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১. ক োথোয় ইউনোইটেড কনশটনর ১৩তম 
কলোবোল ওয়োইল্ড লোইফ  নফোটরন্স অনুষ্ঠিত 
হটয়টে? 

অ) ভোরটত 

আ) ষ্ঠফষ্ঠলষ্ঠিনটে 

ই) ইটদোটনষ্ঠশয়ো 

ঈ) মোয়োনমোটর 

২. িরুুষ্ঠলয়ো কেলোর আদ্রো ষ্ঠ  েন্য ষ্ঠবখ্যোত? 

অ) মৎে ষ্ঠশল্প 

আ) করল েোাংশন 

ই) কেলোর েদর 

ঈ) স্বোস্থ্য র স্থ্োন 

৩. ষ্ঠনউট্রটনর আষ্ঠবষ্কোর  ক ? 

অ) রোদোরটফোডড 

আ) কলনোডড 

ই) স্যোডউই  

ঈ) ডোলেন 

৪. ক োটনো এ ষ্ঠে েোাংট ষ্ঠত  ভোষোয় ৫৮৩ 
এর অথড হল ‘আ োশ হয় নীল’ ৫৮৪ এর 
অথড হল ‘নীল হয় ভোটলো’, ৬৩৯ এর অথড 
হল ‘আ োটশ তোরো আটে। আ োটশর 
োংট ত  ী হটব? 

 

 

 

অ) ৩ 

আ) ৬ 

ই) ৮ 

ঈ) ৪ 

৫. ab____bab___ba___cb___bcb 

অ) ccab 

আ) ccaa 

ই) ccac 

ঈ) ccba 

৬. ক োটনো ষ্ঠিভুটের ভরট ন্দ্র কথট  

শীষডষ্ঠবন্দুর দূরত্ব ৮ কেষ্ঠম, ৬ কেষ্ঠম ও ৪ কেষ্ঠম 
হটল মধ্যমো ষ্ঠতনষ্ঠের দদর্ঘডয যথোক্রটম  ত? 

অ) ১২, ৬, ৯ 

আ) ৪, ৩, ২ 

ই) ১২, ৯, ৬ 

ঈ) ক োনষ্ঠে নয় 

৭. ক োটনো আয়ত োটেটির এ ষ্ঠে বোহু ৮ 
ষ্ঠমেোর এবাং  টনডর দদর্ঘডয ১৭ ষ্ঠমেোর হটল, 
এ ষ্ঠে কেিফল  ত হএ? 

অ) ১৩৬ বর্ডষ্ঠমেোর 

আ) ৬৮ বর্ডষ্ঠমেোর 

ই) ১০২ বর্ডষ্ঠমেোর 
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আমোটদর ওটয়বেোইটে ষ্ঠ  ষ্ঠ  িোটবন? 

ে ল চো রী প্রস্তুষ্ঠতর প্রশ্ন-উত্তর, েোধ্োরণ জ্ঞোটনর ভোন্ডোর, মোষ্ঠে  ও েোপ্তোষ্ঠহ   োটরন্ে অযোটফয়োেড, WBCS প্রস্তুষ্ঠত, 
অনলোইটন ম  কেস্ট এবাং কুইে এর বযবস্থ্ো, e-Book, PDF-এর ভোন্ডোর, েোনো অেোনো ে ল তথয, স্কুল- টলটের ষ্ঠবষয় 
ষ্ঠভষ্ঠত্ত  আটলোচনো, চো রীর ে ল খ্বর, েমেোমষ্ঠয়  ে ল ধ্রটণর তটথযর আিটডে আমোটদর েোইটে কিটয় যোটবন। 
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ঈ) ১২০ বর্ডষ্ঠমেোর 

৮. এ ষ্ঠে র্ঘনট র েমগ্রতটলর কেিফল 
৮৬৪ বর্ডটেষ্ঠম। তটব র্ঘনট র আয়তন  ত? 

অ) ১৭২৮ র্ঘনটেষ্ঠম 

আ) ১৬২৪ র্ঘনটেষ্ঠম 

ই) ১৪৪৪ র্ঘনটেষ্ঠম 

ঈ) ১৬৮৪ র্ঘনটেষ্ঠম 

৯. ভোরটতর ক োন্ অঞ্চলষ্ঠে দেবববষ্ঠচটির 
ষ্ঠদ  কথট  খ্ুবই গুরুত্বিূণড? 

অ) িূবড ষ্ঠহমোলয় 

আ) িূবডর্ঘোে 

ই) িোাঁচমোষ্ঠর িবডত 

ঈ)  োশ্মীর উিতয ো 

১০. ভোরটত ১৮ বের বয়ে হওয়ো েটেও 
 োরো কভোে ষ্ঠদটত িোটরনো? 

অ) অষ্ঠশষ্ঠেত বযষ্ঠিরো 

আ) ষ্ঠনষ্ঠলডপ্ত বযষ্ঠিরো 

ই) অেম্পূণড বযষ্ঠিরো 

ঈ) গুরুতর অিরোটধ্ দষ্ঠন্ডত বযোষ্ঠিরো 

১১. ভোরটতর ক োন্ অাংশ তুলো চোটষর েন্য 
ষ্ঠবখ্যোত? 

অ) ব্রম্ভ্রিুি উিতয ো 

আ) ষ্ঠেনু্ধ-র্োটেয় েমভূষ্ঠম 

ই) দোষ্ঠেণোটতযর ভোলো র্ষ্ঠিত অঞ্চল 

ঈ)  টের রোন অঞ্চল 

১২. িষ্ঠিমবটের ক োন কেলো বোষ্ঠর্চো 
 ৃষ্ঠষ োটের েন্য ষ্ঠবখ্যোত? 

অ)  োষ্ঠলাংিঙ 

আ) মোলদো 

ই) হুর্ষ্ঠল 

ঈ) বোাঁকুড়ো 

১৩. েোটলো  োংটেটষ আটলো  দশো েম্পন্ন 
হয়- 

অ) েোইটেোেটল 

আ) কলোটরোপ্লোটস্টর গ্রোনোয় 

ই) কলোটরোপ্লোটস্টর করোমোয় 

ঈ) রোইটবোটেোটম 

১৪.  , খ্ ক  ৫০০০ েো ো ২ বেটরর েন্য 
এবাং র্-ট  ৩০০০ েো ো ৪ বেটরর েন্য 
এ ই সুটদর হোটর ধ্োর ষ্ঠদল।   কমোে ২২০০ 
েো ো আয়  রটল সুটদর হোর  ত? 

অ) ৭% 

আ) ৫% 

ই) ৭ % 

ঈ) ১০% 

১৫. ষ্ঠব্রষ্ঠেশরো ষ্ঠনটচর ক োন্ স্থ্োটন  োরখ্োনো 
ষ্ঠনমডোটনর েন্য অনুমষ্ঠত কিটয়ষ্ঠেল? 

অ) কবোম্বোই 

আ) মোদ্রোে 
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ই) সুরোে 

ঈ)  ল োতো 

উত্তর 

১/অ, ২/আ, ৩/ই, ৪/অ, ৫/ঈ, ৬/র্, ৭/ঈ, 
৮/অ, ৯/অ, ১০/ঈ, ১১/ই, ১২/অ, ১৩/আ, 
১৪/ঈ, ১৫/ই 
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