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১. A, D, G, J, M, P, S, V, ? এই সিসিজে 
কী বিজব? 

অ) Y, B, E, H 

আ) Y, B, H, E 

ই) X,Z,A,D 

ঈ) X,Z,B,E 

২. ২০ টাকা/ককজি দরে কত ককজি ডারেে সরে ২৪ 

টাকা/ককজি দরেে ৩০ ককজি ডাে জিজিত করে ৩১.২০ 

টাকা/ককজি দরে জিজি কেরে ২০% োভ হরি? 

অ) ১৫ ককজি 

আ) ১০ ককজি 

ই) ২০ ককজি 

ঈ) ৩০ ককজি 

৩. নীরেে ককান ক ৌরেে েেনাঙ্ক সিবজনম্ন? 

অ) NaCL 

আ) KCL 

ই) RbCL 

ঈ) LiCL 

৪. প্রাকৃজতক কতিজিয়তাে আজিষ্কােক হরেন কক? 

অ) কহনজে কিকারেে 

আ) িাদাি কুজে 

 

 

 

ই) কডািাে জনয়াে 

ঈ) োদাের াটব  

৫. কিরনটিক শব্দটিে প্রিতব ন করেজিরেন কক? 

অ) কিটসন 

আ) কিরেে 

ই) িেেযান 

ঈ) কিাহানরসন 

৬. সূর বে প্রেে শজিে উৎস কী? 

অ) জনউক্লীয় জিভািন 

আ) জনউক্লীয় সংর ািন 

ই) েযারসে দহন 

ঈ) ককার াটি নয় 

৭. উজিদ কদরহ উর্ধ্ব িূখী িেসংিহন করে জকরসে 

িাধ্যরি 

অ) িাইরেি 

আ) কলারয়ি 

ই) কযাজিয়াি 

ঈ) করটক্স 

৮. শ্বসন এক প্রকাে- 

অ) উপজেজত প্রজিয়া 

আ) অপজেজত প্রজিয়া 
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ই) কভৌত প্রজিয়া 

ঈ) িীিি কভৌত প্রজিয়া 

৯. ‘জদকু’ কথাে অথব কী? 

অ) স্বরদজশ 

আ) জিটিশ 

ই) িজহোেত 

ঈ) নীেকে 

১০. ২০২৪ সারেে গ্রীষ্মকােীন অজেজিক ককাথায় 

অনুজিত হরি? 

অ) জনউ িযাজক্সরকা 

আ) েেন 

ই) জনউ ইয়কব  

ঈ) পযাজেস 

১১. ট্রাজকয়াজনহীন একটি উজিদ হে- 

অ) নােরকে 

আ) আি 

ই) পাইন 

ঈ) জনি 

১২.  াে সম্মজত িাড়া সংসদ এোকায় ককারনা 

সাংসদরক কগ্রপতাে কো  ায় না, জতজন কক? 

অ) োষ্ট্রপজত 

আ) জিকাে 

ই) প্রধ্ানিন্ত্রী 

ঈ) স্বোষ্ট্রিন্ত্রী 

১৩. পাাঁ েটি সংখযাে প্রথি োেটিে েড় ২৬ এিং কশষ 

োেটিে েড় ২৫ হরে, প্রথি ও পঞ্চি সংখযাে অন্তে 

কত? 

অ) ৬ 

আ) ৪ 

ই) ১০ 

ঈ) ১২ 

১৪. ২০ িন িারেে িরধ্য ১৫ িন নীে েঙ পিন্দ করে। 

৬ িন নীে ও োে েঙ পিন্দ করে। কতিন োে েঙ 

পিন্দ করে? 

অ) ১২ িন 

আ) ৩ িন 

ই) ২ িন 

ঈ) ৫ িন 

১৫. সিরেরয় উন্নত কৃজেি অেি িনন পদ্ধজতটি হে- 

অ) শাখাকেি 

আ) গুটিকেি 

ই) দািাকেি 

ঈ) কিাড়কেি 

উত্তি 

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