


39th BCS Question & Solution  
English 

1. Which of the following words has been formed with a prefix? – Amoral ( Amoral- 
lacking a moral sense; unconcerned with the rightness or wrongness of 
something) 

2. Passive voice: Do you know them? – Are they known to you? 
3. A soporific speech is likely to – Put one to sleep 
4. What is the plural number of ovum – Ova 
5. Geriatrics is the branch of medicine concerned with the diseases and care of – Old 

People 
6. Love for the whole world is called – Philanthropy 
7. Florid indicates – flower 
8. The Warning of the authority falls on deaf ears – Here Warning- Noun 
9. A person who believes that law and governments are not necessary is known as – 

Anarchist 
10. Panacea means – cure all 
11. Culinary is related – Cooking 
12. Hospitals …. the sick. – admit 
13. ‘A Christmas Carol’ is – স�ক উ�র নাই- ( উ�র হেব Ghost story) 
14. He went to —-hospital because he had……heart attack. – No article, A 
15. There was a small reception following the wedding. Following – Preposition 
16. Complete the sentence- Had I known you were waiting outside, I….. = would have 

invited you to come in. 
17. To be, or not to be”– is a quotation of – Hamlet 
18. Cricket is a kind of game and also a name of – insect 
19. Correct spelling – Schizophrenia 
20. Government by richest class – Aristocracy 

 

Bangla 
1. �কান শ�যুগল� িভ�  – Love, Affection 
2. Hand out meaning – �চারপ� 
3. �লফেটন�া� এর স�ক বানান  – Lieutenant 
4. িবভি�হীন নাম শ�েক িক বেল?  – �ািতপািদক 
5. তা�ুিলক শে�র সমাথ�ক নয়  – তামিসক 



6. সাধু ও চিলত ভাষার পাথ�ক� �কান �কান পেদ �বশী  – ি�য়া  ও  সব�নাম  পেদ 
7. জীবন �থেক �নওয়া চলি���র পিরচালক  – জিহর  রায়হান 
8. বাঁধনহারা কাজী নজ�েলর �কান ধরেনর রচনা – উপন�াস 
9. ‘দরুব�া’-এর স�ক সি� িবে�দ িক?  – দঃু + অব�া 
10.আ�ণ এর সমাথ�ক শ�  – অনল 
11.জীবনান� দাশ �ক িনজ� নতম কিব বেলেছন  – ব�ুেদব  বসু 
12. �ব�া� �� ও �বদা� সার কার �লখা  – রাজা  রামেমাহন  রায় 
13.সরল শে�র িবপরীত নয়  – গরল 
14. �কান� অপাদান কারক  – ��ন  ��শন  �ছেড়েছ 
15. �বগম �রােকয়া সাখাওয়াত এর রচনা  – প�রাগ 
16.মীর মশাররফ �হােসেনর রিচত ��  – গাজী  িময়ার  ব�ানী 
17. �কান শ�� উপসগ� িদেয় গ�ত  – আঘাটা 
18.খনার বচন এর মলূভাব  –সামািজক  মলূ�েবাধ 
19.আ�েনর পরশমিণ কার �লখা উপন�াস  – �মায়ূন  আহেমদ 
20. �কান উপসগ�� িভন�াথক  – উপেভাগ 

General Knowledge 

1. মিু�যুে�র সময় �নৗ কমা� গ�ত হয় �কান �স�ের ?  – ১০  নং 
2. জািতসংেঘর ‘Champion of the Earth’ পদক �া� হেল  – �শখ  হািসনা 
3. �কান সােল িহটলার জাম�ােনর চ�াে�লর িনযু� হয়  –১৯৩৩  সােল 
4. �তাপ আিদত� �ক িছেলন  – রাজপুত  রাজা 
5. িবখ�াত ওয়ািশংটন কনেসনসাস (Washington Consensus) �কান িবষেয়র সােথ জিড়ত?  – নয়া 

উদারতাবাদী  অথ�ৈনিতক  নীিতবা�বায়ন 
6. বাংলােদেশর িজিডিপেত কৃিষ খােতর অবদান কত?   ১৪.৭৯% 
7. ২০১৮ সােল অনিু�ত িজ �সেভন শীষ� সে�লেনর পর �যৗথ �ঘাষণা �া�র �দােন িবরত িছল �কান �দশ? 

– যু�রা� 
8. বাংলােদেশর �ধান িবচারপিত িনেয়াগ �দয় �ক?  রা�পিত 
9. মিুজবনগর সরকার কখন গ�ত হয়  – ১৯৭১  সােলর  ১০  এি�ল 
10.বাংলােদেশর সংিবধােনর তফিসল কয়�  – ৭  � 
11.ব�ভ� রদ হয় কেব  –১৯১১  সােল 
12. ২০১৮ সােলর িব� পিরেবশ িদবেসর �িতপাদ� িক  -‘আসুন  �াি�ক  দষূণ  ব�  কির’ 
13.বাংলােদেশ �জাতে�র িনব�াহী �মতা কার কতৃ� ে� �যু� হয়?  – �ধানম�ী 
14.স�িত কাতার সংকেটর সময় �কান �দশ� কাতােরর সােথ স�ক�  িছ� কের নাই  – �েয়ত 
15.বাইেজনটাইন সা�ােজর রাজধানী �কাথায় িছল  –ক�টাি�েনাপল 
16.বাংলােদেশর ২০১৮-২০১৯ অথ�বছেরর বােজেট বািষ�ক উ�য়ন কম�সূিচর জন� বরা� আেছ  – ১,৭৩,০০ 

�কা�  টাকা। 
17. যু�রাে� র�ানী বািণেজ� বহৃ�ম বাজার  –চীন 
18.সব��থম �কাথায় ওেপক এর সদর দ�র �ািপত হয়  – বাগদাদ (বত� মােন  িভেয়না) 
19.পলাশীর যু� কেব হয়  –২৩  জনু  ১৭৫৭ 
20.বাংলােদেশর ২০১৮-২০১৯ অথ�বছেরর বােজেট িজিডিপর �বিৃ� কত  –৭.৮০% 



21.সংিবধােনর �কান অনেু�েদ “িনব�াহী িবভাগ �থেক িবচার িবভাগ পৃথকীকরণ” এর কথা বলা হেয়েছ?  –২২ 
অনেু�দ 

22. �মেসাপেটিময়া সভ�তা গেড় উেঠ  – টাইি�স  ও  ইউে��স  নদীর  তীের 
23. National League for Democracy – িময়ানমার 
24. ১৯৪৫ সােল জািতসংঘ �িত�াকালীন সমেয় সদস� িছল  – ৫১ 
25.আধুিনক রা� ব�ব�ার উ�বকাল  – �াচীন  �ীস  সময়কাল 
26.বাংলােদেশর �ধানম�ী হেত �গেল কত বছর বয়স লাগেব- ২৫ বছর 
27.ফলেক�ং (Folketing) �কান �দেশর আইনসভা  –�ডনমাক�  (Denmark) 
28. ি�ক� িবিশ� জাতীয় সংসদ  – িময়ানমার 
29.৯২ বছর বয়সী মাহািথর �মাহা�ােদর রাজৈনিতক �জােটর নাম  – পাকাতান  হারাতান 
30. �কান িবখ�াত িবেদশী ম�াগািজন ব�ব�ু �শখ মিুজবরু রহমানেক রাজনীিতর কিব (Poet of Politics) 

আখ�া িদেয়েছন?  – িনউজউই� 
31.মায়া সভ�তা িবরাজমান িছল  – মধ�  আেমিরকার 
32.রাজনীিতেত িজেরাসাম �গম �কান ভােবর সােথ যু�  – গঠনবাদ 
33.ন�ােটার সব�েশষ সদস�  – মি�িনে�া ( ন�ােটা  এর  বত� মান  সদস�  �দশ – ২৯  �) 
34.বাংলােদেশর �ধানম�ী �শখ হািসনা িশ�মতুৃ� হার কমােনার কারেণ �য পুর�ার পান  – এমিডিজ  অ�াওয়াড�  

২০১০ 
35.�া� িকম �বঠক িস�াপুেরর �কাথায় হয়  – সাে�াসা  �ীেপ 

Mathematics 

1. যিদ ৯×৭= ৩৫৪৫ হয়, ৪×৩=১৫২০ হয় তেব ৬×৮= হেব  – ৪০৩০ 
2. এক� �ব� ১৮০ টাকায় িবি� করায় ১০% �িত হেলা, �ব��র �য়মলূ� কত?  –২০০ টাকা 
3. C={x:x ঋণা�ক পুণ�সংখ�া এবং X^2<18 } C �সেটর উপাদান�েলা হেলা  – 1,2,3,4 
4. .4×.02× .08 = 00064 
5. ।1-2x।<1 হেল এর সমাধান কত?   -1<X<0 
6. ঘিড়েত যখন চারটা বােজ, ঘ�ার কাঁটা এবং িমিনেটর কাঁটার মেধ�কার �কাণ� কত িডি�?   উ�র: ১২০° 

(স�ক উ�র নাই) 
7. দ�ু সংখ�ার অনপুাত ৭ঃ৫ হেল এবং এর লসা� ১৪০ হেল এর গসা� কত  – ৪ 
8. বািষ�ক ১০% হার সুেদ ১০০০ টাকার ২ বছেরর সরল ও চ�বিৃ� মনুাফার পাথ�ক� কত?  – ১০ টাকা 
9. nC12=nC6 হেল n এর মান কত  – 18 
10. একজন �লাক A অব�ান �থেক �হঁেট ডানিদেক ১০ ফুট, অতঃপর বামিদেক ২০ ফুট, তারপর বামিদেক ২০ 

ফুট আর সব�েশষ বামিদেক ২০ ফুট িগেয় B অব�ােন �গল। তাহেল A ও B এর মধ�বত� দরূ� কত?  –১০ 
ফুট 

11. িনেচর �কান� �মৗিলক সংখ�া?  –৪৭ 
12. িনেচর �কান� �ু�তম  – ৫/৮ 
13.যিদ 2×3=812, 4×5=1620 তেব 6×7  =2428 
14. 1/√ 2, 1, √ 2 হেল ধারা�র �কান পদ 8√ 2 হেব  – ৯ম 
15. 2×2+5x+3<0 হেল এর সমাধান  –  -3/2<X<-1 
16. এক� আয়তে�ে�র �দঘ�� ১৮ �স.িম, �� ১০ �স.িম। �দঘ�� বিৃ� কের ২৫ �স.িম করা হেলা। আয়তে���র 

�� কত হেল ���ফল অপিরবিত� ত থাকেব?   –৭.২ �স.িম 



17. তুিম �তা ভাির সু�র ছিব আঁক! বাক��েত �কান �কােরর অব�য় বব��ত হেয়েছ?  – অন�য়ী অব�য় 
18. িনেচর উপমা� পুণ�কারী শ�?  Finger: Hand: Leaf: Twig 
19. 125(√5)^2x=1 হেল x এর মান কত?  Ans: -3 
20.ব�িতহার ব��ীিহর উদাহরণ  – কানাকািন 
21.রবী�নােথর �কৗতুক নাটক  – �ব�ে�র  খাতা 
22. Cozy Bear িক  – এক�  হ�াকার  �প 
23. িনেচর �কান� �যৗিগক কােলর উদাহরণ নয়  –করব 

 

িবেশষ ��ব�ঃ  ১০০ � �� িছল সাধারণ িবষয়াবলী। বাকী ১০০ � �মিডেকল িবষয়ক। 

 




