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১. আইহ োহের বিষ্ণু মবির ক োন্ য্যহের 

স্থোপহযযর বিদর্শি- 

অ) ক োে 

আ)  োেু য 

ই) রোষ্ট্রকুট 

ঈ) পল্লি 

২. এ জি িযোটস্ম্যোহির ১১ বট ইবিিংহে েড় 

রোি ৯০। জোবেয়োবযর অবিহয্োহে ১০ যম 

ইবিিংেবটর রোি িোদ কদওয়োয় যোর েড় রোি 

১০  হম কেে। ১০যম ইবিিংহে কে  য রোি 

 হরবিে? 

অ) ২১০ 

আ) ১২০ 

ই) ১৯০ 

ঈ) ১৯৫ 

৩. িোষ্প োহপর েোহে যোপমোত্রোর েম্প শ কয্ 

েমী রহের দ্বোরো প্রবযবিয কেবট  ে- 

অ) ব র হের েূত্র 

আ) ক্লবেয়োে-ক্লোহপরহির েূত্র 

ই) আরহ বিয়োহের েূত্র 

ঈ) ট্রোউটহির েূত্র 

 

 

 

 

৪. ক োিবট মোিহ  জহের েবিহর কয্হয ও 

কিহে উঠহয েো োয্য  হর? 

অ) পোয় ুপোখিো 

আ) মোহয়োটোমহপবর্ 

ই) পৃি পোখিো 

ঈ) িক্ষ ও কেবে পোখিো 

অযোেুবমবিয়োম বিষ্কোর্হির পদ্ধবযহ  ব  

িহে? 

অ) ডোউি পদ্ধবয 

আ) ক িোর পদ্ধবয 

ই) স্পর্শ পদ্ধবয 

ঈ)  ে পদ্ধবয 

৬. এ বট আয়যহক্ষহত্রর দদর্ঘশয ২০% িৃবদ্ধ ও 

প্রস্থ ১০% হ্রোে কপহে কক্ষত্রেে র্য রো  য 

িৃবদ্ধ িো হ্রোে পোহি? 

অ) ৮ % িৃবদ্ধ 

আ) ৮% হ্রোে 

ই) ১০ % িৃবদ্ধ 

ঈ) ১০% হ্রোে 

৭. ক োেোয় ২০২৪ েোহে গ্রীষ্ম োেীি 

অবেবম্প  অনুবিয  হি? 

অ) েে অযোহেেে 
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আমোহদর ওহয়িেোইহট ব  ব  পোহিি? 
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আ) েন্ডি 

ই) পযোবরে 

ঈ) বিউ ইয় শ 

৮. বিউবক্লয়োহের বিিোজিহ  ব  িহে? 

অ) েোইহটো োইহিোবেে 

আ) টোরবমিোেোইহজর্ি 

ই) ক বরও োইহিোবেে 

ঈ) ডোয়ো োইহিবেে 

৯. পয্শোয় েোরবের বদ্বযীয় পয্শোহয়র 

কমৌেগুবেহ   ী িহে? 

অ) আদর্শ 

আ) বিষ্ক্রীয় কমৌে 

ই) েবিেয কমৌে 

ঈ) ক োহিোবট িয় 

১০. ৫ টো োয় ৬বট ব েোহি ব ি ুকেিু ব হি ৩ 

টো োয় ৪বট ব েোহি বিবি  রহে, র্য রো 
 য েোি িো ক্ষবয  হি? 

অ) ১০% ক্ষবয 

আ) ১০% েোি 

ই) ১৫% েোি 

ঈ) ২০% ক্ষবয 

১১. িোরহযর জোযীয় ও রোজয স্তহর দোবরদ্র 

েেিোর জন্য বিম্নবেবখয গুবের মহধয কিোডোে 

এহজবি ক োিবট? 

অ) অেশ  বমর্ি 

আ) গ্রোমীে মন্ত্র  

ই) স্বরোষ্ট্র মন্ত্র  

ঈ) কয্োজিো  বমর্ি 

১২. বস্থর  োহপ ১০% আয়যি িৃবদ্ধর জন্য 

ক েবিি কস্কহে  য র্যোিংর্ উষ্ণযো িৃবদ্ধ 

পোয়- 

অ) ১০% 

আ) ২০% 

ই) ৫% 

ঈ) ৫০% 

১৩. ১, ০.১২৫, ১/২৭, ১/৬৪, ? , ১/২১৬ 

অ) ০.০২৫ 

আ) ১/৮ 

ই) ১/১২৮ 

ঈ) ০.০০৮ 

১৪.  য়েোর গুুঁহড়ো েুেেুহে প্রহির্  রহে 

ক োন্ করোেবট  য়? 

অ) অযোিথ্রোহ োবেে 

আ) বিউহমোহ োবিওবেে 

ই) বিবেহিোবেে 

ঈ) ক োিবট িয় 
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১৫. পয্শোয় েোরবের  যুেশ পয্শোহয় কমৌহের 

েিংখযো  ে- 

অ) ৮ 

আ) ১০ 

ই) ১৮ 

ঈ) ৩২ 

উত্তর 

১/আ, ২/ই, ৩/আ, ৪/ই, ৫/ঈ, ৬/অ, ৭/ই, 

৮/ই, ৯/অ, ১০/অ, ১১/ঈ, ১২/অ, ১৩/ঈ, 

১৪/ই, ১৫/ই 
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