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১.  দুই বন্ধ ু সাইনকনল চচনে একই 
সমনে একই স্থান চেনক একই অতিমুনখ 
যাত্রা শুরু কনর।  িানের গতিনবগ 
যোক্রনম ৮ তকতম/ ঘন্টা এবং ৫ 
তকতম/ ঘন্টা হনল,  ৩ ঘন্টা েনর িানের 
মনযে েূরত্ব কি হনব? 

অ)  ১৫ তকতম 

আ)  ৯ তকতম 

ই)  ৬ তকতম 

ঈ)  ১২ তকতম 

২.  ক নল,  খ ননলর ৩ গুণ 
ক্ষমিাসম্পন্ন।  একতট খাতল চচৌবাচ্চা খ 
নল ১২ ঘন্টা জলেূণণ কনর।  একনত্র 
ওই দুতট নল কিক্ষনণ খাতল চচৌবাচ্চাতট 
জলেূণণ করনি োরনব? 

অ)  ৩ ঘন্টা 

আ)  ৫ ঘন্টা 

ই)  ২. ৫ ঘন্টা 

ঈ)  ১. ৫ ঘন্টা 

৩.  িারনির বৃহত্তম স্টক মানকণনটর 
নাম কী? 

অ)  NSE 

আ) BSE 

ই) DOLLEX 

ঈ) CSE 

 

 

 

৪.  ক্রতসং ওিার ঘনট তমনোতসস চকাষ 
তবিাজননর চকান্ উেেশাে? 

অ)  েোতকতটন 

আ)  চলনেতটন 

ই)  জাইনগাতটন 

ঈ)  তিনলাতটন 

৫.  তসংনকানা গানের চকান অংশ চেনক 
কুইতনন োওো যাে? 

অ)  বীজ 

আ)  োিা 

ই)  ফুল 

ঈ)  োল 

৬.  একতট ব্রানোফাইট/ মস এর চেহজ 
অংশতট চয গঠননক উেস্থাতেি কনর,  
িা হল-  

অ)  চরণুযর উতিে 

আ)  তলঙ্গযর উতিে 

ই)  চরণুযর বা তলঙ্গযর উতিে 

ঈ)  চরণুযর এবং তলঙ্গযর উতিে 
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আমাদের ওদেবসাইদে কি কি পাদবন? 

সিল চািরী প্রস্তুকির প্রশ্ন-উত্তর, সাধারণ জ্ঞাদনর ভান্ডার, মাকসি ও সাপ্তাকিি িাদরন্ে অযাদেোসস, WBCS প্রস্তুকি, 
অনলাইদন মি টেস্ট এবং কুইজ এর বযবস্থা, e-Book, PDF-এর ভান্ডার, জানা অজানা সিল িথ্য, স্কুল-িদলদজর কবষে 
কভকত্তি আদলাচনা, চািরীর সিল খবর, সমসামকেি সিল ধরদণর িদথ্যর আপদডে আমাদের সাইদে টপদে যাদবন। 
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৭.  একতট উত্তল চলনে বস্তু ও 
প্রতিতবনের মনযে সবনচনে কম েূরত্ব 
হল-  

অ)  4f  টথ্দি টবকি 

আ) 4f  টথ্দি িম 

ই) 2f -এর সমান 

ঈ) 4f -এর সমান 

৮. ১১, ১৩, ১৭, ১৯, ২৩, ২৫, ? 

অ) ২৬ 

আ) ২৭ 

ই) ২৯ 

ঈ) ৩৭ 

৯. জুল:  িকি : :  পাস্কাল :  ? 

অ) আেিন 

আ) চাপ 

ই) ঘনত্ব 

ঈ) শুদ্ধিা 

১০. লবঙ্গ আিরণ িরা িে টিান অংি 
টথ্দি? 

অ) মূল 

আ) িান্ড 

ই) পািা 

ঈ) েুদলর মুকুল 

১১. ৬ মাস অন্তর সুে টেওো িদল, িি 
োিার ১০% িাদর ১ বছদরর সুে-আসল 
১১০২৫ োিা িদব? 

অ) ১০০০০ োিা 

আ) ১০৫০০ োিা 

ই) ৯৫০০ োিা 

ঈ) ৮০০০ োিা 

১২. টিান্ কবজ্ঞানী কনউট্রন আকবষ্কার 
িদরন? 

অ) স্যাডউইি 

আ) নীলস টবার 

ই) রাোরদোডস 

ঈ) েমসন 

১৩. ভারদি নাগকরিত্ব আইন প্রনীি িে 
টিান্ বছর? 

অ) ১৯৫৫ সাদল 

আ) ১৯৫০ সাদল 

ই) ১৯৪২ সাদল 

ঈ) ১৯৬১ সাদল 

১৪. ‘অঙ্গার’ নােিকের রচকেিা টি? 

অ) কবজন ভট্টাচাযস 

আ) উৎপল েত্ত 

ই) কগরীি টঘাষ 

ঈ) ক্ষীদরাে প্রসাে কবেযাকবদনাে 
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১৫. সিযসুন্দর োস িার ছদ্মনাম? 

অ) িাজী নজরুল ইসলাম 

আ) টমাকিিলাল মজমুোর 

ই) কবষ্ণু টে 

ঈ) বনেুল 

উত্তর 

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