১। ত বধায়ক সরকার িবলুি
উঃ ১৫সংেশাধনী
২। বাংলােদেশর জাতীয় সংসদ কয় ক
উঃ ১
৩। বাংলােদেশর ১ম আদম মারী কব
উঃ ১৯৭৪সােল
৪। গণপিরষেদ বাংলাভাষা ক রা ীয় ীকৃ িত
উঃ ১৬

১৯৫৬

৫। মুি যু কালীন কান তািরেখ বুি জীবীেদর
ওপর ব াপক হত াকা
উঃ ১৪ িড:
৬। বাঙালী জাতীয় ধান অংশ কান মূল
জািতেগা ীর
উঃ অি ক
৭। বাংলার সব াচীন জনপেদর নাম
উঃ পু
৮। ঢাকার লালবােগর দূগ ক িনমান কেরন ?
উঃ শােয় া
৯। বাংলার ‘ িছয়া েরর মন র ‘ এর সময় কাল
উঃ ১৭৭০
১০। ৬ দফা
উঃ ১৯৬৬
১১। ব ব ু র ১৯৭১সােলর ৭ মাচ ভাষেণর পূব
পািক ােন য আে ালন চলিছল?
উঃ পূব পািক ােনর অসহেযা্গ
১২। বাংলা ( দশ ও ভাষা নােমর উ পি র িবষয়
কান ে
উঃ আইন-ই -আকরবী
১৩। কান উপজািত বা ু নৃ- গা ীর ধম ইসলাম
উঃ পাঙন
১৪। ঢাকার ‘ ধালাই খাল ক খনন কেরন ?
উঃ ইসলাম খান
১৫। বাংলােদেশর বৃহ র জলা কয় ?

উঃ ১৯ ।
১৬। ভলং ঝরণা কাথায়
উঃ রাঙামা
১৭। বাংলােদশেক ীকৃ িত দানকারী থম
ইউেরাপীয় দশ
উঃ পূব জামািন
১৮। সু রবেনর কত শতাংশ বাংলােদেশর ভৗেগািলক
সীমায়
উঃ ৬২%
১৯। বাংলােদেশ রাপা আমন ধান কাটা হয় ?
উঃ অ হায়ন - পৗষ
২০। ২৬ শ মাচ ১৯৭১এর াধীনতা ঘাষণা ব ব ু
জারী কেরন
উঃ ওয়ারেলেসর
২১। অি

র িক

উঃ কলা
২২। সবদলীয় ভাষা সং াম পিরষদ
উঃ ৩১জানুয়ারী ১৯৫২।
২৩। বাংলােদেশর উ তম
উঃ লালপুর , নােটার
২৪। বাংলােদেশর জাতীয় পতাকা কেব গৃহীত হয় ?
উঃ ১৭ জানুয়ারী ১৯৭২।
২৫। এমিডিজর অন তম ল
উঃ ু ধা ও দাির দূর করা
২৬। বতমােন সমেয় বাংলােদশ সরকােরর বড় অজন
কান ?
উঃ এই ে র উ র িপএসিস জােন । তেব
যু রাধীেদর িবচার হওয়ার স াবনা বিশ। তারপর
বেদিশক মু ার িরজাভ
২৭। একেনেক এর চয়ারম ান ক ?
উঃ ধানম ী
২৮। বাংলােদেশর ভৗেগািলক অব ান
উঃ ৮৮িড ০১ থেক ৯২ িড ৪১ পূব ািঘমাংেশ

২৯। বাংলােদেশর কত ‘িছটমহল‘ বাংলােদেশর
সীমায় অ ভূ

হল

উঃ ১১১
৩০। কান রা ীয় অনু ােনর জাতীয় সংগীেতর কত
চরণ বাজােনা হয় ?
উঃ ৪।
আ জািতক িবষয়াবলী
৩১। আরবলীগ িত া
– ১৯৪৫
৩২।NAM বতমােন এর সদস সংখ া
– স ক উ র নাই । ১২০ ত হওয়ার কথা
৩৩। যু রা কেব এককভােব ABM চু ি

থেক িনেজেক ত াহার কের ?

-2002
৩4. ইয়া া কনফাের
– জািতসংঘ িত া
৩৫. ওয়ার এ

িপস এর লখক

– িলও টল য়
৩৬. মাদার তেরসা কান দেশ জ

হণ

– আলেবিনয়া
৩৭। জািতসংঘ কান সােল িত া
-১৯৪৫
৩৮। সাক িত ত হয় কেব
– ১৯৮৫
৩৯।IAEA-এর সদর দ র
– িভেয়না
৪০। কান রা সবািধক রাে র সােথ সীমা যু
– চীন
৪১। UNDP - ধান
– শাসক
৪২। International Mother Day
– 22 Aprill
৪3. সুেয়জ খাল চালূ
– ১৮৬৯
৪৪. িসেড উইলসেনর 14 Points এ কত পেয় এ জািতপুে র সৃি র কথা উে খ করা হেয়েছ?

– XIV. A general association of nations must be formed under specific covenants for the purpose of
affording mutual guarantees of political independence and territorial integrity to great and small states
alike.
৪5.Red Cross- সদর
– জেনভা
৪৬. কান সংকটেক ক

কের ১৯৫০ সােল ‘শাি র ঐক

াব‘ জািতসংেঘর মাধ েম পশ করা হয় ?

- কািরয়া সংকট
৪৭. জলবায়ু পিরবতন মাকােবলা Green Climate Fund িবে র দির

দশ েলার জন িক পিরমাণ অথ ম র
ু কেরেছ?

– ১০০িবিলয়ন
৪৮. আে ে া শহর

কাথায়

– িসিরয়া
136. a- [a-{a-(a-1)]
উঃ a-1
137. ৩৫০ টাকা দের ৩ কিজ িমি িকেন ৪ টাকা হাের ভ াট িদেল মাট কত ভ াট িদেত হেব?
উঃ ৪২ টাকা
138. যিদ তেলর মূল ২৫% বৃি পায় তেব তেলর ব বহার শতকরা কত কমােল তল বাবদ ব য় বৃি পােব না?
উঃ ২০%
139. দু সংখ ার ণফল ৩৩৮০ এবং গসা ১৩। সংখ া দু র ল,সা, কত?
উঃ ২৬০
140. x-1/x = 1 হেল x3-1/x3 এর মান কত?
উঃ 4
141. 1+3+5+ ——-+ 2x-1
উঃ x(x+1)/2
142. logv3(81) =
উঃ 8
143. A = {x: x মৗিলক সংখ া এবং x≤5 } হেল P(A)
উঃ 8 (Eight)
144. যিদ (25)2x+3 = 53x+6 হয়, তেব x=কত?
উঃ 0
145. এক বগে ে র কেণর দঘ 4v2 হেল, ঐ বগে ে র

ফল কত?

উঃ 16
146. িচ অনুসাের ০ ক

িবিশ ট ABC, y=112, ,x=?

উঃ 34
147. ি ভু জ ABC এ
147. ি ভু জ ABC এ <A=40 <B=70 হেল, ABC িক ধরেনর ি ভু জ?
উঃ সমি বা

148. 12

পু ক থেক 5

কত কাের বাছাই কড়া যায় যখােন ২ পু ক সবদাই অ ভু

থাকেব?

উঃ 120
149. আবহাওয়া অিফেসর িরেপাট অনুযায়ী ২০১৫ সােলর জুলাই মােসর ি তীয় স ােহ বৃি হেয়েছ মাট 5 িদন। ঐ স ােহ
বুধবার বৃি না হওয়ার স াবনা কত?
উঃ 2/7
150. x2 + y2 = 185, x-y= 3 এর এক সমাধান কত?
উঃ (১১,৮)
151. ২ এর কত শতাংশ ৮ হেব?
উঃ 400
152. 45, ? , 35
উঃ 31
153. 5+3= 28
9+1=810
2+1 =13
5+4 =?
উঃ 19
154. ইংেরিজ বনমালার ধারাবািহকভােব ১৮ তম অ েরর বামিদেক ১০ম অ র কান ?
উঃ H
155. V(15.6025)=?
উঃ 3.95
156. 3,7,4,14,5,21,6,?
উঃ 28
157. 1+5+9+……+81=?
উঃ 861
158.

েবাধক িচ (?) এর ােন িক বসেব?

উঃ J8
159. দু সমা রাল রখা ক িব েু ত ছদ কের?
উঃ উ র নই
160.
উঃ b
161.
উঃ 8kg
162.

েবাধক ােন কয় বসেব?

3,10,9,8,
উঃ 2
163. আয়নায় িতফিলত হেল িনেচর কান শ
উঃ OTTO

র কান পিরবতন হেব না?

164. স ক বানান কান ?
উঃ সং ার (স ক উ র নাই)
165. আয়না থেক ২ ফু ট দূরে দাঁিড়েয়, আয়নােত আপনার িতিব কতদূর দখা যােব?
উঃ ২ ফু ট।
166. Shakespeare’s Measure for Measure is a successful—
উঃcomedy
167. In English grammar ______, deals with formation of sentences.
উঃSyntax;
168. Professor Razzak was a scholar ____ refute.(Fill in the gap)
উঃby
169. David Coperfield’ is a/an ___ novel.
উঃVictorian
170. ‘Elegy written in a country churchyard’ is written byউঃThomas Gray
171. John Smith is good ___ Mathematics. (Fill in the gap)
উঃat
172. Which of the followings books is written by Thomas Hardy?
উঃThe Return of the Native
173. He insisted __ there. (Fillin the gap)
উঃon my going
174. The idiom ‘A-stitch in time saves nine’ – refers to the importance ofউঃtimely action
175. “Frailty thy name is woman”___ is a famous dialogue from.
উঃW. Shakespeare
176. The poem ‘The Solitary Reaper’ is written byউঃW. Wordsworth
177. Teacher said, “The earth __ round the sun.”
উঃmoves
178. The romantic age in English literature began with the publication of ___.
উঃPreface to Lyrical Ballads
179. Who is known as “the poet of nature” in English literature?
উঃWilliams Words Worth
180. Identify the correct sentence?
উঃYesterday, he went home
181. “A Passage to India” is written byউঃE.M. Forster
182. ‘The Merchant of Venice’ is a Shakespearean play about
উঃ a Jew

