
সমি�ত ৮ ব�াংক ও ১ আিথ�ক �িত�ােনর �� ও সমাধান

বাংলা অংেশর সমাধান:

১। উপসগ� �কান�?

উ�রঃ অিত

২। ‘ ব�দশ�ন ‘ পি�কা �কান সােল �থম �কািশত হয়?

উ�রঃ ১৮৭২ সােল

৩। �কান� িবেশষণ বাচক শ�?

উ�রঃ জীবনী

৪। �কান বােক� নাম পু�েষর ব�বহার করা হেয়েছ?

উ�রঃ ওরা িক কের?

৫। �কান শে� ধাতুর সে� �ত�য় যু� হেয়েছ?

উ�রঃ পাঠক

৬। বাংলােদেশ “িসরাজউে�ালা” নাটক� �ক রচনা কেরেছন?

উ�রঃ িসকানদার আব ুজাফর

৭। “�বণ” শ��র সি� িবে�দ করেল পাওয়া যায়-

উ�রঃ ��া + অন

৮। “�হড �মৗলভী” �কান �কান ভাষার শ� সহেযােগ গ�ত?

উ�রঃ ইংেরিজ + ফািস�

৯। �কান চরণ� স�ক? উ�রঃ স�ক উ�র নাই

[স�ক উ�রঃ ধন� ধান� পু� ভরা]

১০। “ন� হবার �ভাব যার” এক কথায় িক হেব?



উ�রঃ ন�র

১১। “সংশয়” এর িবপরীতাথ�ক শ� �কান�?

উ�রঃ �ত�য়

১২। িবভি�যু� ধাতু ও শ�েক িক বেল?

উ�রঃ পদ

১৩। �কান ি��ি� শ�জ�ু ব�বচন সংেকত কের?

উ�রঃ পাকা পাকা আম

১৪। বাংলা ভাষায় �থম সাথ�ক কেমিড নাটক �কান�?

উ�রঃ ভ�াজু� ন

১৫। “মােগা ভাবনা �কন” গান�র গীিতকার �ক?

উ�রঃ �গৗরী�স� মজমুদার

১৬। খনার বচন এর মলূভাব িক?

উ�রঃ �� জীবনযাপন রীিত

১৭। �কান শ�� �� বানােন �লখা হেয়েছ?

উ�রঃ ি�ভুজ

১৮। �কান� �মৗিলক শ�?

উ�রঃ �কান�ই নয়

১৯। িনেচর �কান শ� ণ� িবিধ অনসুাের “ণ” এর ব�বহার হেয়েছ?

উ�রঃ �বণ

২০। �কান বাক�� ��?

উ�রঃ �দন� সব�দা মহে�র পিরচায়ক নয়

২১। “মা�র ময়না” চলি�ে�র িনম�াতা �ক?



উ�রঃ তােরক মাসুদ

২২। “নীল দপ�ণ” নাটক�র মলূ িবষয়ব� িক?

উ�রঃ নীলকরেদর অত�াচার

২৩। �কান� কাজী নজ�ল ইসলাম রিচত নয়?

উ�রঃ প�পুরান

২৪। রাজা রামেমাহন রিচত বাংলা ব�াকরেণর নাম িক?

উ�রঃ �গৗড়ীয় ব�াকরণ

২৫। “�চৗ-হি�” শ�� �কান �কান ভাষার শ�েযােগ হেয়েছ?

উ�রঃ ফারিস+আরিব

িজেক অংেশর সমাধান

৭১। Which country in the world shares its border with the most countries? উ�রঃ Russia

৭২। Which of the following desert is located in Mongolia? উ�রঃ Gobi Desert

৭৩। Shakib Al Hasan has recently been selected as the best athlete in the history of
Bangladesh by- উ�রঃ BSPA [Bangladesh Sports Press Association =BSPA]

৭৪। Which of the following has the highest number of green apparel factories in the world?
উ�রঃ  Bangladesh

৭৫। A Chronometer is used to measure- উ�রঃ Time

৭৬। The 7th March speech of Bangabandhu was recognized as part of the world’s
documentary heritage by-  উ�রঃ UNESCO

৭৭। The Nobel Prize for Literature in 2022 has been awarded to- উ�রঃ Annie Ernaux

৭৮। The third largest economy in the world is – উ�রঃ Japan

৭৯। Which one is the second-highest mountain on the earth? উ�রঃ K2 [Mount Godwin
Austen]



৮০। Which one is the top country in terms of per capita greenhouse gas emission? উ�রঃ
চীন

৮১। What was the capacity of the crane ship to install the span of the Padma Bridge? উ�রঃ
3,600 tons

৮২। What is the extreme poverty rate of Bangladesh as per the Economics index, 2022?
উ�রঃ 10.50%

৮৩। Who is the founder of ‘SpaceX’? উ�রঃ Elon Musk

৮৪। The southernmost town of the world resides in- উ�রঃ Chile [Puerto Williams]

৮৫। Who is the World’s first wicket keeper to score double century in test cricket? উ�রঃ
Mushfiqur Rahim

৮৬। Who has written the famous novel ‘Pather Panchali’? উ�রঃ Bibhutibhushan
Bandyopadhyay

৮৭। What is the position of Bangladesh according to World Bank, in the terms of the
recipient of remittances in 2021? উ�রঃ 7th

৮৮। What is the name of the country where no prime minister has ever served a full term?
উ�রঃ Pakistan

৮৯। How many districts are touched by the Sundarbans? উ�রঃ 5 [খুলনা , সাত�ীরা, বােগরহাট,
পটুয়াখািল ও বর�না]

৯০। The documentary film, based on the liberation war ‘Rupali Shoikot’ was directed by –
উ�রঃ Alamgir Kabir

কি�উটার ও তথ� �যুি� অংেশর সমাধান

৯১। A Terabytes is equal to – উ�রঃ 1024 gigabytes (GB)

৯২। RTGS is a – উ�রঃ Payment system [RTGS = Real Time Gross Settlement]

৯৩। An offline UPS will typically take _____ to transfer power. উ�রঃ 8 milliseconds

৯৪। A chatbot or chatterbot is – উ�রঃ Software



৯৫। For keeping internet activity anonymous and private by users, which one is used? উ�রঃ
Dark web

৯৬। Which of the following format is usually used to store data? উ�রঃ BCD [binary-coded
decimal = BCD]

৯৭। Which of the following is not the component of a microprocessor? উ�রঃ Hard Disk

৯৮। Microsoft Office is an example of a – উ�রঃ Horizontal market software

৯৯। Identify the language which is mainly used for artificial Intelligence – উ�রঃ JAVA

১০০। Electronic trespassing or criminal hacking is known as- উ�রঃ Cracking


