
৪০ তম িবিসএস ি�িলিমনাির �ট� 
-- �� ও সমাধান -- 

 
● পূন�মানঃ২০০ 
● সময়ঃ২ ঘ�া 

বাংলা ভাষা ও সািহত� (৩৫ ন�র) 
১। বােক�র ি�য়ার সােথ অন�ান� পেদর �য স�ক�  তােক বেল 

(ক) িবভি�                    (খ) কারক 

(গ) �ত�য়  (ঘ) অনসু 

২। গীজ� া �কান ভাষার অ�গ�ত শ�। 

(ক) ফারসী          (খ) পতু� গীজ 

(গ) ওল�াজ  (ঘ) পা�াবী 

৩। �কান শ�যুগল িবপরীতাথ�ক নয়? 

(ক) ঐি�ক–অনাবিশ�ক 

(খ) ��ল-সরল 

(গ) কম �বশী 

(ঘ) কদাচার-সদাচার 

৪। �ারা, িদয়া, কতৃ� ক-বাংলা ব�াকরণ অনযুায়ী �কান িবভি�, 

(ক) তৃতীয়া িবভি�          (খ) �থমা িবভি� 

(গ) ি�তীয়া িবভি�।  (ঘ) শনূ� িবভি� 

৫। অিভরাম” শে�র অথ� কী? 

(ক) িবরামহীন  (খ) বািলশ 

(গ) চলন               (ঘ) সু�র 

৬। শরেতর িশিশর-বাগধারা শ��র অথ� কী? 

(ক) সুসমেয়র ব�ু।  (খ) সুসমেয়র স�য় 

(গ) শরেতর �শাভা  (ঘ) শরেতর িশউিল ফুফা 

 

 



৭। িশব রাি�র সলেত-বাগধারা�র অথ� কী? 

(ক) িশবরাি�র আেলা 

(খ) এক স�য় 

 (গ) একমা� স�ান । 

(ঘ) িশবরাি�র ��ত। 

৮। “��ািষতভতৃ� কা”-শ��র অথ� কী? 

(ক) ভত� সনা�া� ত�ণী 

 (খ) �য নারীর �ামী িবেদেশ অব�ান কের 

(গ) ভূিমেত ��ািথত ত�মলূ 

(ঘ) �য িববািহত নারী িপ�ালেয় অব�ান কের। 

৯। বাংলা কৃৎ�ত�য় সািধত শ� নয় �কান�? 

(ক) কারক 

(খ) িলিখত 

(গ) �বদনা 

(ঘ) �খলনা 

১০। ‘Attested’-এর বাংলা পিরভাষা �কান�? 

(ক) সত�ািয়ত 

(খ) �ত�িয়ত 

(গ) সত�ায়ন 

(ঘ) সংলগ/সংলাপ 

১১। �কান� �� বানান? 

 (ক) ��ল 

(খ) ��াজল 

(গ) ��া�ল 

(ঘ) ��া�ল 

১২। ‘�জাছনা �কান ��ণীর শ�? 

(ক) �যৗিগক 

(খ) তৎসম 

(গ) �দশী 

(ঘ) অধ�–তৎসম 



১৩। “িজজীিবষা’ শ�� িদেয় �বাঝায় – 

(ক) জেয়র ই�া   (খ) হত�ার ই�া 

(গ) �বেঁচ থাকার ই�া   (ঘ) �শানার ই�া । 

  

14) সব�া�ীণ” শে�র স�ক �কৃিত-�ত�য় 

(ক) সব��+ঈন 

(খ) সব�+অ�ীন 

(গ) সব�+�ীন 

(ঘ) সব�া�+ঈন 

15) অেন�র রচনা �থেক চুির করােক বলা হয় – 

(ক) �বতসবিৃ� 

(খ) পত�বিৃ� 

(গ) জেলৗকাবিৃ� । 

(ঘ) �ি�লকবিৃ� 

16) উণ�নাভ’-শ�� িদেয় বঝুায় – 

(ক) �ক�িক 

(খ) �তেলপাকা 

(গ) উইেপাকা। 

 (ঘ) মাকড়সা 

১৭। চয�াপেদ �কান ধম� মেতর কথা আেছ? 

(ক) �ী�ধম� 

(খ)প�াগািনজম 

(গ) �জনধম� 

(ঘ) �বৗ� ধম� 

  

১৮। �ক �াচীন যুেগর কিব নন? 

(ক) কা�পাদ 

(খ) লইুপাদ 

(গ) শাি�পাদ 

(ঘ) রমণীপাদ 



১৯। �কান রচনা� পুিথ সািহেত�র অ�গ�ত নয়? 

(ক) ময়মনিসংহ গীিতকা। 

(খ) উসুফ জেুলখা 

(গ) প�াবতী 

(ঘ) লাইলী মজন ু

২০। জীবনীকাব� রচনার জন� িবখ�াত 

(ক) ফিকর গরীব�ুাহ 

(খ) নরহির 

(গ) িব�দাস িপিপলাই 

(ঘ) ব�ৃাবন দাস 

২১। �ব�ব পদাবিলর সে� �কান ভাষা স�িক� ত 

(ক) স��াভাষা। 

(খ) অিপভাষা 

(গ) �জবিুল 

(ঘ) সং�ৃত ভাষা 

২২। বাংলা আধুিনক উপন�াস-এর �বত� ন িছেলন – 

(ক) রবী�নাথ ঠা�র 

(খ) প�ারীচাঁদ িম� 

(গ) ঈ�রচ� িবদ�াসাগর 

(খ) বি�ম চে�াপাধ�ায় 

২৩। “িক� আরে�র পূেব�ও  আর� আেছ। 

স��া �বলায় �ীপ জালার আেগ 

সকাল �বলায় সলেত পাকােনা” – 

�কান রচনা �থেক উ�ৃত? 

(ক) �নৗকাডুিব। 

(খ) �চােখর বািল। 

(গ) �যাগােযাগ। 

(ঘ) �শেষর কিবতা 

 

 



২৪। মিু�যু� িভি�ক উপন�াস �কান�? 

(ক) এক� কােলা �মেয়র কথা 

(খ) �তইশ ন�র �তলিচ� 

(গ) আয়নামিতর পালা। 

(ঘ) ইছামতী 

২৫। কােলা বরফ’ উপন�াস�র িবষয়! 

(ক) �তভাগা আে�ালন। 

(খ) ভাষা আে�ালন 

(গ) মিু�যু� 

(ঘ) �দশভাগ 

 

২৬। ঢাকা �কাশ সা�ািহক পি�কা�র স�াদক �ক? 

(ক) কৃ�চ� মজমুদার   (খ) রামান� চয�াপাধ�ায় 

(গ) শামসুর রাহমান  (ঘ) িসকা�ার আব ুজাফর 

২৭। “জীবন�ৃিত’ কার রচনা? 

(ক) ঈ�রচ� িবদ�াসাগর 

(খ) রবী�নাথ ঠা�র 

(গ) িবভূিতভূষণ বে��াপাধ�ায় 

(ঘ) �রােকয়া সাখাওয়াত �হােসন 

২৮। দীনব�ু িমে�র নীলদপ�ণ’ নাটক� ইংেরিজেত অনবুাদ কেরন �ক? 

(ক) প�ারীচাঁদ িম� 

(খ) মাইেকল মধুসূদন দ� 

(গ) �মথ �চৗধুরী 

(ঘ) ি�েজ�লাল রায় 

২৯। “সকােল উ�য়া আিম মেন মেন বিল, 

সারািদন আিম �যন ভােলা হেয় চিল” চরণ দ�ুর রচিয়তা �ক? 

(ক) চ�ীচরণ মনুশী 

(খ) কাজী নজ�ল ইসলাম 

(গ) রবী�নাথ ঠা�র 

(ঘ) মদনেমাহন তক� াল�ার 



৩০। জসীম উ�ীেনর রচনা �কান�? 

(ক) যােদর �দেখিছ 

(খ) পেথ-�বােস 

(গ) কাল িনরবিধ 

(ঘ) ভিবষ�েতর বাঙালী 

৩১। “িক� মানষু কখেনা পাষাণ হয় না’-উি�� �কান উপন�ােসর? 

(ক) রবী�নােথর ‘�চােখর বািল’ 

(খ) শরতে�র ‘পেথর দাবী। 

(গ) শওকত ওসমােনর “�ীতদােসর হািস 

(ঘ)  বি�মচে�র ‘রাজিসংহ 

 

৩২ / ইয়ং �ব�ল �গা�ীর ভ� িছেলন �ক----  অ�য়�মার দ� 

৩৩ / `িবে�াহী’ কিবতা� �কান সােল �থম �কািশত হয়---  ১৯২১ 

৩৪ / `আ�ন পািখ’ উপন�াস�র রচিয়তা �ক---  হাসান আিজজলু হক 

৩৫/ `এ�েশ �ফ�য়াির’র িবখ�াত গান�র সুরকার �ক--- আলতাফ মাহমদু 

English Language and Literature(35 Marks) 
36. 'Please write to me at the above address." The word 'above' in this sentence is a/an -- adjective 

37. In which sentence is the word 'past used as a preposition? -Tania was a wonderful singer, but she's 
past her prime, 

38. The word 'sibling' means- a brother or sister 

39. Fill in the blank: As she was talking, he suddenly broke , saying, "That's a lie! --in 

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

41. Identify the word which is spelt incorrectly: conscientious 

42. 'You look terrific in that dress! The word "terrific' in the above sentence means - Excellent 

43. Someone who is capricious is -(7) known for sudden changes in attitude or behaviour 

44.Which one of the following words is masculine? lad 

45. A man whose wife has died is called a - widower 

46. Which word is similar to 'appal? -dismay 

47. Which word means the opposite of dearth -- abundance 

48. Identify the word which remains the same form- aircraft 

49. Identify the determiner in the following sentence - I have no news for you. -> no 



50. A lost opportunity never returns. Here lost is a -participle 

51. The saying 'enough is enough' is used when you want 

something to stop 

52. 'He ran with great speed. 

The underlined part of the sentence is adverb phrase 

53. 'We must not be late, else we will miss the train. --Compound sentence 

54. Change the voice: 'Who is calling me?' --By whom am I being called? 

55. An extra message added at the end of a letter after it is signed is called - postscript 

56. 'The Rape of the Lock' by Alexander Pope is a/an - mock-heroic poem 

57. Which of the following is not an American poet? -W.B. Yeats 

58. William Shakespeare was born in - 1564 

59. Tennyson's 'In Memoriam is an elegy on the death of - Arthur Henry Hallam 

60. Sweet Helen' make me inmortal with a kiss! The sentence has been taken from the play Doctor 
Faustus 

61. What's in a name? That which we call a rose. By any other name would smell as sweet. Who said 
this?=Juliet 

  

62. Man's love is of man's life a thing apart, Tis woman's whole existence. - This is taken from the poem 
-Lord Byron 

63. Who translated the 'Rubaiyát of Omar Khayyam' into English? Edward Fitzgerald 

64. 'Ulysses' is a novel written by - James Joyce 

65. The short story "The Diamond Necklace' was written by -- Guy de Maupassant 

66. All the perfumes of Arabia will not sweeten this little hand.' - Who said this? Lady Macbeth 

67. "Where are the songs of Spring? Aye, where are they? 

Think not of them, thou hast thy music too.' - Who wrote this? -John Keats 

68. Who is the central character of 'Wuthering Heights' by Emily Bronte- Heathcliff 

69. "The old order changeth. yielding place to new. - This line is extracted from Tennyson's poem -Morte d' 
Arthur 

70. Who wrote the poem 'The Good-Morrow'? -John Donne 

বাংলােদশ িবষয়াবিল(৩০ না�ার) 
৭১.আলাউি�ন �হােসন শাহ কখন বহৃ�র বাংলা শাসন কেরন?-১৪৯৪-১৫১৯ 

৭২. �াচীন বাংলা �মৗয� শাসন এর �িত�াতা �ক?-চ��� �মৗয�� 

৭৩. ইউেরাপীয় বিণকেদর মেধ� বাংলায় �থম এেসিছেলন-পতু� গীজরা 



৭৪.১৯৭১ সােল মিু�যুে�র সময় জািতসংেঘর �কান �দশ বাংলােদশেক �ভেটা �দান কেরিছল/-যু�রা� 

৭৫. ব�ব�ুর ঐিতহািসক 7 ই মােচ� র ভাষণ সংিবধােনর �কান তফিসল এর অ�ভু� � করা হেয়েছ?-প�ম তফিসল 

৭৬.‘ব�ভ�’ কােল ভারেতর ভাইসরয় �ক িছেলন?-লড�  কাজ� ন 

৭৭. বাংলােদেশর �কান বনভূিম শালবেৃ�র জন� িবখ�াত?-ভাওয়াল ও মধুপুেরর 

৭৮. বাংলােদেশর সবেচেয় �বিশ পাট উৎপ� হয় �কান �জলায়?-ফিরদপুর 

৭৯. বাংলােদেশ �মাট আবাদেযাগ� জিমর পিরমাণ- ২ �কা� ৪০ ল� একর 

৮০.‘ গােরা উপজািত’ �কান �জলায় বাস কের?-ময়মনিসংহ 

৮১.২০১৮ সােল বাংলােদেশর per capital GDP -১৭৫১ ডলার 

৮২.বাংলােদেশর �থম আদম�মাির অনিু�ত হয়-১৯৭৪ 

৮৩. INCLUSIVE DEVELOPMENT INDEX এর িভি�েত দি�ণ এিশয়ায় বাংলােদশর অব�ান- �থম �ান 

৮৪. ২০১৮ সােল বাংলােদেশর �মাট র�ািন আয়- ৪১ িবিলয়ন মািক� ন ডলার  

৮৫. Alliance �য �দশ িভি�ক গােম��স ব�া��েলার সংগঠন- যু�রা� 

৮৬.২০১৮ সােল বাংলােদশ িজিডিপেত িশ� খােতর অবদান িছল-33.71 %   

৮৭. ২০১৮-১৯ অথ�বছের র�ািন �েণাদনা রাখা হেয়েছ-  

৮৮. বাংলােদেশ �থম ভ�াট (VAT) চাল ুহয় - ১৯৯১ 

৮৯. সংিবধােনর �কান সংেশাধনেক `first distortion of constitution’ বেল আখ�ািয়ত করা হয়? প�ম  

৯০. �াধীনতার �ঘাষণাপ� সংিবধােনর কততম তফিসেলর সংেযাজন করা হেয়েছ? স�ম  

৯১. গণ�জাত�ী বাংলােদেশর সংিবধান �বিত� ত হয় -  ১৯৭২ ি��াে�র ১৬ই িডেস�র 

৯২. সংিবধােনর �কান অনেু�েদ সরকাির কম� কিমশন (PSC)  গঠেনর উে�খ আেছ - ১৩৭  

৯৩. আওয়ামী লীেগর ৬-দফা �পশ করা হেয়িছল- ১৯৬৬ সােল 

৯৪. ব�ব�ুসহ আগরতলা ষড়য� মামলায় �মাট আসািম সংখ�া িছল কত জন? ৩৫ জন  

৯৫. আইন ও সািলশ �ক� িক ধরেনর সং�া? মানবািধকার  

৯৬. Almond ও Powel চাপ সৃি�কারী �গা�ীেক িবভ� কেরেছন- ৪ ভােগ  

৯৭. বাংলােদশ জািতসংেঘর ১৩৬তম সদস� 

৯৮. বাংলােদেশ �থম জাতীয় সংসেদর িনব�াচন হয়- ৭ই মাচ�  ১৯৭৩ 

৯৯. তৃণমলূ পয�ােয় �া��েসবা িনি�ত করেত কিমউিন� ি�িনক চাল ুকরা হয়- ১৩৩৬ 

১০০. `Let there be Light’-িবখ�াত ছিব� পিরচালনা কেরন- জিহর রায়হান  

আ�জ� ািতক িবষয়াবিল(২০ না�ার) 
১০১. যু�রাে�র Guantanamo Bay Detention Camp �কাথায় অবি�ত? িকউবা  

১০২.�টকসই উ�য়ন সং�া� ২০৩০ এেজ�া (The 2030 agenda for sustainable development)- �ত কয়� ল�� (goal) 
রেয়েছ? 17 



১০৩. জািতসংঘ �কান সােল মানবািধকার সং�া� �বি�ক �ঘাষণার ঐিতহািসক নিথ� �হণ কের? ১০ িডেস�র, ১৯৪৮  

১০৪. িমন� িনেচর �কান �দেশর রাজধানী? - �বলা�শ 

১০৫. সব�েশষ িমউিনখ িনরাপ�া সে�লেন �কান সােলর �কান মােস অনিু�ত হেয়েছ?- �ফ�য়াির ২০১৯ 

১০৬. ‘V20’  �প িকেসর সােথ স�িক� ত? জলবায়ু  পিরবত� ন  

১০৭. জািতসংঘ সম�ু আইন কত সােল �া�িরত হেয়িছল? ১৯৮২ সােল. 

১০৮. িবে�র সব�েশষ জলবায়ু সে�লন ( িডেস�র, ২০১৮)  �কাথায় অনিু�ত হয়? কােটাউইস, �পাল�া� 

১০৯. Sunshine Policy-এর সােথ �কান দ�ু �দশ জিড়ত? South Korea and North Korea 

১১০. BRICS কতৃ� ক �িতি�ত ব�াংেকর নাম হে�- The New Development Bank 

১১১. চীন িনেচর �কান আি�কান �দশ�েত সামিরক ঘাঁ� �াপেনর মাধ�েম �কৗশলগত স�ক�  �াপন কেরেছ? িজবিুত  

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

১১৩. িনেচর �কান �দেশ ২০২২  সােলর G-20 বাৎসিরক সে�লন অনিু�ত হেব? ভারত 

১১৪. দা আইিডয়া অফ জাি�স’- �ে�র রচিয়তা �ক? অমত� � �সন 

১১৫. �লংকার �কান সম�ু ব�র চীেনর িনকট ৯৯ বছেরর জন� িলজ �দয়া হেয়েছ? হা�ানেটাটা 

১১৬. িনেচর �কান সং�া�র সিচবালয় বাংলােদশ অবি�ত? BIMSTEC 

১১৭. িনেচর �কান সং�া�র �ায়ী সদর দ�র �নই? NAM 

১১৮ . জািতসংঘ িবষয়ক আেলাচনা িপ৫ (P5) বলেত িক বঝুায়?  িনরাপ�া পিরষেদর পাঁচ� �ায়ী সদস�  

১১৯. �কান �দশ� ইউেরােপর বাি�ক অ�েল অবি�ত নয়? - অি�য়া  

১২০. OIC-এর কততম সে�লেন ব�ব�ু �শখ মিুজবরু রহমান অংশ�হণ কেরন?- ২য় শীষ� সে�লেন 

ভূেগাল,পিরেবশ ও দেুয�াগ ব�ব�াপনা(১০ না�ার) 
  ১২১ ।  িনেচর  �কান�  পালিলক  িশলা ? 
  উ�রঃ  (খ ) কয়লা 
  ১২২ ।  িনে�র  �কান�  বহৃৎ  ��ল  মানিচ� ? 
  উ�রঃ  (ক ) ১ঃ১০ ,০০০ 
  ১২৩ ।  সমবিৃ�পাত  স��  �ানসমহূেক  �যাগ  কােক  বলা  হয় - 
  উ�রঃ  (গ ) আইেসাহাইট 
  ১২৪ ।  বাংলােদেশর  লাউয়াছড়া  জাতীয়  উদ�ান  কী  ধরেনর  বনভূিম 
  উ�রঃ  (ক ) �া�ীয়  িচরহিরৎ , আধা -িচরহিরৎ  জাতীয় 
  ১২৫ ।  �দেশ  সংঘ�ত  বন�ার  �রকড�   অনযুায়ী  (১৯৭১ -২০০৭ ) �কান  সােলর  বন�ায়  সবেচেয়  �বিশ  এলাকা  �ািবত  হয় ? 
 উ�রঃ  (খ ) ১৯৮৮ 
  ১২৬ ।  সাক�   দেুয�াগ  ব�ব�াপনা  �ক�  �কাথায়  অবি�ত ? 
  উ�রঃ  (ক ) নয়া  িদি� 
  ১২৭ ।  নীেচর  �কান�  জলজ  উি�দ  নয় ? 
  উ�রঃ  (ঘ ) গজারী 
  ১২৮ ।  নীেচর  �কান�  মানব  সৃ�  আপদ  (hazard) নয় ? 



  উ�রঃ  (ঘ ) কালৈবশাখী 
  ১২৯ ।  বাংলােদেশর  অথ�ৈনিতক  �স�র  �েলার  মেধ�  �কান  খােত  �বিশ  কম�সং�ান  হয় ? 
  উ�রঃ  (খ ) কৃিষ  খাত 
  ১৩০ ।  বাংলােদেশর  উপ�লীয়  সমভূিম  �ত  বসবাসকারী  জনেগা�ীর  �য  ধরেনর  বন�াকবিলত  হয়  তার  নাম - 
 উ�রঃ  (ঘ ) জেলা�াসজিনত  বন�া 

সাধারন িব�ান(১৫ না�ার) 
১৩১ ।  35/17 CI �মৗেলর  িনউ�ন  সংখ�া  কত ? 
  উ�রঃ  (খ ) 18 
  ১৩২ ।  �কান  ক�ন  পদাথ�  িব��  নািক  অিব��  তা  িকেসর  মাধ�েম  িনণ�য়  করা  যায় ? 
  উ�রঃ  (ঘ ) �ুটনাংক 
  ১৩৩ ।  অ�ােনােড  �কান  িবি�য়া  স��  হয় ? 
  উ�রঃ  (ক ) জারণ 
  ১৩৪ ।  এক�  বাে�  ‘60W-220V’ �লখা  আেছ।  বা��র  �রাধ  কত  ওহম  (Ohm)? 
  উ�রঃ (ঘ )  806.67 
  ১৩৫ ।  নবায়নেযাগ�  �ালানীর  উৎস - 
  উ�রঃ  (ঘ ) বােয়াগ�াস 
  ১৩৬ ।  কােব�াহাইে�েড  C, H এবং  O-এর  অনপুাত  কত ? 
  উ�রঃ  (খ ) ১ঃ২ঃ১ 
  ১৩৭ ।  AC �ক  DC করার  য� - 
  উ�রঃ  (ক ) �রক�ফায়ার 
  ১৩৮ ।  িবদ�ুৎ  শি�েক  শ�  শি�েত  �পা�িরত  করা  হয়  �কান  যে�র  মাধ�েম - 
  উ�রঃ  (ক ) লাউড  ি�কার 
  ১৩৯ ।  বাতােসর  আ��তা  মাপার  যে�র  নাম  কী ? 
  উ�রঃ  (খ ) হাইে�ািমটার 
  ১৪০ ।  �কাথায়  সাঁতার  কাটা  সহজ ? 
  উ�রঃ  (ঘ ) সাগের 
  ১৪১ ।  িডেম  �কান  িভটািমন  �নই ? 
  উ�রঃ  (গ ) িভটািমন -িস 
  ১৪২ ।  �কান�র  জন�  পু�  রিঙন  ও  সু�র  হয় ? 
  উ�রঃ  (গ ) ��ােমা�া� 
  ১৪৩ ।  �সািডয়াম  এিসেটেটর  সংেকত  কত ? 
  উ�রঃ  (গ )CH3 COONa 
  ১৪৪ ।  ক�া�ার  িচিকৎসায়  ব�ব�ত  গামা  িবিকরেণর  উৎস  িক ? 
  উ�রঃ  (খ ) আইেসােটাপ 
  ১৪৫ ।  খাদ�  �তরীর  জন�  উি�দ  বায়ু  �থেক  �হণ  কের - 
  উ�রঃ  (ক ) কাব�ন  ডাই -অ�াইড 
 



কি�উটার ও তথ� �যুি�(১৫) 
১৪৬ ।  মিু�ত  �লখা  সরাসির  ইনপুট  �নয়ার  জন�  িনেচর  �কান�  ব�ব�ত  হয় ? 
  উ�রঃ  ( ঘ ) Scanner 
  ১৪৭ ।  িনেচর  �কান  ��া�াম�  এক�  স�ূণ�  কি�উটার  ��া�ামেক  একবাের  অনবুাদ  ও  স�াদন  কের ? 
 উ�রঃ  ( গ ) Compiler 
১৪৮ ।  িনেচর  �কান�  একই  সােথ  ইনপুট  ও  আউটপুট  িহেসেব  কাজ  কের ? 
  উ�রঃ  ( গ ) Touch Screen 
  ১৪৯ ।  িনেচর  �কান�  Octal number নয় ? 
  উ�রঃ  ( ক ) 19 
  ১৫০ ।  এক�  িরেলশনাল  ডাটােবজ  মেডেল  িনেচর  �কান�  �ারা  Relation �কাশ  করা  হয় ? 
  উ�রঃ  ( গ ) Tables 
  ১৫১ ।  Bluetooth িকেসর  উদাহরণ ? 
  উ�রঃ  ( ক ) Personal Area Network 
  ১৫২ ।  �মাবাইল  �ফােন  �কান  Mode-এ  �যাগােযাগ  হয় ? 
  উ�রঃ  ( গ ) Full-duplex 
  ১৫৩ ।  Time-shared OS-এর  জন�  �কান  scheduling policy সবেচেয়  ভােলা ? 
  উ�রঃ  ( খ ) Round-Robin 
  ১৫৪ ।  নীেচর  �কান�  ৫২ (১৬ ) এর  বাইনাির  �প ? 
  উ�রঃ  ( ক ) 01010010(2) 
  ১৫৫ ।  �থম  Web browser �কান�  ? 
  উ�রঃ  ( খ ) World Wide Web 
  ১৫৬ ।  Social Networking Site-এ  �যাগােযাগ  �কান  media ব�ব�ত  হয় ? 
  উ�রঃ  ( ঘ ) উপেরর  সব�েলা 
  ১৫৭ ।  Firewall িক  protection �দয়ার  জন�  ব�ব�ত  হয় ? 
  উ�রঃ  ( খ ) Unauthorized access 
  ১৫৮ ।  TV remote এর  Carrier frequency-র  range কত ? 
  উ�রঃ  ( ঘ ) Infra-red range-এর 
১৫৯ ।  CPU �কান  address generate কের ? 
  উ�রঃ  ( ক ) Physical address 
  ১৬০ ।  H. 323 Protocol সাধারণত  িক  কােজ  ব�ব�ত  হয় ? 
  উ�রঃ  ( খ ) VoIP 

গািণিতক যুি�(১৫ না�ার) 
  ১৬১ ।  নীেচর  �কান�  অমলূদ  সংখ�া - 
  উ�রঃ  ���  অথবা  উ�েরর  অপশন�েলা  ভুল  রেয়েছ। 
  ১৬২ ।  নীেচর  �কান  পূণ�  সংখ�া�েক  ৩ ,৪ ,৫  এবং  ৬  �ারা  ভাগ  করেল  যথা�েম  ১ ,২ ,৩  ও  ৪  অবিশ�  থােক ? 
 উ�রঃ  ( গ ) ৫৮ 
  ১৬৩ ।  পিনর  ও  তপেনর  আেয়র  অনপুাত  4:3।  তপন  ও  রিবেনর  আেয়র  অনপুাত  5:4।  পিনেরর  আয়  ১২০টাকা  হেল , 
রিবেনর  আয়  কত ? 



  উ�রঃ  (গ ) ৭২  টাকা 
  ১৬৪ ।  ৪৫০  টাকা  বািষ�ক  ৬ % সুেদ  কত  বছের  সুেদ -আসেল  ৫৫৮  টাকা  হেব ? 
  উ�রঃ  (খ ) ৪  বছের 
  ১৬৫ ।  এক�  মটর  সাইেকল  ১২ % �িতেত  িবি�  করা  হেলা।  যিদ  িব�য়  মলূ�  ১২০০  টাকা  �বিশ  হেতা , তাহেল  ৮ % 
লাভ  হেতা।  মটর  সাইেকেলর  �য়মলূ� - 
  উ�রঃ  (ক ) ৬০০০  টাকা 
  ১৬৬ ।  (০ .৯ )৩ +(০ .৪ )৩ /০ .৯ +০ .৪  এর  মান  কত ? 
  উ�রঃ  (ঘ ) ০ .৬ ১ 
১৬৭ ।  3x-2>2x-1 এর  সমাধান  �সট  �কান� ? 
  উ�রঃ  (খ ) 
  ১৬৮ ।  6×2-7x-4=0 সমীকরেণ  মলূ�েয়  �কৃিত  �কান� ? 
  উ�রঃ  (খ ) বা�ব  ও  অসমান 
১৬৯ ।  যিদ  x4-x2+1=0 হয় , তেব  x3+1/x3=? 
  উ�রঃ  (ঘ ) 0 
১৭০ ।  উ�রঃ  (গ ) 9/4 
  ১৭১ ।  �কান  শেত�   log1/a=0? 
  উ�রঃ  (ক ) a>0,a≠1 
  ১৭২ ।  উ�রঃ  (ঘ ) ৩৫ ° 
১৭৩ ।  উ�রঃ  (ক ) (1,2,4) 
১৭৪ ।  উ�রঃ  (খ ) 1 
১৭৫ ।  ৬  জন  �খেলায়াড়েক  সমান  সংখ�ক  দইু�  দেল  কত  ভােব  িবভ�  করা  যায় ? 
  উ�রঃ  (খ ) ২০ 

আইিকউ(১৫ না�ার) 
  ১৭৬ ।  ��  বানান  �কান� ? 
  উ�রঃ  (ক ) অেধাগিত 
  ১৭৭ ।  স�ক  বানান  �কান� ? 
  উ�রঃ  (ক ) Indwelling 
  ১৭৮ ।  বাংলা  ‘ব��নবণ�’ -মালায়  ‘ম’  অ�র�র  পূেব�র  প�ম  অ�র�  কী ? 
  উ�রঃ  (খ ) ‘ন ’ 
১৭৯ ।  যিদ  ABC = ZYX হয় , তেব  GIVV=? 
  উ�রঃ  (গ ) TREE 
  ১৮০ ।  ‘UNICEF’  এর  আয়নায়  �িতিব�  �কান�  হেব ? 
  উ�রঃ  (খ ) 
  ১৮১ ।  রা�া  সমান  করার  �রালার  সরাবার  জন�  সহজ  হেব , যিদ  �রালারেক - 
  উ�রঃ  (খ ) �টেন  িনেয়  যাওয়া  হয় 
  ১৮২ ।  .১  X .০১  X .০০১  =? 
  উ�রঃ  (ঘ ) .০০০০০ ১ 
১৮৩ ।  যিদ  চ  x G=82 হয় , তেব  J x ট =? 
  উ�রঃ  (ঘ ) ১১ ০ 



১৮৪ ।  উ�রঃ  (ক ) 
১৮৫ ।  উ�রঃ  (খ ) 7/G 
১৮৬ ।  উ�রঃ  (ঘ ) 
  ১৮৭ ।  �কান  শ���  �� ? 
  উ�রঃ  (ঘ ) আবশ�ক , িমথি�য়া , গীতািল 
  ১৮৮ ।  ভারসাম�  র�া  করেত  িনেদ� িশত  �ােন  কত  �কিজ  ওজন  রাখেত  হেব ? 
  উ�রঃ  (খ ) 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 ? 
  উ�রঃ  (ঘ ) ২০ 
  ১৯০ ।  ঢাকা  �থেক  হংকং  হেয়  ��ন  িনউইয়ক�   যাওয়ার  সময়  িদেনর  সময়  কালেক  অেপ�াকৃত  �ছাট  মেন  হয় , �কন ? 
  উ�রঃ  (খ ) পৃিথবী  সূেয�র  চারিদেক  ঘুরেছ  বেল 

সুশাসন,�নিতক মলূ�েবাধ(১০) 
 ১৯১ ।  বাংলােদেশ  ‘নব -�নিতকতার‘  �বত� ক  হেলন - 
  উ�রঃ  (গ ) আরজ  আলী  মাতু�র 
  ১৯২ ।  আমরা  �য  সমােজই  বসবাস  কির  না  �কন , আমরা  সকেলই  ভােলা  নাগিরক  হওয়ার  �ত�াশা  কর’।  এ� - 
  উ�রঃ  (খ ) রাজৈনিতক  ও  সামািজক  অনশুাসন 
১৯৩ ।  সভ�  সমােজর  মানদ�  হেলা - 
  উ�রঃ  (ঘ ) আইেনর  শাসন 
  ১৯৪ ।  ‘িবপরীত  �বষম�’  – এর  নীিত�  �েয়াগ  করা  হয় - 
  উ�রঃ  (ক ) নারীেদর  ��ে� 
  ১৯৫ ।  মলূ�েবাধ  হেলা - 
  উ�রঃ  (খ ) মানেুষর  আচরণ  পিরচালনাকারী  নীিত  ও  মানদ� 
১৯৬ ।  জািতসংেঘর  অিভমত  অনসুাের  সুশাসেনর  ল��  ও  উে�শ�  হেলা - 
  উ�রঃ  (গ ) �মৗিলক  �াধীনতার  উ�য়ন 
  ১৯৭ ।  সুশাসন  �িত�ায়  নাগিরেকর  কত� ব�  হেলা - 
  উ�রঃ  (ক ) সরকার  পিরচালনায়  সাহায�  করা 
  ১৯৮ ।  মলূ�েবােধর  চািলকা  শি�  হেলা - 
  উ�রঃ  (গ ) সং�ৃিত 
  ১৯৯ ।  অথ�ৈনিতক  ��ে�  সুশাসন  �িতি�ত  হেল - 
  উ�রঃ  (খ )িবিনেয়াগ  বিৃ�  পায় 
  ২০০ ।  তথ�  পাওয়া  মানেুষর  কী  ধরেনর  অিধকার ? উ�রঃ  (গ ) �মৗিলক 
 
 




