সাহােয� উিদ্ভেদর গ্রহন উপেযাগী বস্তু প্রস্তত কের? 
✔ 3) পািনেত িমেশ মািটেত �শািষত হওয়ার ফেল 
✔ 4) মািটর অৈজব লবনেক পিরবিত� ত কের 

ব�াখ�া : বাতােসর নাইেট্রােজন মািটর উব�রতা বিৃদ্ধ কের পািনেত িমেশ মািটেত �শািষত হওয়ার ফেল। 

71) আইন এবং �নিতকতার মেধ� সব�প্রথম পাথ�ক� কেরন �ক?

✔ 1) জন লক 
✔ 2) িনেকালা ম�ািকয়ােভিল 
✔ 3) থমাস হবস 
✔ 4) এিরস্টটল 

ব�াখ�া : 

প্রাচীন রাষ্ট্রব�বস্থা এবং দশ�েন আইন ও �নিতকতােক অিভন্ন িবেবচনা করা হেতা। এেদর মেধ� �কান পাথ�ক� করা
হেতা না।
মধ�যেুগ িনেকালা ম�ািকয়ােভিল তার ''দ� িপ্রন্স'' গ্রেন্থ �নিতকতা সম্পেক�  বণ�না কেরন। �সখােন িতিন �নিতকতা
�থেক আইনেক পথৃককরণ।
সূত্রঃ এনসাইে�ািপিডয়া িব্রটািনকা

72) িনেচর িচেত্র কয়িট িত্রভুজ আেছ?

✔ 1) ৮ িট 
✔ 2) ১০ িট 
✔ 3) ১২ িট 
✔ 4) ১৫ িট 

ব�াখ�া : িচেত্র �মাট ১০ িট িত্রভুজ আেছ। 

73) পদ্মা �কাথায় �মঘনা নদীর সােথ িমিলত হেয়েছ?

✔ 1) �গায়ালন্দ 
✔ 2) চাদঁপরু 
✔ 3) �ভরব 
✔ 4) নরিসংিদ 



ব�াখ�া : পদ্মা চাদঁপরু �মঘনা নদীর সােথ িমিলত হেয়েছ 

74) সফটওয়�ার অপােরিটং িসেস্টমেক বলা হয়--

✔ 1) অ�ািপ্লেকশন সফটওয়�ার 
✔ 2) িসেস্টম সফটওয়�ার 
✔ 3) ��ডশীট সফটওয়�ার 
✔ 4) ওপেরর �কানিটই নয় 

ব�াখ�া : �য সফটওয়�ার �কান িসেস্টমেক পিরচালনা কের তােক িসেস্টম সফটওয়�ার বেল। 

75) �কানিট মলূ�েবােধর প্রধানতম �বিশষ্ঠ�?

✔ 1) শৃঙ্খলােবাধ 
✔ 2) সহমিম�তা 
✔ 3) �নিতকতা 
✔ 4) মানিবকতা 

ব�াখ�া : 

�নিতকতা মলূ�েবােধর প্রধানতম �বিশষ্ট� যা নীিতেবাধ �থেক সৃিষ্ট হয়। �কান কাজ করেত �গেল িনেজর িবেবক,
নীিত ও যিুক্ত প্রেয়াগ কের তা করা উিচত। �যৗিক্তকতা সাধারণত নীিতেবােধর উপর িনভ� রশীল। �কননা �নিতক
কাজ যিুক্ত িবরুদ্ধ হেত পাের না। তাই �য যত �বিশ নীিতবান হেব তার মলূ�েবাধ তত পিরশীিলত হেব।
এছাড়া, শৃঙ্খলা মলূ�েবােধর অপিরহায� উপাদান।
সূত্রঃ �পৗরনীিত ও সুশাসন, একাদশ-দ্বাদশ �শ্রণীর (১ম) �বাড�  বই।

76) �কানিট সিঠক নয়?

✔ 1) A+0= A 

✔ 2) A.1 = A 

✔ 3) A+A' = 1 

✔ 4) A.A' = 1 

ব�াখ�া : বিুলয়ান উপপাদ� অনুসাের A+0 =A , A.1 =A, A+A' =1 -এ িতনিট সত�। এরা বুুিলয়ান
উপপােদ�র �মৗিলক (Basic) অংশ। িকন্তু A.A'=1 সমীকরণিট �কােনা বিুলয়ান উপপাদ� বা স্বতঃিসদ্ধ নয়।
A.A'= 0 হেব। 

77) �কান িবখ�াত ম�াগািজন বঙ্গবনু্ধ �শখ মিুজব �ক রািজনীিতর কিব (Poet of Politics)আখ�া �দন?

✔ 1) টাইম 
✔ 2) ইেকানিমস্ট 
✔ 3) িনউজ উইকস 
✔ 4) ইেকানিমক্স অ�ান্ড পিলিটকাল উইকিল 



ব�াখ�া : ∎বঙ্গবনু্ধ �শখ মিুজবরু রহমানেক রাজনীিতর কিব (Poet of Politics) আখ�া িদেয়িছল-িনউজ
উইকস। 

78) ২০২০-২০২১ অথ�বছেরর বােজেট কৃিষখােত ভতু� িকর পিরামণ কত?

✔ 1) ৭,৮০০ �কািট টাকা 
✔ 2) ৮,৫০০ �কািট টাকা 
✔ 3) ৯,৫০০ �কািট টাকা 
✔ 4) ৬,৪০০ �কািট টাকা 

ব�াখ�া : ২০২০-২০২১ অথ�বছেরর বােজেট কৃিষখােত ভতু� িকর পিরমাণ ৯,৫০০ �কািট টাকা। গত ২০১৯-২০২০
অথ�বছের কৃিষখােত ভতু� িকর পিরমাণ িছেলা ৯,৬০০ �কািট টাকা। চলিত অথ�বছের সািব�ক কৃিষখােত �মাট
বরাদ্দ ২৯,৯৮২ �কািট টাকা। এর মেধ� উন্নয়ন বরাদ্দ ১১,৮৬৮ �কািট।
(সূত্র: অথ� িবভাগ ওেয়বসাইট) 

79) জারণ িবিক্রয়ায় ঘেট--

✔ 1) ইেলকট্রন বজ� ন 
✔ 2) ইেলকট্রন গ্রহণ 
✔ 3) ইেলকট্রন আদান-প্রদান 
✔ 4) তিড়ৎ ধনাত্নক �মৗেলর বা মলূেকর অপসারণ 

ব�াখ�া : জারণ িবিক্রয়ায় ইেলকট্রেনর বজ� ন এবং িবজারণ িবিক্রয়ায় ইেলকট্রেনর গ্রহণ ঘেট। 

80) বাংলােদেশর বািষ�ক গড় বিৃষ্টপাত কত?

✔ 1) ২০৩ �স.িম 
✔ 2) ২০২ �স.িম 
✔ 3) ২০১ �স.িম 
✔ 4) ২০৪ �স.িম 

ব�াখ�া : বাংলােদেশর বািষ�ক গড় বিৃষ্টপাত ২০৩ �স.িম 

81) সংরিক্ষত নারী সংসদ সদস�েদর �ময়াদ কত?

✔ 1) ৫ বছর 
✔ 2) ১০ বছর 
✔ 3) ২০ বছর 
✔ 4) ২৫ বছর 

ব�াখ�া : সপ্তদশ সংেশাধনীর মাধ�েম সংসেদর সংরিক্ষত নারী আসেনর �ময়াদ ২৫ বছর করা হেয়েছ। উে�খ�,
আেগ �ময়াদ িছেলা ১০ বছর। 



82) িবশ্ব নারী িদবস পািলত হয় প্রিত বছর-

✔ 1) ১ জানুয়াির 
✔ 2) ১১ জানুয়াির 
✔ 3) ৮ মাচ�  
✔ 4) ৫ িডেসম্বর 

ব�াখ�া : আন্তজ� ািতক নারী িদবস প্রিত বছর মাচ�  মােসর ৮ তািরেখ পািলত হয়। সারা িবশ্বব�াপী নারীরা একিট
প্রধান উপলক্ষ িহেসেব এই িদবস উদ্যাপন কের থােকন। 

83) নারায়ণগঞ্জ সরকাির ইিপেজড �কাথায় অবিস্থত  :

✔ 1) সাইনেবাড�  
✔ 2) পাকিশ 
✔ 3) িবমান বন্দর 
✔ 4) িসিদ্ধরগঞ্জ 

ব�াখ�া : আদমজী রপ্তািন প্রিক্রয়াকরণ অঞ্চল (সংেক্ষেপ �যিট 'আদমজী ইিপেজড', বা, 'নারায়ণগঞ্জ ইিপেজড'
নােমও পিরিচত) বাংলােদেশর একিট িবেশষ অথ�ৈনিতক অঞ্চল, যা বাংলােদেশর রাজধানী ঢাকার সিন্নকটবত� ী
নারায়ণগঞ্জ শহেরর অদেূর িসিদ্ধরগঞ্জ এলাকায় অবিস্থত। 

84) BTRC এর ইংেরিজ পণূ�রূপ �কানিট?

✔ 1) Bangladesh Telephone Regulatory Commission 

✔ 2) Bangladesh Telecommunication Regulatory Commission 

✔ 3) Bangladesh Telecom Regulatory Commission 

✔ 4) Bangladesh Telephone and Regulatory Commission 

ব�াখ�া : বাংলােদশ �টিলেযাগােযাগ িনয়ন্ত্রণ কিমশন (িবিটআরিস) হেলা বাংলােদেশর একিট স্বাধীন কিমশন, যা
বাংলােদেশ �টিলেযাগােযাগ ব�বস্থার উন্নয়ন ও িনয়ন্ত্রণ এবং �টিলেযাগােযাগ �সবা িনয়ন্ত্রেণর িনিমেত্ত কাজ কের
থােক। এিট বাংলােদশ �টিলেযাগােযাগ আইন, ২০০১ (২০০১ সেনর ১৮ নং আইন) দ্বারা গিঠত হয়। 

85) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ‘িবসজ� ন’ নটকিট �কান উপন�াস অবলম্বেন রচনা কেরেছন?

✔ 1) রাজিষ� 
✔ 2) চতুরঙ্গ 
✔ 3) �চােখর বািল 
✔ 4) �নৗকাডুিব 

ব�াখ�া : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ‘রাজিষ�’ উপন�ােসর প্রথমাংশ অবলম্বেন ‘িবসজ� ন’ (১৮৯১) নটকিট রচনা কেরেছন।



86) ক্ষমতার একক-

✔ 1) ক�ালির 
✔ 2) আগ� 
✔ 3) ওয়াট 
✔ 4) জুল 

ব�াখ�া : কােয�র একক হল িনউটন িমটার (Nm) এবং ক্ষমতার একক হল ওয়াট (W)। 

87) '�সৗদািমনী' �কান শেব্দর সমাথ�ক শব্দ?

✔ 1) পণু্ডরীক 
✔ 2) উৎপল 
✔ 3) িবজিল 
✔ 4) পঙ্কজ 

ব�াখ�া : িবদ�ুৎ - িবজিল, চঞ্চলা, �সৗদািমনী
পদ্ম - অরিবন্দ, কমল, পঙ্কজ, উৎপল, শতদল, রাজীব, পণু্ডরীক।
উৎসঃ ভাষা-িশক্ষা, ড. হায়াৎ মামদু 

88) লড�  ক�ািনং ভারত উপমহােদেশ প্রথম �কান ব�বস্থা চাল ুকেরন?

✔ 1) িচরস্থায়ী বেন্দাবস্ত ব�বস্থা 
✔ 2) �দ্বত শাসন ব�বস্থা 
✔ 3) সতীদাহ িনবারণ ব�বস্থা 
✔ 4) পিুলশ ব�বস্থা 

ব�াখ�া : ১৮৬১ সােল ভারতীয় পিুলশ আইন পােসর মাধ�েম লড�  ক�ািনং ভারত উপমহােদেশ প্রথম পিুলশ
ব�বস্থা চাল কেরন। ১৭৯৩ সাচ ‘িচরস্থায়ী বেন্দাবস্ত ব�বস্থার প্রবত� ক হেলন লড�  কন�ওয়ািলস। �দ্বত শাসন ব�বস্থার
প্রবত� ন িহেসেব পিরিচত লড�  �াইভ। ১৮২৯। সতীদাহ প্রথা রিহত �ঘাষণা করার জন� লড�  �বিন্টঙ্ক নামিট সংস্কার
আেন্দালনকারীেদর িনকট প্রশংিসত। 

89) মাদকাসিক্ত প্রিতেরােধ �যসব ব�বস্থা গ্রহণ করা যায় তার মেধ� অন�তম হল-

✔ 1) �নিতকতার মলূ�েবাধ 
✔ 2) রাজৈনিতক মলূ�েবাধ 
✔ 3) পািরবািরক মলূ�েবাধ 
✔ 4) ব�িক্তগত মলূ�েবাধ 

ব�াখ�া : মাদকাসিক্ত প্রিতেরােধ �যসব ব�বস্থা গ্রহণ করা যায় তার মেধ� অন�তম হল �নিতকতার মলূ�েবাধ । 



90) Which sentence has ‘intransitive verb’?

✔ 1) Sit down here. 

✔ 2) Sajid likes to draw a picture. 

✔ 3) She reads the book. 

✔ 4) He took shelter under a tree. 

ব�াখ�া : Intransitive verb is a verb having no object.

Ex: She reads.

Sit down here.

The birds are flying.

She is singing. etc 

91) িনেচর �কানিট সামািজক �নিতকতা?

✔ 1) স্বাধীনতা 
✔ 2) সুশাসন 
✔ 3) গনতন্ত্র 
✔ 4) মলূ�েবাধ 

ব�াখ�া : মলূ�েবাধ আইন নয়, এর িবেরািধতা �বআইিন নয়। এটা মলূত একপ্রকার সামািজক �নিতকতা।
মলূ�েবােধর প্রিত সমােজ বসবাসকারী মানুেষর শ্রদ্ধেবাধ আেছ বেল মানুষ এটা �মেন চেল। উৎসঃ একাদশ -
দ্বাদশ �শ্রণীর �পৗরনীিত ও সুশাসন (১ম পত্র) বই। 

92) িনে� উে�িখত ভূিমরূপসমেূহর মেধ� �কানিট িহমবােহর ক্ষয় কােয�র দ্বারা গিঠত?

✔ 1) পাশ্ব � গ্রাবেরখা 
✔ 2) িভ-আকৃিতর উপত�কা 
✔ 3) �শলিশরা 
✔ 4) ইউ আকৃিতর উপত�কা 

ব�াখ�া : িহমবােহর ঘষ�ণ, আঁচড়ান , উৎপাটন প্রভৃিত িক্রয়ার ফেল �য উপত�কার সৃিস্ট হয়, তােক �হমবািহক
উপত�কা বেল। পব�ত অঞ্চেল এরুপ উপত�কার �ভতর িদেয় িহমবাহ প্রবািহত হওয়ায় সময় ঘষ�েণ ঐ উপত�কা
ক্ষয় হেয় ইংেরিজ 'ইউ' (u) অক্ষেরর মেতা হয়। আর এজন� এেক 'ইউ' আকৃিতর উপত�কাও বলা হয়। 

93) বাংলােদেশর উত্তের অবিস্থত �কান �কান রাজ�?

✔ 1) িমেজারাম ও আসাম 
✔ 2) িময়ানমার ও আসাম 
✔ 3) �মঘালয় ও আসাম 
✔ 4) �মঘালয় ও  িত্রপরুা 



ব�াখ�া : বাংলােদেশর লাগা উত্তের অবিস্থত---- পি�মবঙ্গ, �মঘালয় ও আসাম। �ভৗেগািলক িবচাের
বাংলােদেশর অবস্থান দিক্ষণ এিশয়ায়, ভারত ও িময়ানমােরর মাঝখােন। এর ভূখন্ড ১ লক্ষ ৪৭ হাজার ৬১০ বগ�
িকেলািমটার এলাকা জুেড় িবসৃ্তত। বাংলােদেশর পি�ম, উত্তর, আর পবূ� জেুড় রেয়েছ ভারত। পি�েম রেয়েছ
ভারেতর পি�মবঙ্গ রাজ�। উত্তের পি�মবঙ্গ, আসাম, �মঘালয় রাজ�। পেূব� আসাম, িত্রপরুা, িমেজারাম। তেব
পেূব� ভারত ছাড়াও িময়ানমােরর (বাম�া) সােথ সীমান্ত রেয়েছ। দিক্ষেণ রেয়েছ বেঙ্গাপসাগর। বাংলােদেশর স্থল
সীমান্তেরখার �দঘ �� ৪, ২৪৬ িকেলািমটার যার ৯৪ শতাংশ (৯৪%) ভারেতর সােথ এবং বাকী ৬ শতাংশ
িময়ানমােরর সােথ। বাংলােদেশর তটেরখার �দঘ ��' ৫৮০ িকেলািমটার। বাংলােদেশর দিক্ষণ-পবূ�াংেশর কক্সবাজার
পিৃথবীর দীঘ �তম সমদূ্র �সকতগুেলার অন�তম। 

94) জাতীয় সংসদ “কািস্টং” �ভাট িক?

✔ 1) সংসদ �নতার �ভাট 
✔ 2) হুইেপর �ভাট 
✔ 3) িস্পকােরর �ভাট 
✔ 4) রাষ্ট্রপিতর �ভাট 

ব�াখ�া : পরস্পরিবেরাধী পক্ষদ্বেয়র �ভাট সমান হেল জয় পরাজয় িনধ�ারেণর জন� সভাপিত �য �ভাট িদেয়
থােকন। কািস্টং �ভাট হেলা িস্পকােরর �ভাট। 

95) গামা রিশ্মর চাজ�  �কানিট ?

✔ 1) ধনাত্নক 
✔ 2) ঋনাত্নক 
✔ 3) চাজ�  িনরেপক্ষ 
✔ 4) ধনাত্মক ও ঋনাত্মক উভয় ধরেনর 

ব�াখ�া : গামা রিশ্মর ধম�
(১) গামা রিশ্ম অিত কু্ষদ্র তরঙ্গৈদেঘ ��র িবদ�ুৎ চুম্বকীয় তরঙ্গ।
(২) গামা রিশ্মর �কােনা ভর �নই।
(৩) গামা রিশ্মর �কােনা চাজ�  �নই।
(৪) গামা রিশ্মর তরঙ্গৈদঘ �� দশৃ�মান আেলােকর তরঙ্গৈদেঘ ��র তুলনায় অেনক কম। 

96) সব�ােপক্ষা �বিশ দক্ষতাসম্পন্ন ইিঞ্জন �কানিট?

✔ 1) �পেট্রাল ইিঞ্জন 
✔ 2) িডেজল ইিঞ্জন 
✔ 3) �বদ�ুিতক ইিঞ্জন 
✔ 4) গ�াস ইিঞ্জন 

ব�াখ�া : �মাটর হেলা একিট �কৗশল যার মাধ�েম �বদ�ুিতক শিক্তেক �ক যািন্ত্রক শিক্তেত �ত রুপান্তিরত কের।
�মাটরেক প্রধানত দইু ভােগ ভাগ করা হয় ১. এিস �মাটর ২. িডিস �মাটর কায�দক্ষতা সবেথেক �বিশ �বদ�ুিতক
�মাটেরর। 



97) This is the boy who did it. Here 'who did it' is a/an ____ clause.

✔ 1) adjective 

✔ 2) adverbial 

✔ 3) relative 

✔ 4) both of b and c 

ব�াখ�া : �য sub-ordinate clause �কােনা noun/pronoun এর পের বেস ঐ noun/pronoun �ক
modify কের তােক Adjective clause/Relative clause বেল। Adjective clause সব�দাই
noun/pronoun এর পের বেস। সাধারণত Noun clause এবং Adjective clause একই ধরেনর
linker/connective দ্বারা শুরু হয়। পাথ�ক� হেচ্ছ adjective clause এর পেূব� antecedent থােক
িকন্তু Noun clause এর পেূব� antecedent থােক না। �যমন- The news that gave me

yesterday is false. N.B. who এবং which দ্বারা গিঠত clause িট যিদ কারণ (cause) বা উেদ্দশ�
(purpose) বঝুায় তেব তা adverbial clause হেব। e.g. 1. My brother who is ill cannot

come. (who = because he) 2. I have bought a dog which would guard my

house at night. (which = in order that it) 

98) সােলাকসংে�ষেনর সময় উিদ্ভদ িক ত�াগ কের ?

✔ 1) হাইে�ােজন 
✔ 2) অিক্সেজন 
✔ 3) নাইেট্রােজন 
✔ 4) পািন 

ব�াখ�া : সােলাকসংে�ষণ হেলা একিট �জব রাসায়িনক প্রিক্রয়া, যার মাধ�েম উিদ্ভদ কাব�ন ডাই-অক্সাইড, পািন
ও সূেয�র আেলার সাহােয� খাদ� �তির কের। সােলাক সংে�ষণ প্রিক্রয়ায় উিদ্ভদ খাদ� �তিরর সময় অিক্সেজন
ত�াগ কের। উিদ্ভদ �য কয়িট কাব�ন ডাই অক্সাইড অণু গ্রহণ কের, তার সমপিরমাণ অিক্সেজেন রূপান্তিরত হয়। 

99) জািতসংেঘর উেদ�ােগ সব�প্রথম পিরেবশ সেম্মলন হয় কত সােল?

✔ 1) ১৯৪৮ 
✔ 2) ১৯৬০ 
✔ 3) ১৯৬৮ 
✔ 4) ১৯৭২ 

ব�াখ�া : জািতসংেঘর পক্ষ �থেক পিরেবশ রক্ষার িবষেয় িবস্তািরত আেলাচনা এবং সমাধােনর উপায় খুজঁেত
সদস�রাষ্ট্রগুেলার সম্মিতেত সুইেডেনর রাজধানী স্টকেহােম ১৯৭২ সােলর ৫ �থেক ১৬ জনু জািতসংঘ মানব
পিরেবশ সেম্মলন অনুিষ্ঠত হয়। সেম্মলনিট ইিতহােসর প্রথম পিরেবশ-িবষয়ক আন্তজ� ািতক সেম্মলেনর স্বীকৃিত
পায়। 



100) He worked in the teeth of all dangers. The underlined phrase is-

✔ 1) adverb phrase 

✔ 2) noun phrase 

✔ 3) prepositional phrase 

✔ 4) adjective phrase 

ব�াখ�া : 

ব�াখ�া: 
আন্ডারলাইনকৃত অংশিট অথ�াৎ in the teeth of অংশিট prepositional phrase। 
িকন্তু লক্ষ�ণীয় �য, যিদ in the teeth of all dangers অংশিট আন্ডারলাইন করা থাকত তাহেল এিট
adverb phrase হত। কারণ তখন এিট how-এর উত্তর িদত। 
অথ�াৎ, কীভােব �স কাজ করল তার উত্তর in the teeth of all dangers অংশিটেত পাওয়া �যত। 
িকন্তু এখােন শুধ ুin the teeth of অংশটুকু আন্ডারলাইন করা আেছ এবং এিট all danger- অংশটার
সােথ পবূ�বত� ী অংশেক যকু্ত কেরেছ। 
সুতরাং বলা যায়, prepositional phraseগুেলা তােদর object সহ প্রকৃতপেক্ষ adverbial phrase-

এর কাজ কের।

101) রাজৈনিতক মলূ�েবােধর িভিত্ত কী?

✔ 1) সামািজক রীিতনীিত 
✔ 2) �নিতক মলূ�েবাধ 
✔ 3) রাজৈনিতক সংসৃ্কিত চচ� া 
✔ 4) অথ�ৈনিতক কম�কাণ্ড 

ব�াখ�া : রাজৈনিতক সততা,িশষ্টাচার,সহনশীলতা, জবাবিদিহতা, দািয়ত্বশীলতা, িভন্ন মতেক শ্রদ্ধা ইত�ািদ িমেল
রাজৈনিতক সংসৃ্কিত �তির হয়। �রফােরন্সঃ �পৗরনীিত ও সুশাসন- প্রেফসরঃেমাঃ �মাজােম্মল হক। 

102) পবূ�পেদ ‘প্র’ উপসগ� �যােগ �য সমাস হয় তার নাম িক?

✔ 1) প্রািদ 
✔ 2) িনত� 
✔ 3) কম�ধারয় 
✔ 4) অব�য়ীভাব 

ব�াখ�া : প্র[, পরা প্রভৃিত ২০িট উপসেগ�র সােথ কৃৎ প্রত�য়সািধত িবেশষ� পেদর সমাস হেল, তােক প্রািদ সমাস
বেল। 

103) �বরুত �কান �দেশর রাজধানী?

✔ 1) �লবানন 



✔ 2) সািব�য়া 
✔ 3) ইেয়েমন 
✔ 4) ইরাক 

ব�াখ�া : �বরুত �লবানেনর রাজধানী ও প্রধান শহর যার জনসংখ�া ২০০৭ সাল অনুযায়ী ২১ লক্ষ। �লবানেনর
�সকত �রখার মাঝ বরাবর ভূমধ�সাগেরর একিট উপদ্বেপ এর অবস্থান। এ শহরিট �দেশর সব�বহৃৎ এবং প্রধান
সমদু্রবন্দর যা �বরুত �জলা �তির কেরেছ যােত রেয়েছ শহর এবং �বশ িকছু উপশহর। 

104) “বঙ্গবনু্ধ হত�ার দিললপত্র” িলেখেছন-

✔ 1) হাসান হািফজুর রহমান 
✔ 2) অধ�াপক আব ুসাইিয়�দ 
✔ 3) তাহিমনা আনাম 
✔ 4) রিফক আজাদ 

ব�াখ�া : মিুক্তযেুদ্ধর ইিতহাস সংকলন- হাসান হািফজরু রহমান।  এ �গােল্ডন এজ— তাহিমনা আনাম। 

105) P  �স্কেলর িবস্তার কত?

✔ 1) ৭-১০০ 
✔ 2) ৬-১২ 
✔ 3) ০-৭ 
✔ 4) ০-১৪ 

ব�াখ�া : জলীয় দ্রবেণর অম্লতা বা �মৗিলকত্ব িনিদ� ষ্ট করেত ব�বহৃত একিট �স্কল হল pH Scale. এেত ০ �থেক
১৪ পয�ন্ত দাগ কাটা থােক। িনরেপক্ষ িপএইচ হল ৭। িপএইচ-এর �স্কল ০ �থেক ১৪ পয�ন্ত িবসৃ্তত । 

106) In simplex transmission

✔ 1) Data is sent in both direction simultaneously in a controlled way 

✔ 2) Data can travel in two directions, but only one direction at one time 

✔ 3) Data is sent in both directions is simultaneously 

✔ 4) Data can travel in only one direction at all time 

ব�াখ�া : িসমেপ্লক্স �মাড ট্রান্সিমশেন ডাটা �কবল একিদেক প্রবািহত হেত পাের। 

107) ইেকালিজ (Ecology) এর িবষয়বস্তু হেচ্ছ-

✔ 1) সাংগঠিনক ময�াদার স্তর িনেদ�শ 
✔ 2) সরকার এবং অথ�ৈনিতক অবস্থার সম্পক�  চচ� া 
✔ 3) প্রািণজগেতর পিরেবেশর সেঙ্গ অিভেযাজেনর উপায় িনেদ�শ 
✔ 4) জনসংখ�ার গঠন 

H



ব�াখ�া : ইেকালিজ বা বাস্তুিবদ�া হল িব�ােনর একিট শাখা, �য শাখায় জীব ও তােদর পিরেবেশর আন্তঃসম্পক�
আেলািচত হয়। 

108) 11, 15, 23, 39, ….. ধারািটর পরবত� ী পদ �কানিট?

✔ 1) 45 

✔ 2) 71 

✔ 3) 55 

✔ 4) 81 

ব�াখ�া : ধারািটর অন্তর = 4, 8, 16, 32
11+4=15, 15+8=23, 23+16=39

সুতরাং, 39 + 32 = 71 

109) িনেচর �কান বাক�িট শুদ্ধ?

✔ 1) তাহার �সৗজন�তায় আিম সুেযাগিট �পেয়িছ 
✔ 2) তাহার �সৗজেন� আিম সুেযাগিট �পেয়িছ 
✔ 3) তার �সৗজেন� আিম সুেযাগিট �পেয়িছ 
✔ 4) তার �সৗজন�তায় আিম সুেযাগিট �পেয়িছ 

ব�াখ�া : সিঠক বাক�: তার �সৗজেন� আিম সুেযাগিট �পেয়িছ।
- �সৗজন�তা শব্দিটর প্রেয়াগ ব�াকরণগত ভােব ভুল।
- এর সিঠক রূপ হেচ্ছ - �সৗজন�।
�সৗজন� (িবেশষ� পদ): ভদ্রতা, অমািয়কতা, িশষ্ট-ব�বহার।
উৎসঃ বাংলা একােডমী- আধিুনক বাংলা অিভধান। 

110) ভূ-মধ�সাগর ও আটল�ািন্টক মহাসাগেরর মেধ� �কান প্রনালীর অবস্থান?

✔ 1) হরমজু 
✔ 2) িজব্রাল্টার 
✔ 3) বসফরাস 
✔ 4) দাদ� ােনিলস 

ব�াখ�া : প্রণালী সম্পেক�  িবস্তািরত জানেতি�ক করুন 

111) I count……your help :

✔ 1) after 

✔ 2) on 

✔ 3) for 

✔ 4) with 



ব�াখ�া : count on এর অথ� হল কােরা উপর িনভ� রশীল হওয়া । 

112) Dickens portrays the degradation and suffering of the poor in the

English workhouse. In which of the following novels does he do so?

✔ 1) Oliver Twist 

✔ 2) Little Dorrit 

✔ 3) Great Expectations 

✔ 4) David Copperfield 

ব�াখ�া : Dickens intended Oliver Twist, first published in monthly instalments

between February 1837 and April 1839, to show the system's treatment of an

innocent child born and raised in the workhouse system, where no 'fault'

could be ascribed to the child. 

113) The Tower is written by

✔ 1) Wordsworth 

✔ 2) T.S Eliot 

✔ 3) Yeats 

✔ 4) None 

ব�াখ�া : The Tower is a book of poems by W. B. Yeats, published in 1928. The

Tower was Yeats's first major collection as Nobel Laureate after receiving the

Nobel Prize in 1923. It is considered to be one of the poet's most influential

volumes and was well received by the public. 

114) At one point in “Mending Wall,” the speaker describes his neighbor as:

✔ 1) “an old-stone savage.” 

✔ 2) “a tough old bird.” 

✔ 3) “an ornamental frog.” 

✔ 4) “a peg-legged manure man.” 

ব�াখ�া : In the poem “Mending Wall,” the speaker reveals his neighbor’s

character as he contemplates the practice of wall-building. Here, the speaker

first describes his neighbor as he explains how they meet each spring to

repair the stone wall that extends between their properties. The speaker

includes that the men “keep the wall between” them as they walk along,

further highlighting how this wall separates the two men, both physically and

emotionally. In addition, each only picks up the stones “that have fallen to

each,” implying that neither man really wants to hear of the other’s troubles

or burdens. 



115) In Journey to the Centre of the Earth, the trip begins via a volcano in

which country?

✔ 1) Iceland 

✔ 2) Italy 

✔ 3) Japan 

✔ 4) Mexico 

ব�াখ�া : They find hidden within its pages a separate note which, when

translated into Latin and read backward, appears to be the Icelandic

alchemist Arne Saknussemm's record of a passage leading to the centre of

the Earth in a crater of Snaefell, a dormant volcano in Iceland. 

116) গঞ্জাম িলিপেত �কান রাজার কীিত�  ও কািহনী বিণ�ত আেছ?

✔ 1) খারেবল 
✔ 2) সমদু্রগুপ্ত 
✔ 3) শশাঙ্ক 
✔ 4) রুদ্রদমন 

ব�াখ�া : �গৗড় রাজ শশাঙ্ক কথা উে�খ আেছ গাঞ্জম িলিপেত। মিুশ�দাবােদর কণ�সুবণ�েত তার রাজধানী িছল। 

117) িচেনর সেঙ্গ কূটৈনিতক সম্পক�  ভারেতর �কান সুলতান স্থাপন কেরিছেলন ?

✔ 1) জালালউিদ্দন খলজী 
✔ 2) ইব্রািহম �লািদ 
✔ 3) কুতুবউিদ্দন আইবক 
✔ 4) িগয়াসুিদ্দন বলবন 

ব�াখ�া : জালালউিদ্দন খলজী িচেনর সেঙ্গ ভারেতর কূটৈনিতক সম্পক�  স্থাপন কেরিছেলন । 

118) �ফসবকু িনম�াতা �ক? 

✔ 1) িস্টভ জবস 
✔ 2) িবলেগটস 
✔ 3) মাক�  জুকারবাগ� 
✔ 4) িটম বান�াস� িল 

ব�াখ�া : ২০০৪ সােলর ৪ �ফব্রুয়াির প্রিতিষ্ঠত হয় �ফইসবকু। মাক�  জকুারবাগ� এর প্রিতষ্ঠাতা। মাক�  ইিলয়ট
জাকারবাগ� (জন্ম: ১৪ �ম, ১৯৮৪) একজন আেমিরকান কিম্পউটার �প্রাগ্রামার ও সফটওয়�ার �ডেভলপার। 



119) পািন ধারন ক্ষমতা সব�ােপক্ষা �বিশ �কান মািটেত ?

✔ 1) �বেল মািটেত 
✔ 2) �বেল �দাআঁশ মািটেত 
✔ 3) এেঁটল মািট 
✔ 4) �দাআঁশ মািটেত 

ব�াখ�া : এেটল মািটর পািন ধারণ ক্ষমতা সবেচেয় �বিশ। �য মািটেত শতকরা ৪০ ভাগ �থেক ৫০ ভাগ কদ�ম কণা
থােক তােক এেঁটল মািট বেল। এেঁটল মািটর ভারী মািটর বেল। এই মািটর সিচ্ছদ্রতা কম। তাই এর পািন ধারণ
ক্ষমতা �বিশ। 

120) He lost ----- few books he had. Choose the right option for the gap

✔ 1) the 

✔ 2) a 

✔ 3) some 

✔ 4) one 

ব�াখ�া : few,little,lot of , good deal, good many, great many ইত�ািদর পেূব� a বেস। িকন্তু
Countable noun এর �ক্ষেত্র িকছু সংখ�ক বঝুােত the বেস। 

121) বঙ্গবনু্ধ �শখ মিুজবরু রহমান রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবীেত অনশন কেরন-

✔ 1) ১৬ �ফব্রুয়াির,১৯৫২ 
✔ 2) ৪ �ফব্রুয়াির ১৯৫২ 
✔ 3) ৪ জানুয়াির ১৯৫২ 
✔ 4) ৩০ জানুয়াির ১৯৫২ 

ব�াখ�া : বঙ্গবনু্ধ �শখ মিুজবরু রহমান রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবীেত অনশন কেরন ১৬ �ফব্রুয়াির,১৯৫২ সােল । 

122) 

মােলয়িশয়ার প্রশাসিনক  রাজধানী �কানিট?

✔ 1) কুয়ালালামপরু 
✔ 2) পতু্রজায়া 
✔ 3) িদিল 
✔ 4) জাকাত� া 

ব�াখ�া : মালেয়িশয়া (মালয়: Malaysia) �তেরািট রাজ� এবং িতনিট ঐক�বদ্ধ প্রেদশ িনেয় গিঠত দিক্ষণপবূ�
এিশয়ার একিট �দশ। যার �মাট আয়তন ৩,২৯,৮৪৫ বগ�িকিম। �দশিটর রাজধানী শহর কুয়ালালামপরু এবং
পতু্রজায়া হল �ফডােরল সরকােরর রাজধানী। 



123) মািক� ন যকু্তরােষ্ট্রর প্রথম �প্রিসেডেন্টর নাম িক?

✔ 1) জজ�  বশু 
✔ 2) আব্রাহাম িলঙ্কন 
✔ 3) জজ�  ওয়ািশংটন 
✔ 4) িথওডর রুজেবল্ট 

ব�াখ�া : মািক� ন যকু্তরােষ্ট্রর রাষ্ট্রপিতেদর নােমর তািলকায় মািক� ন যকু্তরােষ্ট্রর প্রথম রাষ্ট্রপিত জজ�  ওয়ািশংটন 

124) শৃঙ্গার রসেক �বষব পদাবিলেত কী রস বেল? 

✔ 1) ভাবরস 
✔ 2) মধরু রস 
✔ 3) �প্রমরস 
✔ 4) লীলারস 

ব�াখ�া : কাব�সািহত� শৃঙ্গার, হাস� , করুণ ,বীর, অদু্ভত , ভয়ানক, বীভৎস শান্ত, বাৎসল� - রেসর সন্ধান পাওয়া
যায়। িবিভন্ন প্রকার ভাব �থেক রেসর উৎপিত্ত । �বষ্ণব সািহত� ও সাধনার পাচঁ পন্থা - শান্ত, দাস� , সখ�,
বাৎসল�, মধরু রস। �বষ্ণব পদাবিলর মধরু রেসর মেধ� রাধাকৃষ্ণর রপকাশ্রেয় ভক্ত ও ভাগবােনর িনত�
িবরহিমলেনর লীলাৈিবচেত্র�র পিরচয় পাওয়া যায়। 

125) �হনির �বকেরল �কান আিব�ােরর জন� পদাথ�িব�ােন �নােবল পরুস্কার �পেয়িছেলন?

✔ 1) রঞ্জনরিশ্ম 
✔ 2) �রিডয়াম 
✔ 3) �তজি�য়তা 
✔ 4) �কায়ান্টাম তত্ত্ব 

ব�াখ�া : ফরািস িব�ানী অঁেতায়ান অঁির �বকেরল ১৮৯৬ সােল এক্সের িনেয় গেবষণা করার সময় এমন একিট
স্বতঃ�ূত�  প্রাকৃিতক ঘটনা আিব�ার কের �ফেলন যা সারা িবেশ্বর িব�ান জগেত দারুন আেলাড়ন সৃিষ্ট কের।
িতিন �দখেত পান �য, ইউেরিনয়াম ধাতুর িনউি�য়াস �থেক স্বতঃ�ূত� ভােব অিবরত িবেশষ �ভদন শিক্ত সম্পন্ন
রিশ্ম বা িবিকরন িনগ�ত হয়। তার নামানুসাের এই রিশ্মর নাম �দওয়া হয় �বকােরল রিশ্ম। িতিন লক্ষ কেরন �য �মৗল
�থেক এই রিশ্ম িনগ�ত হয়, তা একিট সমূ্পন� নতুন �মৗেল রুপান্তিরত না হওয়া পয�ন্ত এই রিশ্ম িনগ�মন অব�াহত
থােক। 

126) ENVELOP: SURROUND

✔ 1) Efface: Confront 

✔ 2) House: Dislodge 

✔ 3) Loiter: Linger 

✔ 4) Distend: Struggle 



ব�াখ�া : Envlop এবং Surround পরস্পর সমাথ�ক শব্দ অথ� িঘের �ফলা, �তমিনভােব Loiter এবং
Linger পরস্পর সমাথ�ক শব্দ অথ� িবলম্ব করা। 

127) He persists ____ making a noise.

✔ 1) of 

✔ 2) in 

✔ 3) to 

✔ 4) from 

ব�াখ�া : 01F4A6 Persist in- অটলভােব চািলেয় যাওয়া। 
01F
4A6 He persists in making a noise. (�স �গালমাল চািলেয় �যেত অটল)। 

128) MKS পদ্ধিতেত ভেরর একক 

✔ 1) িকেলাগ্রাম 
✔ 2) পাউন্ড 
✔ 3) গ্রাম 
✔ 4) আউন্স 

ব�াখ�া : MKS পদ্ধিতেত ভেরর একক িকেলাগ্রাম , CG পদ্ধিতেত ভেরর একক গ্রাম, FPS পদ্ধিতেত ভেরর
একক পাউন্ড। 

129) মিুক্তযেুদ্ধর আত্মসমপ�েণর দিলল �কাথায় স্বাক্ষিরত হয়?

✔ 1) �রসেকাস� ময়দােন 
✔ 2) িশশু পােক�  
✔ 3) রমনা পােক�  
✔ 4) লালিদঘী ময়দান 

ব�াখ�া : পািকস্তান �সনাবািহনীর আত্মসমপ�েণর দিলেল ১৯৭১ সােলর ১৬ িডেসম্বর বাংলােদশ সময় িবকাল ৪.৩১
িমিনেট ঢাকার রমনা �রস �কাস� ময়দােন �জনােরল আিমর আবদ�ুাহ খান িনয়াজী সই কেরন। আত্মসমপ�েণর
দিলেলর নাম িছল "INSTRUMENT OF SURRENDER"। 

130) ‘ওরা আমার মেুখর ভাষা কাইড়া িনেত চায়'-- ভাষার গানিটর গীিতকার �ক?

✔ 1) গাজী মাজহারুল আেনায়ার 
✔ 2) �মাহম্মদ মিনরুজ্জামান 
✔ 3) আব্দলু লিতফ 
✔ 4) আব্দলু গাফফার �চৗধরুী 

ব�াখ�া : 1. “�মারা একিট ফুলেক বাচঁােবা বেল যদু্ধ কির” গানিটর গীিতকার �ক.?
_____�গািবন্দ হালদার [সুরকার এবং গায়কঃ→আেপল মাহমদু]।



2. “আমার ভাইেয়র রেক্ত রাঙােনা একুেশ �ফব্রুয়াির আিম িক ভুিলেত পাির” গানিটর বত� মান সুরকার �ক.? 
_____আলতাফ মাহমদু [�লখকঃ→আব্দলু গাফফার �চৗধরুী] [১ম সুরকারঃ→আব্দলু লিতফ]।
3. “সালাম সালাম হাজার সালাম”এই গানিটর সুরকার ও িশল্পী �ক.?
_____আব্দলু জ�ার [গীিতকারঃ→ফজল এ �খাদা]।
4. “জয় বাংলা বাংলার জয়” গানিটর গীিতকার �ক.?
_____গাজী মাজহারুল আেনায়ার [সুরকারঃ→আেনায়ার পারেভজ]।
5. “এক সাগর রেক্তর িবিনমেয় বাংলার স্বাধীনতা আনেল যারা…” গানিটর রচিয়তা �ক.?
_____�গািবন্দ হালদার [সুরকারঃ→আেপল মাহমদু] [১ম িশল্পীঃ→স্বপ্না রায়]।
6. “এক নদী রক্ত �পিরেয়…” গানিটর গীিতকার ও সুরকার �ক.?
_____খান অ◌াতাউর রহমান [িশল্পীঃ→শাহনাজ রহমতু�াহ]।
7. “ওরা আমার মেুখর ভাষা কাইড়া িনেত চায়” গানিটর রচিয়তা ও সুরকার �ক.?
_____আব্দলু লিতফ।
8. “ধনধান� পষু্প ভরা আমােদর এই বসুন্ধরা” গানিটর গীিতকার ও সুরকার �ক.? _____িদ্বেজন্দ্রলাল রায়। 

131) My younger brother is ------ university student

✔ 1) a 

✔ 2) the 

✔ 3) reading 

✔ 4) an 

ব�াখ�া : �কান word এর প্রথেম Vowel (a,e,i,o,u) থাকেল an বেস। �যমনঃ an,ass,

an,enemy,an ugly,bird. িকন্ত প্রথেম vowel বা vowels থাকেল ও উচ্চারণ You (ইউ) বা w
(ওয়া) এর মেতা হেল a বেস। 

132) সম্প্রিত মািক� ন অথ�িবভাগ �কান �দশেক ‘মদু্রা কারসািজকারক’ (Currency Manipulator) িহসােব
�ঘাষনা কের?

✔ 1) �ভেনজুেয়লা 
✔ 2) িজম্বাবেুয় 
✔ 3) চীন 
✔ 4) �পােয়েত� ািরেকা 

ব�াখ�া : ৫ আগস্ট, ২০১৯ সােল যকু্তরােষ্ট্রর অথ�িবভাগ চীনেক ‘মদু্রা কারসািজকারক’ (Currency

Manipulator) িহসােব �ঘাষনা কের। সূত্রঃ পিত্রকা িরেপাট� । 

133) িনেচর �কান বানান িট শুদ্ধ?

✔ 1) antidluvian 

✔ 2) antideluvian 

✔ 3) antediluvian 

✔ 4) none 



ব�াখ�া : সিঠক উত্তর antediluvian অথ� মহাপ্রলেয়র পবূ�বত� ী। এমন গুরুত্বপণূ� িকছু বানান হেলা-
supersede, anniversary, assassination, alligator, humorous ইত�ািদ। 

134) বগ�ীয় এবং অন্তঃস্থ ব -এর মেধ� িকেস �কােনা পাথ�ক� �নই ? 

✔ 1) িবন�ােস 
✔ 2) আকৃিতেত 
✔ 3) অবস্থােন 
✔ 4) উচ্চারেণ 

ব�াখ�া : ‘বগ�ীয়-ব’ ও ‘অন্তঃস্থ-ব’ উভয় বেণ�র �চহারা ও নােম িমল থাকেলও উচ্চারণ, আচরণ এবং প্রােয়ািগক
িবষেয় �কােনা িমল �নই। ‘বগ�ীয়-ব’ প-বেগ�র (প ফ ব ভ ম) অন্তভু� ক্ত একিট স্বয়ংসমূ্পণ� বাংলা বণ�। অন�িদেক,
‘বগ�ীয়-ব’-এর অনুরূপ আকৃিতর ‘অন্তঃস্থ-ব’ একিট পরাশ্রয়ী বণ�। বাংলা বণ�মালার অন্তঃস্থ-বণ� সািরেত (য র ল ব
শ ) এক সময় ‘অন্তঃস্থ-ব’ বণ�িটর অবস্থান িছল, এখন �নই। ‘বগ�ীয়-ব’ বােক� স্বাধীনভােব ব�বহৃত হেত পাের,
আবার অন� বেণ�র সেঙ্গ যকু্ত হেয়ও ব�বহৃত হয়। �যমন : বর, আবার, আবহাওয়া, আ�া, উদ্েবল, অব�য়,
কম্বল, বাংলােদশ ইত�ািদ। ‘অন্তঃস্থ-ব’ পরাশ্রয়ী িহেসেব অন� বেণ�র আশ্রয় িনেয় বােক� ব�বহৃত হয়। �যমন :
িদ্বতীয়, অিদ্বতীয়, িনঃস্ব, স্বাধীনতা , স্বেদিশ, স্বাগত, স্বজািত প্রভৃিত। [সূত্র : ব�াবহািরক প্রিমত বাংলা বানান
সমগ্র, ড. �মাহাম্মদ আমীন] 

135) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলােদেশর সংিবধােনর খসড়া সব�প্রথম গণপিরষেদ ১৯৭২ সােলর �কান তািরেখ উ�ািপত
হয়?

✔ 1) ১১ নেভম্বর 
✔ 2) ১২ অে�াবর 
✔ 3) ১৬ িডেসম্বর 
✔ 4) ৩ মাচ�  

ব�াখ�া : বাংলােদেশর সংিবধান সব�প্রথম গণপিরষেদ উ�ািপত হয় ১২ অে�াবর ১৯৭২। গণপ্রজাতন্ত্রী
বাংলােদেশর সংিবধান স্বাধীন ও সাব�েভৗম বাংলােদশ রােষ্ট্রর সেব�াচ্চ আইন। এিট একিট িলিখত দিলল। ১৯৭২
ি�ষ্টােব্দর ৪ঠা নেভম্বর তািরেখ বাংলােদেশর জাতীয় সংসেদ এই সংিবধান গহৃীত হয় এবং একই বছেরর ১৬ই
িডেসম্বর অথ�াৎ বাংলােদেশর িবজয় িদবেসর প্রথম বািষ�কী হেত এিট কায�কর হয়। মলূ সংিবধান ইংেরিজ ভাষায়
রিচত হয় এবং এেক বাংলায় অনুবাদ করা হয়। তাই এিট বাংলা ও ইংেরিজ উভয় ভাষায় িবদ�মান। তেব ইংেরিজ
ও বাংলার মেধ� অথ�গত িবেরাধ দশৃ�মান হেল বাংলা রূপ অনুসরণীয় হেব। 

136) �স্টপলােরর সােথ �যমন �স্টপল, সুেচর সােথ �তমন--

✔ 1) িছদ্র 
✔ 2) কাপড় 
✔ 3) সুতা 
✔ 4) �সলাই �মিশন 



ব�াখ�া : �স্টপলাের �স্টপলার িদেয় �যমন �কান িকছু �জাড়া �দয়া হয় �তমিন সুেচ সুতা ভের কাপড় �জাড়া
লাগােনা হয় 

137) সভা ও সিমিতর কােদর দিুট গণতািন্ত্রক প্রিতষ্ঠান িছল ?

✔ 1) ভারেতর পাহাড়ী উপজািত 
✔ 2) িসনু্ধ উপত�কা মানুষ 
✔ 3) ঋে�িদক আয� 
✔ 4) দ্রািবড়রা 

ব�াখ�া : �বিদক সভ�তার সময়কাল িছল 1500 B.C. �থেক 500 B.C.। এিট িছল গ্রামেকিন্দ্রক সভ�তা। তারা
�লাহা ও �ঘাড়ার ব�বহার জানেতা িকন্তু িসনু্ধ সভ�তার �লােকরা জানেতা না। �বিদক যেুগ রাজােক সহায়তা করার
জন� সভা ও সিমিত প্রিতষ্ঠান গঠেনর উে�খ পাওয়া যায়। 

138) িনেচর �কান বাক�িট সিঠক?

✔ 1) খানা দইু কম্বল �চেয়িছলাম 
✔ 2) �দশ �গাটা ছারখার হেয় �গেছ 
✔ 3) �গাটা সােতক আম এেনা 
✔ 4) কমলােলব ু�গাটা দইু আেছ 

ব�াখ�া : �গাটা সােতক আম এেনা- বাক�িট শুদ্ধ। অন� বাক�গুেলার শুদ্ধরূপ : দইু খানা কম্বল �চেয়িছলাম;
�গাটা �দশ ছারখার হেয় �গেছ; �গাটা দইু কমলােলব ুআেছ। [তথ�সূত্রঃ ভাষা িশক্ষা ও সািহত� িজ�াসা] 

139) অনুগামী সমচু্চয়ী অব�য় �কানগুেলা?

✔ 1) এবং,ও,আর 
✔ 2) িকংবা,অথবা,নতুবা 
✔ 3) িকন্তু,পরন্তু,অথচ 
✔ 4) �য,যিদ,�যন 

ব�াখ�া : �য,যিদ,যিদও,�যন প্রভৃিত কেয়কিট শব্দ সংেযাজক অব�েয়র কাজ কের থােক।তাই তােদর অনুগামী
সমচু্চয়ী অব�য় বেল।�যমনঃ আজ যিদ পাির,একবার �সখােন যােবা,এভােব �চষ্টা করেব �যন পাশ করেত পােরা
ইত�ািদ। [তথ�সূত্র: বাংলা ভাষার ব�করণ ,নবম-দশম �শ্রিণ] 

140) ‘িখড়িক’ শেব্দর িবপরীতাথ�ক শব্দ �কানিট ? 

✔ 1) বাতায়ন 
✔ 2) গুপ্ত পথ 
✔ 3) িচেলেকাঠা 
✔ 4) িসংহদ্বার 

ব�াখ�া : িখড়িক’ অথ� - জানালা, বাতায়ন, ঝেরাকা। এর িবপরীত অথ� - িসংহদ্বার বা সদর দরজা। 



141) Black Sheep শেব্দর বাংলা পিরভাষা -

✔ 1) কুলাঙ্গার 
✔ 2) খারাপ মানুষ 
✔ 3) মেনামািলন� 
✔ 4) স্বাথ�পর 

ব�াখ�া : Black Sheep - কুলাঙ্গার Bad Man - খারাপ মানুষ Bad Blood - মেনামািলন� [তথ�সূত্রঃ
বাংলা ভাষা ও সািহত� িজ�াসা, �সৗিমত্র �শখর] 

142) �কান বানানিট শুদ্ধ ?

✔ 1) �শাষন 
✔ 2) পাষান 
✔ 3) সুষম 
✔ 4) ঘষ�ন 

ব�াখ�া : শুদ্ধ বানানিট সুষম। 

143) চয�াপেদর ২৩ নং পদিটর কয়টী পংিক্ত পাওয়া �গেছ?

✔ 1) ১০ 
✔ 2) ৬ 
✔ 3) ৩ 
✔ 4) ৪ 

ব�াখ�া : ২৩ নং পেদর ৬ িট পংিক্ত পাওয়া �গেছ। বািক ৪ িট পংিক্ত পাওয়া যায়িন। এর রচিয়তা ভুসুকুপা। [
তথ�সূত্রঃ বাংলা ভাষা ও সািহত� িজ�াসা, ড. �সৗিমত্র �শখর] 

144) বাংলা ভাষায় ১ম প্রকািশত গ্রন্থ �কানিট ? 

✔ 1) শ্রীকৃষ্ণকীত� ন 
✔ 2) চয�াপদ 
✔ 3) �সক শুভদয়া 
✔ 4) পিুথ সািহেত� 



ব�াখ�া : 1926 ি�ঃ 'ড.সুনীিত কুমার চেট্টাপাধ�ায়' তার ODBL গ্রেন্থ চয�াপেদর ভাষা ও ভাষার ব�াকরণ গত িদক
িনেয় গেবষণা কের প্রথম প্রমাণ কেরিছেলন �য চয�াপেদর ভাষা 'বাংলা'। �সই অনুযায়ী বাংলা ভাষায় ১ম
প্রকািশত গ্রন্থ 'চয�াপদ'। বাংলা ভাষায় রিচত সািহত�কম� বাংলা সািহত� নােম পিরিচত। আনুমািনক ি�ষ্টীয় সপ্তম
শতাব্দীর মাঝামািঝ বাংলা ভাষায় সািহত� রচনার সূত্রপাত হয়। ি�ষ্টীয় দশম �থেক দ্বাদশ শতাব্দীর মধ�বত� ী সমেয়
রিচত �বৗদ্ধ �দাহা-সংকলন চয�াপদ বাংলা সািহেত�র প্রাচীনতম িনদশ�ন। আিব�ারক হরপ্রসাদ শাস্ত্রী আরও িতনিট
গ্রেন্থর সেঙ্গ চয�াগানগুেলা িনেয় সম্পািদত গ্রেন্থর নাম �দন " হাজার বছেরর পরুাণ বাঙ্গালা ভাষায় রিচত �বৗদ্ধ গান
ও �দাহা "। 

145) �চতন�মঙ্গেলর রিচয়তা �ক?

✔ 1) �চতন�েদব 
✔ 2) বনৃ্দাবন দাস 
✔ 3) �লাচন দাস 
✔ 4) কৃষ্ণদাস কিবরাজ 

ব�াখ�া : �চতন�েদব িনেজ �কান সািহত� রচনা কেরিন। িতিন �বষ্ণব ধম� প্রচার কেরেছন। তার ভাবিশষ�রা তার
জীবনী িলিপবদ্ধ কেরেছন যা বাংলা সািহেত� নতুন ধারার সূচনা কেরেছ। বনৃ্দাবন দাস প্রথেম জীবনী রচনা কেরন
'�চতন�ভািগবত' নােম। �লাচনদাস রচনা কেরন '�চতন�মঙ্গল'। সবেচেয় িবখ�াত কাব� '�চতন�চিরতামতৃ' রচনা
কেরন কৃষ্ণদাস কিবরাজ। 

146) মধ�যেুগর �শ্রষ্ঠ প্রিতবাদী চিরত্র �কানিট?

✔ 1) বড়ািয় 
✔ 2) কালেকতু 
✔ 3) ধনপিত 
✔ 4) চাদঁ সওদাগর 

ব�াখ�া : মনসামঙ্গল কােব�র অন�তম প্রধান চিরত্র চাদঁ সওদাগর। চাদঁ সওদাগরেক বলা হয় মধ�যেুগর সবেচেয়
প্রিতবাদী চিরত্র। �দবী মনসার িবরুেদ্ধ িশব পজূারী চাদঁ সওদাগেরর িবেদ্রাহ ও �বহুলার পিতেপ্রেমর জন�
মনসামঙ্গল কাব� �বশ জনিপ্রয়তা �পেয়েছ। 

147) বাংলা ভাষায় রিচত সবেচেয় তথ�বহুল জীবনীগ্রন্থ �কানিট?

✔ 1) শ্রীৈচতন�ভাগবত 
✔ 2) �চতন�মঙ্গল 
✔ 3) শ্রীৈচতন� চিরতামতৃ 
✔ 4) রসূল িবজয় 

ব�াখ�া : বাংলা ভাষায় রিচত শ্রীৈচতেন�র প্রথম জীবনীগ্রন্থ বনৃ্দাবন দােসর 'শ্রীৈচতন�ভাগবত'। বাংলা ভাষায় রিচত
সবেচেয় তথ�বহুল জীবনীগ্রন্থ কৃষ্ণদাস কিবরােজর 'শ্রীৈচতন� চিরতামতৃ'। তােঁক �চতন� জীবনী সািহত� কােব�র
�শ্রষ্ঠ কিব বলা হয়। 



148) মিুক্তযদু্ধিভিত্তক নাটক নয় �কানিট?

✔ 1) অেবলায় অসময় 
✔ 2) �য অরেণ� আেলা �নই 
✔ 3) আয়নায় বনু্ধর মখু 
✔ 4) পঙ্কজিবভাস 

ব�াখ�া : অেবলায় অসময়' আমজাদ �হােসন কতৃ� ক রিচত একিট মিুক্তযদু্ধিভিত্তক উপন�াস। [তথ�সূত্রঃ
উইিকিপিডয়া] 

149) “আিজ এ প্রভােত রিবর কর / �কমেন পিশল প্রােণর পর, �কমেন পিশল গুহার আঁধাের প্রভাত পািখর
গান! না জািন �কন �র এত িদন পের জািগয়া উিঠল প্রাণ।” এই অংশিট কার রচনা ? 

✔ 1) সুকান্ত ভট্টাচায� 
✔ 2) সমর �সন 
✔ 3) জসীমউদ্দীন 
✔ 4) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

ব�াখ�া : কিবতাংশিট রবীন্দ্রনাথ ঠাকুেরর প্রভাত সংগীত কাব� গ্রেন্থর িনঝ�েরর স্বপ্নভংগ নামক কিবতার অংশ
িবেশষ। [তথ�সূত্রঃ রবীন্দ্র রচনাবলী] 

150) কুিম�া �থেক প্রথম প্রকািশত পিত্রকািটর নাম িক?

✔ 1) পবূ�াশা 
✔ 2) কিবতা 
✔ 3) প্রগিত 
✔ 4) যগুবাণী 

ব�াখ�া : কুিম�া �থেক প্রকািশত প্রথম পিত্রকািটর নাম পবূ�াশা। সঞ্জয় ভট্টাচায� সম্পািদত এই পিত্রকািট প্রথম
প্রকািশত হয় ১৯৩২ সােল [তথ�সূত্রঃ বাংলা ভাষা ও সািহত� িজ�াসা - �সৗিমত্র �শখর] 

151) মাতৃভাষায় যাহার ভিক্ত নাই �স মানুষ নেহ

✔ 1) কাজী নজরুল ইসলাম 
✔ 2) ঈশ্বরচন্দ্র িবদ�াসাগর 
✔ 3) বিঙ্কমচন্দ্র চেট্টাপাধ�ায় 
✔ 4) মীর মশাররফ �হােসন 

ব�াখ�া : মাতৃভাষায় যাহার ভিক্ত নাই �স মানুষ নেহ- এিট মীর মশাররফ �হােসেনর উিক্ত। তার আরও উিক্ত -মেুখ
অেনেকই টাকা তুচ্ছ, অথ� অনেথ�র মলূ বিলয়া থােকন [তথ�সূত্রঃ বাংলা ভাষা ও সািহত� িজ�াসা - �সৗিমত্র
�শখর] 



152) �মাতােহর �হােসন �চৗধরুী রিচত গ্রন্থ িনেচর �কানিট?

✔ 1) সংসৃ্কিত-কথা 
✔ 2) সংসৃ্কিতর সংকট 
✔ 3) সংসৃ্কিতর চড়াই উৎড়াই 
✔ 4) সভ�তার সংকট 

ব�াখ�া : �মাতােহর �হােসন �চৗধরুী রিচত প্রবন্ধ গ্রন্থঃ সংসৃ্কিত-কথা (১৯৫৮), সভ�তা, ও সুখ ইত�ািদ। উৎসঃ
বাংলা ভাষা ও সািহত� িজ�াসা-ড. �সৗিমত্র �শখর। 

153) কায়েকাবােদর প্রথম কাব�গ্রন্থ �কানিট?

✔ 1) কুসুম কানন 
✔ 2) অশ্রুমালা 
✔ 3) িশব মিন্দর 
✔ 4) িবরহ িবলাপ 

ব�াখ�া : িবরহ িবলাপ (এিট তারঁ প্রথম কাব�গ্রন্্থ মহাশ্মশান (মহাকাব� যা পািনপেথর তৃতীয় যদু্ধ িনেয় রিচত),
মহররম শরীফ (মহাকােব�ািচত িবপলু আয়তেনর একিট কািহনী কাব�) তার কাব�গ্রন্থ হেচ্ছ শ্মশান ভসন, �প্রেমর
রাণী, �প্রম পািরজাত, কুসুম কানন, অশ্রুমালা, িশব মিন্দর, অিময় ধারা, শ্মশানভষ্ম [তথ�সূত্রঃ বাংলা ভাষা ও
সািহত� িজ�াসা - �সৗিমত্র �শখর] 

154) Karim loves himself a lot. বােক�িট �ত pronoun �কানিট? 

✔ 1) karim 

✔ 2) love 

✔ 3) himself 

✔ 4) a 

ব�াখ�া : Himself হেলা Reflexive Pronoun . Himself, myself, herself, themselves,

etc. are the examples of reflexive pronouns. 

155) What is the singular form of 'dice'?

✔ 1) dis 

✔ 2) dise 

✔ 3) disket 

✔ 4) die 

ব�াখ�া : সাধারণত dice এর singular ও plural একই হয়। তেব পাশার গুিট অেথ� dice এর plural

die Source: Master Guide 



156) The man persisted -- doing hard work.

✔ 1) on 

✔ 2) with 

✔ 3) in 

✔ 4) for 

ব�াখ�া : persist in = �লেগ থাকা। 

157) He is an heir ---------- the throne.

✔ 1) to 

✔ 2) at 

✔ 3) towards 

✔ 4) upon 

ব�াখ�া : Heir to (sth) - সম্পিত্ত, িসংহাসেনর উত্তরািধকারী। 

158) Choose the correct sentence-

✔ 1) He went there walking on foot 

✔ 2) He succeeded at winning the prize 

✔ 3) You are a pride of Bangladesh 

✔ 4) He has assured me for safety 

ব�াখ�া : Correct sentences- He went there on foot. He succeeded in winning the

prize. He has assured me of safety. 

159) Choose the correct sentence.

✔ 1) The boy was short who snatched my hand bag 

✔ 2) The boy snatched my hand bag who was short 

✔ 3) The boy who snatched my hand bag was short 

✔ 4) The boy was short who was snatching my hand bag. 

ব�াখ�া : অস্পষ্টতা এড়ােত Relative pronoun এবং antecedent পাশাপািশ বেস।Antecedent

ব�িক্তবাচক হেল Relative pronoun িহেসেব সাধারণত who বেস।তেব who না থাকেল that �ক
ব�বহার করা যায়।(source: Master book) 

160) Sweet ---- the uses of adversity. 

✔ 1) is 

✔ 2) are 

✔ 3) has 



✔ 4) have 

ব�াখ�া : Noun,pronoun অথবা, Noun equivalent �কান িকছুই �কবলমাত্র বােক�র subject হেত
পাের। তাই Adjective কখেনাই বােক�র subject হয় না। বােক�র শুরুেত adjective থাকেল Here/

There এর িনয়মানুসাের করেত হেব। Adjective+singular verb+sigular subject; Adjective

+ plural verb+ plural subject. 

161) ‘পািকস্তােনর রাষ্ট্রভাষা বাংলা না উদু� ’ –পিুস্তকািট সম্পাদনা কেরন �ক?

✔ 1) অধ�াপক আবলু কােশম 
✔ 2) আবলু মনসুর আহমদ 
✔ 3) ড. মহুম্মদ শহীদ�ুাহ 
✔ 4) কাজী �মাতাহার �হােসন 

ব�াখ�া : - ভাষা আেন্দালেনর প্রথম সংগঠন তমদ্দনু মজিলেশর উেদ�ােগ ১৯৪৭ সােলর ১৫ �সে�ম্বর ভাষা
আেন্দালেনর প্রথম পিুস্তকা ‘পািকস্তােনর রাষ্ট্রভাষা বাংলা না উদু� ’ প্রকািশত হয়।
এই পিুস্তকার িনবন্ধন সমেূহর �লখক িছেলন,
- কাজী �মাতাহার �হােসন
- অধ�াপক আবলু কােশম এবং
- আবলু মনসুর আহমদ।
- পিুস্তকািট সম্পাদনা কেরন অধ�াপক আবলু কােশম।
- এই পিুস্তকায় বাংলা ভাষােক পবূ� বাংলায় িশক্ষার একমাত্র মাধ�ম, অিফস ও আদালেতর ভাষা এবং
পািকস্তােনর অন�তম রাষ্ট্রভাষা করার দািব তুেল ধরা হয়।
(তথ�সূত্রঃ বাংলািপিডয়া) 

162) বাংলােদশ �টিলিভশেনর যাত্রা শুরু হয় কত সেন?

✔ 1) ১৯৪৭ খৃঃ 
✔ 2) ১৯৫৮ খঃৃ 
✔ 3) ১৯৬৪ খৃঃ 
✔ 4) ১৯৬৫ খঃৃ 

ব�াখ�া : বাংলােদশ �টিলিভশেনর যাত্রা শুরু হয় ১৯৬৪ খঃৃ 

163) মিুক্তযেুদ্ধর যাদঘুর ঢাকার �কান এলাকায় অবিস্থত?

✔ 1) �সগুনবািগচা 
✔ 2) ধানমিন্ড 
✔ 3) মগবাজার 
✔ 4) বনানী 

ব�াখ�া : মিুক্তযেুদ্ধর যাদঘুর ঢাকার �সগুনবািগচায় অবিস্থত। 



164) ৩০ এবং ৪০-এর মধ�বত� ী বহৃত্তম ও কু্ষদ্রতম �মৗিলক সংখ�া দিুটর ব�বধান কত? [BSCIC 'র িচফ
অিডটর ২০২১] 

✔ 1) ৫ 
✔ 2) ৬ 
✔ 3) ৯ 
✔ 4) ৭ 

ব�াখ�া : ৩০ এবং ৪০ এর মধ�বত� ী কু্ষদ্রতম �মৗিলক সংখ�া ৩১ এবং বহৃত্তম �মৗিলক সংখ�া ৩৭। 
∴ সংখ�া দিুটর ব�বধান = ৩৭ - ৩১ = ৬ 

165) যিদ �তেলর মলূ� ২৫% বিৃদ্ধ পায় তেব �তেলর ব�বহার শতকরা কত কমােল �তল বাবদ ব�য় বিৃদ্ধ পােব না?
[৩৬তম; ২৩তম িবিসএস; স্বাস্থ� ও পিরবার কল�াণ মন্ত্রণালেয়র কিমউিনিট �হল্থ �কয়ার �প্রাভাইডার ২০১৮;
িবিভন্ন মন্ত্রণালেয়র সহকারী �মইনেটন�ান্স ইিঞ্জিনয়ার ২০১৭; জাতীয় িনরাপত্তা �গােয়ন্দা সংস্থা (NSI)-এর
সহকারী পিরচালক ও িফল্ড অিফসার ২০১৭ ] 

✔ 1) ১৬% 
✔ 2) ২০% 
✔ 3) ২৫% 
✔ 4) ২৪% 

ব�াখ�া : 

২৫% বিৃদ্ধেত �তেলর মলূ� হয় ১২৫ টাকা

১২৫ টাকায় কমােত হেব ২৫ টাকা

১০০   ''         ''      ''    (২৫×১০০)/১২৫ = ২০ টাকা

166) 5log3 - log 9 = কত?

✔ 1) log 8 

✔ 2) log 27 

✔ 3) log 5 

✔ 4) log 9 

ব�াখ�া : 5log3 - log 9

=5log3 - log 3²

=5log3 - 2 log 3

=3log 3

=log3³

=log27 



167) শািহন ২৪০ টাকায় কতগুেলা কলম িকনেলা। �স যিদ ঐ টাকায় একিট কলম �বিশ �পেতা তেব প্রিতিট
কলেমর দাম গেড় ১ টাকা কম পড়েতা। �স কতগুেলা কলম িকনেলা?

✔ 1) ১৬ 
✔ 2) ১৭ 
✔ 3) ১৫ 
✔ 4) ১৮ 

ব�াখ�া : ব�াখ�া ধির, শািহন xিট কলম িকেনিছল 
প্রশ্নমেত, 
(২৪০ - X) - ২৪০/(x+1) = ১ 
⇒ (২৪০x+২৪০-২৪০x)/x(x+1) =১
⇒ x  + x - ২৪০ = 0
⇒ x  + ১৬x - ১৫x - ২৪০ = ০
⇒ x(x + ১৬) - ১৫ (x + ১৬) = 0
⇒ (x + ১৬) (x - ১৫) = ০
∴ x = ১৫ [ ঋণাত্মক মান গ্রহণেযাগ� নয়]
অথ�াৎ শািহন ১৫িট কলম িকেনিছল । 

168) BAT, EAT, HAT, ?, ….

✔ 1) CAT 

✔ 2) IAT 

✔ 3) KAT 

✔ 4) JAT 

ব�াখ�া : A এবং T এর �কান পিরবত� ন হেব না। B, E, H এর মােঝ দেুটা কের অক্ষর বাদ �দওয়া হেয়েছ। তাই H
এর পর I, J বাদ িদেয় K বসেব। তাই শব্দিট হেব KAT। 

169) Of the five words below, four are similar in a certain way. Which is the

one not like these four? 

✔ 1) smuggle 

✔ 2) bribe 

✔ 3) steal 

✔ 4) sell 

ব�াখ�া : Good (ভােলা), large (বহৃৎ), red (লাল) ও thick (ঘন বা পরুু)— এেদর প্রেত�কিটই হেচ্ছ
adjective (িবেশষণ পদ) যা �কােনা ব�িক্ত বা বস্তুর �বিশষ্ট� িনেদ�শ কের। অপরিদেক, walk (হাটঁা) হেচ্ছ
verb (িক্রয়াপদ) যা দ্বারা কাজ করা �বাঝায়। 

2

2



170) Choose the correct sentene: Rakib is----- finest young player now

✔ 1) a 

✔ 2) the 

✔ 3) an 

✔ 4) none of these 

ব�াখ�া : Adjective এর Superlative degree এর পেূব� the বেস। 

171) ADMINISTRATION শব্দ দ্বারা নীেচর �কানিট গঠন করা যায় না?

✔ 1) STATION 

✔ 2) TRADITION 

✔ 3) MINISTER 

✔ 4) RATION 

ব�াখ�া : ADMINISTRATION শব্দিটর মােঝ E �নই। তাই এিটদ্বারা MINISTER শব্দিট গঠন করা যােবনা 

172) প্রাথিমক িশক্ষা অিধদপ্তেরর প্রধান কম�কত� ার পদিব িক?

✔ 1) �চয়ারম�ান 
✔ 2) মহাপিরচালক 
✔ 3) সিচব 
✔ 4) পিরচালক 

ব�াখ�া : 01F4A6  গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলােদশ সরকােরর প্রিতিট মন্ত্রণালেয়র সােথ সংযকু্ত রেয়েছ িবভাগ বা অিধদপ্তর। 
01F
4A6  অিধদপ্তেরর প্রধান হেলন মহাপিরচালক। প্রাথিমক িশক্ষা অিধদপ্তেরর প্রধান কম�কত� ার পদিব স্বাভািবকভােবই
মহাপিরচালক। 
01F
4A6  অিধদপ্তেরর অধীেন পণু� বা আধা স্বায়ত্তশািসত সংস্থা, �বাড� , কেপ�ােরশন অন্তভু� ক্ত রেয়েছ। 

173) কত বছর পর পর প্রথম বছেরর ক�ােলন্ডার একই বার িদেয় শুরু হয়?

✔ 1) ১০ 
✔ 2) ১৮ 
✔ 3) ৯ 
✔ 4) ১১ 

ব�াখ�া : প্রিত ১১ বছর পর পর ক�ােলন্ডােরর পনুরাবিৃত্ত ঘেট। অথ�াৎ ১১ বছর পর প্রথম বছেরর ক�ােলন্ডার এক
ই বার িদেয় শুরু হেব। কারণ �য �কান ভােব ১১ বছর িনেল �দখা যােব �য ১১ বছেরর মেধ� ৩ িট িলপ ইয়ার থােক।
এখন প্রিত বছর ১ িদন কের ১১ বছের ১১ িদন ও ৩ িদন িলপ ইয়ােরর জন� আেরা ৩ িদন সহ �মাট পাথ�ক� হেব
১১+৩= ১৪ িদন যা ৭ িদেয় িবভাজ�। যার ফেল ১১ বছর পর পর হুবহু এক ই ক�ােলন্ডার হয়। 



174) �শনেজনভুক্ত �দশ �কানিট?

✔ 1) �বলিজয়াম 
✔ 2) িব্রেটন 
✔ 3) �রামািনয়া 
✔ 4) আয়ারল�ান্ড 

ব�াখ�া : �শনেজন চুিক্ত অবাধ চলাচল সংক্রান্ত একিট চুিক্ত। ১৪ জনু, ১৯৮৫ সােল লেুক্সমবােগ�র �শনেজন
শহেরর িনকটবত� ী ইউেরাপীয় অথ�ৈনিতক সম্প্রদােয়র দশিট সদস� রাষ্ট্রগুিলর মেধ� এিটর স্বাক্ষর করা হেয়িছল।
এিট ১৯৯৫ সােল কায�কর করা হয়। এর মাধ�েম িভসামকু্ত ইউেরােপর যাত্রা শুরু হয়। ১৯৯০-এ পি�ম জাম�ািন,
�ান্স, �নদারল�ান্ডস, �বলিজয়াম ও লেুক্সমবােগ�র পাচঁিট �দশ কতৃ� ক স্বাক্ষিরত একিট চুিক্তর আওতায় সীমানার
অবসান ঘটােনা হয় এবং তারপর �স্পন এবং পতু� গাল �যাগদান কের। বত� মােন ইউেরােপর ২৬িট �দশ এই
এলাকাভুক্ত। িব্রেটন,আয়ারল�ান্ড,বলুেগিরয়া, �রামািনয়া, �ক্রােয়িশয়া এবং সাইপ্রাস এর অন্তভু� ক্ত নয়। (তথ�সূত্র-
ইউেরাপীয় ইউিনয়ন ওেয়বসাইট) 

175) কিম্পউটার এর RAM হেচ্ছ/ RAM in computer stands for 

✔ 1) Readily avilable memory 

✔ 2) Random access memory 

✔ 3) Read access memory 

✔ 4) Reading access memory 

ব�াখ�া : র�ান্ডম অ�ােক্সস �মেমাির(ইংেরিজ: Random access memory), সংেক্ষেপ র�াম (RAM) হল
এক ধরেনর কিম্পউটােরর উপাত্ত (ডাটা) সংরক্ষেণর মাধ�ম র�াম �থেক �য �কান ক্রেম উপাত্ত "অ�ােক্সস" করা
যায়, এ কারেণই এেক র�ান্ডম অ�ােক্সস �মেমাির বলা হয়। [তথ�সূত্র-তথ� ও �যাগােযাগ প্রযিুক্ত, একাদশ- দ্বাদশ,
�লখক: প্রেকৗশলী মিুজবরু রহমান, সংস্করণ: 2022] 

176) 128 + 64 + 32 + …….. ধারািটর �কান পদ 1/2?

✔ 1) 5 

✔ 2) 7 

✔ 3) 9 

✔ 4) None of them 

ব�াখ�া : 

এখােন a = 128, r = 64/128 = 1/2 

ধির, n তম পদ = 1/2

প্রশ্নমেত,
ar  = 1/2

বা, 128×(1/2)  = 1/2

n-1

n-1



বা, (1/2)  = 1/256

বা, (1/2)  = (1/2)

বা, n-1 = 8

∴ n = 9

177) আপনার �মাবাইল �সটিট যিদ ২০০৫ সােলর পর �তির হেয় থােক তেব এিটেত িলিথয়াম ব�াটারী ব�বহৃত
হেয়েছ। িনেচর �কান বক্তব�িট সিত� হেল উপেরর বাক�িট সিঠক হেব ? 

✔ 1) িলিথয়াম ব�াটারী শুধমুাত্র �মাবাইল �সেট ব�বহৃত হয় 
✔ 2) িলিথয়াম ব�াটারী �তির হেয়েছ ২০০৫ সােলর পের 
✔ 3) শুধমুাত্র ২০০৫ সােলর পের �তির �মাবাইল �সেট িলিথয়াম ব�াটারী ব�বহৃত হয় 
✔ 4) শুধমুাত্র ২০০৫ সােলর পের �তির �মাবাইল �সেট িলিথয়াম ব�াটারী থাকেত পাের 

ব�াখ�া : সিঠক উত্তর গ। িলিথয়াম ব�াটাির �ফােন ব�াবহৃত হওয়া শুরু হেয়েছ ২০০৫ সােলর পর �থেক।
[তথ�সূত্রঃ পিত্রকা] 

178) The passive form of 'Who broke the glass?' is-

✔ 1) The glass was broken by whom? 

✔ 2) Who was the person that broke the glass 

✔ 3) By who the glass was broken? 

✔ 4) By whom was the glass broken? 

ব�াখ�া : যিদ active voice এর subject Who িদেয় শুরু হয় তেব passive করার সময় by whom

িদেয় শুরু হয় এবং tense অনুযায়ী auxiliary verb বেস ও interrogative অনুযায়ী বাকী অংশ �শষ
হয়। অথ�াৎ, By whom + Auxiliary (Tense অনুযায়ী) + sub + Vpp. 

179) ভাস�াই চুিক্ত স্বাক্ষিরত হয় কত সােল?

✔ 1) ১৯২৮ 
✔ 2) ১৯৪৫ 
✔ 3) ১৯৬২ 
✔ 4) ১৯১৯ 

ব�াখ�া : ২৮ জুন,১৯১৯ �ােন্সর ভাস�াইেয় জাম�ািন এবং িমত্রশিক্তর মেধ� "ভাস�াই চুিক্ত" স্বাক্ষিরত হয়। [সূত্রঃ
উইিকিপিডয়া] 

180) মহাস্থানগড় �কান নদীর তীের অবিস্থত ? 

✔ 1) করেতায়া 
✔ 2) গঙ্গা 
✔ 3) ব্রহ্মপতু্র 

n-1

n-1 8



✔ 4) মহানন্দা 

ব�াখ�া : মহাস্থানগড় বগুড়া �থেক ১৩ িকেলািমটার উত্তের বগুড়া-ঢাকা িবশ্বেরােডর পােশ অবিস্থত। পােশই
করেতায়া নদীর একিট ক্ষীণকায় ��াতধারা প্রবহমান। [তথ�সূত্রঃ �দিনক পিত্রকা ] 

181) �য ধ্বিন উচ্চারেণর সময় ফুসফুস তািড়ত বাতাস �বিরেয় �যেত মখুিববেরর �কাথাও বাধা পায় না,
তােদরেক বলা হয়-

✔ 1) স্বরধ্বিন 
✔ 2) ব�ঞ্জনধ্বিন 
✔ 3) নািসক�ধ্বিন 
✔ 4) অল্পপ্রাণ ধ্বিন 

ব�াখ�া : �য ধ্বিন উচ্চারেণর সময় ফুসফুস তািড়ত বাতাস �বিরেয় �যেত মখুিববেরর �কাথাও বাধা পায় না,
তােদরেক বলা হয় স্বরধ্বিন। �যমন- অ,আ,ই,ঈ,উ ইত�ািদ 

182) পাব�ত� চট্টগ্রাম শািন্তচুিক্ত কেব সম্পািদত হয়?

✔ 1) নেভম্বর ১২, ১৯৯৭ 
✔ 2) িডেসম্বর ২, ১৯৯৭ 
✔ 3) িডেসম্বর ১৬, ১৯৯৭ 
✔ 4) িডেসম্বর ২৫, ১৯৯৭ 

ব�াখ�া : পাব�ত� চট্টগ্রাম শািন্তচুিক্ত কেব সম্পািদত হয় িডেসম্বর ২, ১৯৯৭ 

183) ১৯৮৭ সােল স্বাক্ষিরত মি�ল প্রেটাকেলর িবষয়বস্তু িছল -

✔ 1) পরমাণু 
✔ 2) পিরেবশ 
✔ 3) বািণজ� 
✔ 4) িনরস্ত্রীকরণ 

ব�াখ�া : িবষয়বস্তু পিরেবশ সম্পেক� । মি�য়ল চুিক্ত বা মি�য়ল প্রেটাকল মি�ল প্রেটাকল হেচ্ছ ওেজান স্তর রক্ষা
করার জেন� একিট আন্তজ� ািতক চুিক্ত। ওেজান স্তরেক রক্ষা করার জেন� ১৯৮৭ সােলর ১৬ �সে�ম্বর সাক্ষিরত
হয় মি�ল চুিক্ত, এবং ১৯৮৯ সােলর ১ জানুয়াির �থেক এিট কায�কর হয়। এ পয�ন্ত মি�য়ল চুিক্ত ৫ বার সংেশাধন
হয়। [তথ�সূত্রঃ UNEP] 

184) জািতসংেঘর অিভমত অনুসাের সুশাসেনর লক্ষ� ও উেদ্দশ� হেলা-

✔ 1) দািরদ্র িবেমাচনখ 
✔ 2) �মৗিলক অিধকার রক্ষাগ 
✔ 3) �মৗিলক স্বাধীনতার উন্নয়নঘ 
✔ 4) সামািজক উন্নয়ন ও সুরক্ষা 



ব�াখ�া : ১৯৮০ -এর দশেক িবিভন্ন উন্নয়নশীল �দেশ িবেশষ কের সাব-সহারান �দশগুেলােত িবিভন্ন অথ�ৈনিতক
সংস্থা কায�ক্রম শুরু কের । এেত ঐসব �দেশ অথ�ৈনিতক উন্নয়েনর পাশাপািশ আথ�-সামািজক িকছু সমস�ার
উদ্ভব ঘেট । দাতা সংস্থার পরামেশ� উদূ্ভত সমস�া �মাকািবলায় ষ্ট্রাকচারাল অ�াডজ�াষ্টেমন্ট নীিত অনুসরণ
করেলও তা মানুেষর �তমন কল�াণ িনি�ত করেত পােরিন । এ �প্রক্ষাপেট িবশ্বব�াংক সুশাসনেক এেজন্ডাভুক্ত
কের । জািতসংেঘর অিভমত অনুযায়ী সুশাসেনর লক্ষ� ও উেদ্দশ� হেলা '�মৗিলক স্বাধীনতার উন্নয়ন' ।
জািতসংঘ সুশাসেনর ৮িট উপাদান উে�খ কেরেছ । (তথ�সূত্র- �পৗরনীিত ও সুশাসন ১মপত্র- একাদশ ও দ্বাদশ
�শ্রিণ) 

185) একজন জনপ্রশাসেকর �মৗিলক মলু�েবাধ �কানিট?

✔ 1) আ�াধীন থাকা 
✔ 2) িনষ্ঠা 
✔ 3) জনকল�ান 
✔ 4) সময়ানুবিত� তা 

ব�াখ�া : একজন জনপ্রশাসক �ক জনকল�ান এর কথা মাথায় রাখেতই হেব। 

186) স্বচ্ছতা ও জবাবিদিহতা িনি�তকারেণ �কানিটর িবকল্প �নই ? 

✔ 1) তথ� অিধকার আইন 
✔ 2) সামািজক আইন 
✔ 3) ◌্আইেনর প্রেয়াগ দলীয় ব�িক্ত দ্বারা িনধ�ািরত 
✔ 4) দাতা সংস্থাগুেলার উন্নয়ন 

ব�াখ�া : তথ� অিধকার আইন তথ� অিধকার আইন সাধারণত জনগেণর তথ� পাওয়ার স্বাধীনতা সংক্রান্ত আইন
নােম পিরিচত। এেক বেল উনু্মক্ত তথ�। যকু্তরােষ্ট্র এ ধরেনর আইন আেলািকত আইন নােম পিরিচত। িকছু িকছু
�দেশ এ আইেনর িশেরানাম হেলা তথ� স্বাধীনতা আইন। প্রাপ্ত তথ�সূেত্র জানা যায় �য, এ ধরেনর আইন িবিভন্ন
িশেরানােম পিৃথবীর ৭০িট �দেশ প্রচিলত। ১৭৬৬ সােল প্রথম সুইেডেন এ ধরেনর আইন প্রবিত� ত হয় যা
সংবাদপেত্রর স্বাধীনতা আইন নােম পিরিচত। [তথ�সূত্রঃ �দিনক পিত্রকা ] 

187) �কানিট সামিরক �জাট নয়?

✔ 1) ন�ােটা 
✔ 2) ওয়ারেসা 
✔ 3) িসয়ােটা 
✔ 4) নাফটা 

ব�াখ�া : উি�িখত ন�ােটা, িসয়ােটা ও ওয়ারেসা সামিরক �জাট। NATO (North Atlantic Treaty

Organization) প্রিতিষ্ঠত হয় ৪ এিপ্রল ১৯৪৯ সােল। ন�ােটার বত� মান সদর দপ্তর �বলিজয়ােমর ব্রােসলেস।
নাফটা ও সাফটা আঞ্চিলক বািণজ� চুিক্ত। NAFTA- North American Free Trade Agreement)

স্বাক্ষিরত হয় ১৭ িডেসম্বর ১৯৯২। [Source - NATO & NAFTA Official Website] 



188) A mango was . . . . . . by Manju.

✔ 1) eat 

✔ 2) ate 

✔ 3) eats 

✔ 4) eaten 

ব�াখ�া : Sentence is in past tense. perfect participle is used after was/were.

Hence, eaten is correct. 

189) পিৃথবীর তথা আি�কার দীঘ �তম নদী-

✔ 1) কেঙ্গা 
✔ 2) নীল 
✔ 3) নাইজার 
✔ 4) আমাজন 

ব�াখ�া : পিৃথবীর তথা আি�কার দীঘ �তম নদী নীল 

190) What type of phrase is the following highlighted words? Oh dear me!

✔ 1) Adverbial phrase 

✔ 2) Interjectional phrase 

✔ 3) Prepositional phrase 

✔ 4) Exclamatory Phrase 

ব�াখ�া : Interjectional phrase সাধারণত Interjection এর কাজ কের এবং Interjectional

phrase �চনার উপায় হেচ্ছ interjectional phrase এর �শেষ Note of exclamation (!) থােক। 

191) মনুীর �চৗধরুীর ‘রক্তাক্ত প্রান্তর’ �কান �শ্রিণর রচনা ? 

✔ 1) �পৗরািনক 
✔ 2) সামািজক 
✔ 3) ঐিতহািসক 
✔ 4) রূপক 

ব�াখ�া : এিট তার প্রথম পনূ�াঙ্গ �মৗিলক ঐিতহািসক নাটক। পািনপেথর তৃতীয় যেুদ্ধর (১৭৬১) ঘটনা অবলাম্বেন
িতন অঙ্কিবিশষ্ট ঐিতহািসক এ নাটকিটর কািহনী গ্রহণ কেরন কায়েকাবােদর 'মহাশ্মশান' �থেক। তথ�সূত্রঃ
িজ�াসা,�সৗিমত্র �শখর 

192) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুেরর অিতপ্রাকৃত গল্প �কানিট?

✔ 1) একরািত্র 



✔ 2) নষ্টনীড় 
✔ 3) কু্ষিধত পাষাণ 
✔ 4) মধ�বিত� নী 

ব�াখ�া : মধ�বিত� নী - গাহ�স্থ� িবষয়ক গল্প। নষ্টনীড় - হেলা সামািজক গল্প। কু্ষিধতপাষাণ - অিতপ্রাকৃত গল্প।
একরািত্র - হেলা �প্রমিবষয়ক গল্প। 

193) Hill : Mountain - 

✔ 1) Grass : Rocks 

✔ 2) Autumn : Winter 

✔ 3) Creek : River 

✔ 4) Star : Sun 

ব�াখ�া : Hill হেচ্ছ পাহার, Mountiain পব�ত। দইুিটর মােঝ �বিশষ্ট�গত সাদশৃ� র�েছ। Star হেচ্ছ তারা, Sun

-সূয�। দইুিটর মােঝ �বিশষ্ট�গত িমল রেয়েছ, কারণ উভেয়ই নক্ষত্র। অন�িদেক Creek মােন হেচ্ছ খািড় বা খাদ,
river অথ� হেচ্ছ নদী। Grass মােন ঘাস ও ROck পাথর। যা এেক অপেরর িবপরীত 

194) ঢাকা �থেক প্রকািশত প্রথম বাংলা সংবাদপত্র �কানিট ? 

✔ 1) সংবাদ 
✔ 2) ঢাকা প্রকাশ 
✔ 3) আজেকর কাগজ 
✔ 4) ইেত্তফাক 

ব�াখ�া : ঢাকাপ্রকাশ বাংলােদেশর ঢাকা শহেরর প্রথম বাংলা সংবাদপত্র যা বাংলা তািরখ ২৫ ফাল্গুন, ১২৬৭ (মাচ�
৭, ১৮৬১) প্রথম প্রকািশত হয়। [তথ�সূত্রঃ �দিনক প্রথম আেলা পিত্রকা ] 

195) ‘�তামার সৃিষ্টর পথ �রেখছ আকীণ� কির’ - রবীন্দ্রনােথর �কান কােব�র কিবতা ? 

✔ 1) পরূবী 
✔ 2) �শষেলখা 
✔ 3) আকাশ প্রদীপ 
✔ 4) �সজঁুিত 

ব�াখ�া : কিবগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুেরর '�তামার সৃিষ্টর পথ' কিবতার অন্তগ�ত আেলাচ� অংশটুকু তার �শষেলখা'
কাব� �থেক উদৃ্ধত হেয়েছ। কিব �কালকাতা থাকাকালীন �জাড়াসােঁকােত ১৯৪১ সােলর ৩০ জলুাই (১৪ শ্রাবণ
১৩৪৮) কিবতািট রচনা কেরন। তথ�সূত্রঃ িজ�াসা,�সৗিমত্র �শখর 

196) জািতসংেঘর শািন্তরক্ষী বািহনী প্রথম গিঠত হয়-

✔ 1) ১৯৪৮ 
✔ 2) ১৯৪৯ 



✔ 3) ১৯৫৩ 
✔ 4) ১৯৫৬ 

ব�াখ�া : জািতসংঘ শািন্তরক্ষী বািহনীর কায�ক্রম শুরু হয় ১৯৪৮ সােলর �ম মােস িফিলিস্তেন যা এখনও চালু
রেয়েছ। 

197) িনেচর �কানিট �াউড কিম্পউিটং এর �সবা নয়?

✔ 1) অবকাঠােমাগত 
✔ 2) সফটওয়�ার িভিত্তক 
✔ 3) হাড� ওয়�ার �মইনেটেনন্স 
✔ 4) প্লাটফম� িভিত্তক 

ব�াখ�া : �াউড কিম্পউিটং ৩ ধরেনর �সবা প্রদান কের। যথাঃ অবকাঠােমাগত �সবা, প্লাটফম�িভিত্তক �সবা,
সফটওয়�ারিভিত্তক �সবা।[তথ�সূত্রঃ তথ� ও �যাগােযাগ প্রযিুক্ত (একাদশ - দ্বাদশ �শ্রিণ) 

198) �ক SQL �তির কের? 

✔ 1) Bjarne stroustup 

✔ 2) Adam Smith 

✔ 3) San Jose Research Centre 

✔ 4) Dennis Ritphie 

ব�াখ�া : ১৯৭৪ সােল SQL আইিবএম-এর San Jose Research Center এ �তির করা হয়। SQL �ডটা
�ডিফেনশন ও �ডটা ম�ািনপেুলশন ল�াংগুেয়জ িহেসেব িবিভন্ন RDBMS (�যমন- DB2, SQL/DS

ORACLE, INGRES, FOXPRO ইত�ািদ) এ ব�বহৃত হয়। Tuple Calculas এর উপর িভিত্ত কের SQL

�তির করা হেয়েছ। [তথ�সূত্রঃ ষষ্ঠ অধ�ায় পাঠ-৬.৫ (কুেয়ির), তথ� ও �যাগােযাগ প্রযিুক্ত, একাদশ ও দ্বাদশ �শ্রিণ] 

199) সােবক �সািভেয়ত ইউিনয়ন িবলপু্ত হেয় সৃষ্ট রােষ্ট্রর সংখ�া-

✔ 1) ১২ িট 
✔ 2) ১৪ িট 
✔ 3) ১৫ িট 
✔ 4) ১৭ িট 

ব�াখ�া : সােবক �সািভেয়ত ইউিনয়ন িবলপু্ত হেয় সৃষ্ট রােষ্ট্রর সংখ�া ১৫ িট 

200) ---------- ছাড়া �রাগ প্রিতেরাধ করা অসম্ভব।

✔ 1) িটকাদান কম�সূিচ 
✔ 2) পিুষ্টকর খাদ� 
✔ 3) সেচতনতা 
✔ 4) অথ� 



ব�াখ�া : সেচতনতা ছাড়া �রাগ প্রিতেরাধ করা অসম্ভব। 

ঘের বেসই পড়ুন আর পরীক্ষা িদন হ�ােলা িবিসএস এেপ। ওেয়বসাইেট এক্সাম িদেত িভিজট করুনঃ live.hellobcs.com 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hello_bcs.live_exam
live.hellobcs.com

