
BUP FST Admission Test : 2021-22

পরী�াথ�েদর �িত িনেদ�শনাবলী:-

• পরী�ায় �মাট ��=80 �ট, �মাট মাক�স=80 এবং �মাট সময়=60 িমিনট।
• পরী�ায় �িত�ট �ে�র মা� � 1 কের।
• পরী�া দুই শাখায় িবভ�।(ক)আবিশ�ক শাখাঃ এই অংেশ �মাট �� 55 �ট=Phy-20,Chem-

20,Eng-15।এই অংশ সকেলর উ�র করা বাধ�তামুলক।
• (খ)ঐ��ক শাখাঃ এই অংেশ �মাট �� 25�ট।তেব , একজন িশ�াথ�র জন� এই অংেশ দু�ট
অপশন আেছঃ Option-01: Higher Math & Option-02 : Biology।অথ �াৎ একজন িশ�াথ� এই দু�ট
অপশন �থেক �যেকান এক�ট অপশেনর 25�ট �� দাগােব।বািক  অপশেনর 25 �ট  �ে�র �কান
উ�র দাগােব না। 

• �িত�ট MCQ এর জন� এক�ট কের স�ঠক উ�র রেয়েছ।তাই, �িত�ট MCQ এর স�ঠক উ�েরর
অপশন িসেল� করেত হেব এবং �কান �� না পারেল �স ���ট উ�র করেব না বা �া� রাখেব।

• �িত�ট ভ�ল উ�েরর জন� 0.25 ন�র কত�ন করা হেব।
• MCQ এর সব অপশন িসেল� কের  Submit অপশেন ি�ক করেল �তামার উ�রপ� জমা হেব।
• নন ��া�ােমবল ক�ালকুেলটর ব�বহার করা যােব।

(ক)আবিশ�ক শাখা
• এই অংেশ �মাট �� 55 �ট=Phy-20,Chem-20,Eng-15।এই অংশ সকেলর উ�র করা বাধ�তামুলক।

Physics(20×1)

1. 

�ভ�র দ�ুটর মধ�বত� �কাণ কত?

(1 point)

��

��

�

��

Explanation:

আমরা জািন,

4 î − 5ĵ&5 î + 4k̂

π

π

2
π
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π
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→
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→
B = AB cos θ



2. 1HP �মতা িবিশ� এক�ট ই��ন িদেয় 10 িমটার গভীরতার কুয়া খািল
করেত �িত িমিনেট কত �ক�জ পািন উঠােনা যােব?

(1 point)

� 456.73 Kg

�� 452.11 Kg

�� 450.81 Kg

�� 356.73 Kg

Explanation:

সু�ঃ P=W/t=mgh/t

3. িনেচর �কান�ট আইন�াইেনর আেলাক তিড়েতর সমীকরণ? (1 point)

��

��

�

��

Explanation:

4. �কােনা তরে�র পথ পাথ �ক� (1 point)

⇒ cos θ = = 0
4.5 − 4.5

√42 + 52. √52 + 42

⇒ cos θ = = cos θ = ⇒ θ =
20
40

1
2

π

3

⇒ m = = = 456.73kg
pt

gh

746 × 60
9.8 × 10

Emax = hv + W0

eV0 + hv = W0

mv2
max + W0 = hv

1
2

Emax + hv = W0



হেল দশা পাথ �ক� কত?

�� π/3

�� π

� π/2

�� 3π/4

Explanation:

দশা পাথ �ক� =2π/λ ×  পথ পাথ �ক�=2π/λ × λ/4=π/2

5. িনেচর সত�ক সারণী�ট �কান ল�জক �গেটর?

0 0 1

0 1 0

1 0 0

1 1 1

(1 point)

�� NAND

�� NOR

� X-NOR

�� OR

Explanation:

6. এক�ট ই��েনর দ�তা 40%। �াহেকর তাপমা�া 30°C হেল উৎেসর
তাপমা�া কত?

(1 point)

�� 505°C

λ

4



�� 37°C

� 232o C

�� 0o C

Explanation:

T=505K=(505-273)=232oC

7. এক�ট �দালেকর �দঘ ��, অপর�টর 4 �ণ। ি�তীয়�টর �দালনকাল 4s হেল,
�থম�টর �দালনকাল কত?

(1 point)

�� 4 s

�� 2 s

� 8 s

�� 1 s

Explanation:

8. বায়রু আেপি�ক আ��তা �াস �পেল বা�ায়েনর িক�প পিরবত�ন হেব? (1 point)

�� Extremely slow

� Very fast

�� No change

�� slow

Explanation:

বায়ুর আেপি�কআ��তা কম হেল বা�ায়ন �ত হেব।

9. 25 অ�া��য়ার তিড়ৎ �বাহ �কান বত�নীেত 1 িমিনট ধের চলেল 3000J তাপ
উৎপ� হয়।উ� বত�নীর �রাধ কত?

(1 point)

�� 0.02Ω

�� 0.04Ω

� 0.08Ω

η = 1 − ⇒ T1 = = = 505K
T2

T1

T2

1 − η

30 + 273
1 − 0.4

T = 2π√ L

g

= √ = √4 ⇒ T1 = 8s
T1

T2

L1

L2



�� 1Ω

Explanation:

10. �কােনা এক�ট তরে�র সমীকরণ 

হেল তর��টর �কৗিণক ক�া� কত?

(1 point)

�� 27 rad/s

�� 1/3 rad/s

� 3 rad/s

�� 9 rad/s

Explanation:

আদশ � সমীকরেণর সােথ ত�লনা কের বলা যায়, �কািণক ক�াংক=3 rad/s

11. �কােনা ব�র ভর �ব থাকেল গিতশ�� ও ভরেবগ পিরবত�েনর �াফ
িক�প হেব?

(1 point)

��

�

H = i2Rt ⇒ 3000 = 252 × R × 60 ⇒ R = 0.08Ω

3 + 27x = 0
d2x

dt2

3 + 27x = 0 ⇒ + 32x = 0
d2x

dt2

d2x

dt2



��

�� None

Explanation:

12. আধুিনক �জট িবমান �কান সূ� ব�বহার কের চালােনা হয়? (1 point)

� ভরেবেগর িনত�তা সূ�

�� িনউটেনর গিতর �থম সু�

��অিভকষ � সু�

�� সব�েলা

Explanation:

রেকট চালােনা – আধুিনক �জট িবমান, রেকট ইত�ািদও চালােনা হয় িনউটেনর তৃতীয় সূে�র ত� তথা
ভরেবেগর সংর�ণ সূ� ব�বহার কের। রেকেট �ালািন পুিড়েয় �চ�র গ�াস উৎপ� করা হয়। �সই গ�াস
�চ� �বেগ রেকেটর �পছেন িদেয় িনগ �ত হয়। �ালািন িনগ �ত হওয়ার পূেব � �ালািন ও রেকট উভেয়র
�বগ শূন� থােক, কােজই তখন তােদর ভরেবেগর সম�� শূন�। �ালািন িনগ �ত হওয়াকােল িনগ �মেণর িদেক
�ালািনর িকছ�  ভরেবগ থােক। ভরেবেগর সংর�ণ সূ�ানুযারী �ালািন িনগ �ত হওয়ার আেগ তােদর
ভরেবেগর সম�� �ালািন িনগ �ত হওয়াকালীন তােদর ভরেবেগর সম��র সমান হেত হেব। সুতরাং �ালািন
িনগ �ত হওয়াকালীন উভেয়র ভরেবেগর সম�� সমান হেত হেল অথ �াৎ, শূন� হেত হেল রেকেটর ও
�ালািনর সমান ও িবপরীতমুখী এক�ট ভরেবেগর স�ৃ� হেত হেব। ফেল রেকট�ট �ালািনর িবপরীত িদেক
এিগেয় চেল।



13. 29.4N ওজেনর এক�ট ব�র জড়তার �ামক 125 kgm-3। চ�গিতর ব�াসাধ �
কত? 

(1 point)

�� 4.45 m

�� 3.45 m

� 6.45 m

�� 1.45 m

Explanation:

সু�ঃ I=MK2 =>125=(29.4/9.8)×K2

=>K2=41.7 =>K=6.45m

14. এক�ট �ইটে�ান �ীেজর চার�ট বা�র �রাধ 8 Ω, 12 Ω, 18 Ω ও 22 Ω। চত�থ �
বা�েত �কান �রাধ�ট যু� করেল �ীজ�ট সাম�াব�ায় থাকেব? 

(1 point)

�� 7Ω

�� 2Ω

� 5Ω

�� 3Ω

Explanation:

ধির, চত�থ � বা�েত S ohm �রাধ যু� করেল সাম�াব�ায় থাকেব।তেব,

এখন রেয়েছ, 22Ω তাই,��িণেত আেরা 5Ω যু� করেল ত�ল� �রাধ 27Ω হেব এবং �ীজ�ট সাম�াব�ায়
থাকেব।

15. এক�ট মহাকাশযােনর এর ভর 2×103kg। �ালানীর ভর 50kg। ভর �ােসর
হার 300kg/min। মহাকাশযান�ট 200m/s �িতেত যা�া �� করেল
রেকেটর উ� �মূখী ধা�া বেলর মান কেতা?

(1 point)

�� 200N

� 1000N

�� 60000N

�� 750N

=
P

Q

R

S

= ⇒ S = 27Ω
8
12

18
S



Explanation:

সু�ঃ

16. িনেচর িচে�র ��ে� �কান�ট স�ঠক? (1 point)

� -∆.V

�� +∆.V

�� ∆V

�� -∆V

Explanation:

17. পেয়ি�ং �ভ�র �কান�ট? (1 point)

�

��

�� E.H

�� E.D

F = Vr = 300 × ( ) = 10000N
dm

dt

200
60

→
E ×

→
H

→
E ×

→
D



Explanation:

18. 40 kg-m �ক Joule এ �কাশ কর। (1 point)

�� 290

�� 190

� 392

�� 390

Explanation:

1 kilograms-force = 9.80665 joules/meter

40 kilograms-force = 392.264 joules/meter

19. �কান �ােন এক�ট িনিদ�� সমেয় িশিশরা� স�ৃ� জলীয়
বা�চাপ 10.52mmHg এবং আেপি�ক আ��তা 75% হেল স�ৃ� জলীয়
বা� চাপ কত?

(1 point)

� 14.02 mmHg

�� 10.02 mmHg

�� 11 mmHg

�� 10.05 mmHg

Explanation:

আেপি�ক আ��তা=িশিশরাে� চাপ/স��ৃ চাপ =>0.75=10.52/স��ৃ চাপ

=>স��ৃ জলীয় বা� চাপ=14.02 mmHg



20. �রাধ ি�র থাকেল পিরবাহীর �দেঘ ��র অনুপাত 4:9। হেল ব�ােসর অনুপাত
কত?

(1 point)

�� 1:2

�� 3:2

� 2:3

�� 2:1

Explanation:

And, L ∝ A =>r2  ∝ L

অতএব,

Chemistry(20×1)

21. হাইে�ােজেনর ২য় ক�পেথর ব�াসাধ � কত? (1 point)

� 2.12 A°

�� 21.2 A°

�� 2.21 nm

�� 22.1 nm

Explanation:

22. ট�ানাির িশ� হেত �া� �কান �মৗল�ট পািন দষূণ �বিশ কের? (1 point)

� Cr

�� As

R = ρ
L

A

= ⇒ =
r2

1

r2
2

4
9

r1

r2

2
3



�� Pb

�� Ni

Explanation:

23. গ্লুেকােজ অ�িতসম কাব �ন কয়�ট? (1 point)

�� 3

� 4

�� 5

�� 6

Explanation:

In this structure, we can see that there are four chiral centres C-2, C-3, C-4, and C-5. These four carbons
have four different groups attached to it. Hence, they are considered as chiral carbon.

24. 250ml 0.1M �বেণ কত �াম Na2CO3 আেছ? (1 point)

�� 10 g

� 2.65 g

�� 0.5 g

�� 1.65 g

Explanation:

S = ; w = = = 2.65
w × 1000
M × V

SMV

1000
0.1 × 106 × 250

1000



25. �মাণ তাপমা�া ও চােপ 22.4L O2 �তরী করেতকত �াম পটািশয়াম
��ােরট লাগেব?

(1 point)

�� 56.23 g

�� 13.77 g

�� 14.77 g

� 81.73 g

Explanation:

2KClO3⇌2KCl+3O2

িব��য়া �থেক বলা যায়,

3×22.4L অ��েজন ��ত করেত KCLO3 �েয়াজন 245.2g

22.4L  অ��েজন ��ত করেত KCLO3 �েয়াজন=81.73g

26. Ar, Na, Al, S �মৗল�েলােকআয়নীকরণ শ��র�মানুসাের সাজাও। (1 point)

�� S > Ar> Al> Na

�� Ar > S> Na > Al

�� Ar > Al > S > Na

� None

Explanation:

So, the answer is Ar> S> Al> Na

27. �লড ��ােরজ ব�াটািরেত H2SO4 এর ঘন� কত রাখেত হয়? (1 point)



�� 1.25 g/cm3

� 1.2 g/cm3

�� 1.15 g/cm3

�� 1.1 g/cm3

Explanation:

28. িশ� কারখানার �কান বজ�� িকডনীর �িত কের? (1 point)

�� As

�� Fe

� Cd

�� Pd

Explanation:

ক�াডিময়াম বজ�� িশ� কারখানায় িকডনীর �িত কের।

29. 5 �াম O2 �তরী করেত কত �াম KClO3 �েয়াজন হেব? (1 point)

�� 11.76 g

�� 15.76 g

� 12.76 g

�� 10.76 g

Explanation:

3 mol= (32x3) g O2 comes from (122.5x2) g of KClO3

So, 5 g O2 comes from

of KClO3

30. আয়তন স�সারেণ িব��য়ায় চাপ �েয়ােগ সাম�াব�া �কান িদেক যােব? (1 point)

2KClO3 = 2KCl + 3O2

= 12.76g
122.5 × 5 × 2

32 × 3



�� ডােন

� বােম

��অপিরবত�নীয়

�� None

Explanation:

আয়তন স�সারণ= উৎপােদর �মাল সংখ�া �বিশ। এে�ে� চাপ �েয়ােগ লা শােতিলয়ার নীিত অনুসাের
সাম�াব�া বােম অ�সর হয়। অথ �াৎ িব��য়া প�ােত গিতশীল হয়। 

31. িনেচর �কান�ট িনউি�ওিফিলক সংেযাজন িব��য়া �দয়? (1 point)

�� ��ােরােবন�জন

�� ডাই-ইথাইল-ইথার

�� None

� 2,3-�াইে�ােমাে�ােপন

Explanation:

32. খাদ� সংর�েণ সাই��ক এিসেডর pH কত? (1 point)

�� 10.14

�� 7

� 3.14

�� 4.23

Explanation:



33. কলাম ��ামােটা�ািফেত ি�র মাধ�ম নয় �কান�ট? (1 point)

�� িসিলকা

�� �সলুেলাজ

� উল

��অ�ালুিমনা

Explanation:

34. [Co(CH3)4Cl2]Cl �যৗেগ Co এর সি�েবশ সংখ�া কত? (1 point)

�� 2

�� 4

� 6

�� 12

Explanation:

সি�েবশ সংখ�া= িলগ�া� সংখ�া। এখােন �মাট িলগ�া� ৬ �ট। ৪ �ট CH3 এবং ২ �ট Cl। তাই সি�েবশ
সংখ�া ৬। 

35. তরল ইেলে�ালাইট থােক না িনেচর �কান�টেত? (1 point)

� PEMFC

�� PAFC

�� MCFC



�� SOFC

Explanation:

36. �কান �যৗগ NaOH �বেণ �যাগ করেল সাদা অধঃে�প ও PbNO3 এ �যাগ
করেল হলুদ অধঃে�প পেড়?

(1 point)

� CaCl2

�� ZnI2

�� NaBr

�� HBr

Explanation:



37. িনেচর �কান �জাড়া�টেত অ�ক স�সারণ ঘেট? (1 point)

�� Si, P

� S,P

�� Al,S

�� None 

Explanation:

SF6 এ সালফােরর এবং PCl5 এ ��ািরেনর সব �েশষ শ���ের যথা�েম ১২ এবং ১০ �ট ইেল�ন রেয়েছ।
এই দু�ট অ�ক স�সারন।

38. িনেচর �কান�ট মা�টর pH কমায়? (1 point)

� (NH4)2HPO4

�� KSO4.MnSO4

�� CaCO3

�� [CaMg(CO3)2]

Explanation:

39. গাঢ় �সািডয়াম হাইে�া�াইেডর এর মেধ� ��ািরন গ�াস চালনা করেল
�কান অধঃে�প পড়েব?

(1 point)

���ধু NaClO3

� NaCl ও NaClO3

�� NaOCl

�� None

Explanation:
Hot concentrated NaOH and Cl2 reaction | NaOH + Cl2 = NaCl + NaClO3 + H2O. Hot dilute sodium
hydroxide and chlorine gas reaction is also a disproportionation reaction. Chlorine gas is oxidized and
reduced to ClO3- ion and Cl- ion respectively. As products sodium chloride, sodium chlorate(iii) and water
are given.



40. H2 + I2 = HI এ H2 এর ঘনমা�া 4.95M, আেয়ািডেনর 4.25M এবং HI এর
6M। িব��য়�টর KC িনণ �য় কর।

(1 point)

�� 1.40

�� 1.20

� 1.71

�� 1.30

Explanation:

English(15×1)

41. Genuine : Authentic :: Mirage : ? (1 point)

�� Image

�� Mirror

� Illusion

�� Reflection

Explanation:

Genuine news real, not artificial, sincere, honest etc. Authentic means known to be true or genuine. Thus,
Genuine and Authentic are synonymous to each other. Mirage is an illusion caused by hot air conditions

42. Synonym of "Adhesion" is- (1 point)

�� disloyalty

�� perfidy

� Fastening

�� unfaithfulness

Explanation:
Adhesion : the action or process of adhering to a surface or object.

fastening : a device that closes or secures something.

43. Too __ cooks, spoil the broth. (1 point)

H2 + I2 = 2HI; Kc = = = 1.71
[HI]2

[H2] × [I2]
62

4.95 × 4.25



�� Much

� Many

�� Few

�� A little

Explanation:

Too many cooks spoil the broth.When too many people work together on a project, the result is inferior.

44. A drowning man catches at a straw. Here underlined part is a- (1 point)

� Participle

�� Gerund

�� Verb

�� Noun

Explanation:

drowning (Participle) : knock or bring to the ground.

45. What is the synonym of the word "Torpor"? (1 point)

� Lethargic

�� Vigour

�� Implacable

�� Exuberance

Explanation:

Torpor : a state of physical or mental inactivity; lethargy.

46. What is the meaning of "Bone of Contention"? (1 point)

�� alliance

� A matter of quarrel

�� partnership

�� federation

Explanation:

Bone of Contention : a subject or issue over which there is continuing disagreement.



47. Which one is the correct spelling? (1 point)

�� Exegerete

�� Exegerate

� Exaggerate

�� Exagarate

Explanation:

Exaggerate : represent (something) as being larger, better, or worse than it really is.

48. If success _________ , we need to prepare ourselves for every possible
scenario.

(1 point)

� is to be achieved

�� is achieve

�� will be achieved

�� is due to achieve

Explanation:

If success is to be achieved , we need to prepare ourselves for every possible scenario.

49. They approved the design that he submitted and _________. (1 point)

� so did I

�� so I do

�� we also do

�� me too

Explanation:

They approved the design that he submitted and so did I.

50. She __________ her finger by interfering in neighbour's affair. (1 point)

�� cut

�� pressed

� burnt

�� hit

Explanation:



• burnt fingers: To suffer an unpleasant or ruinous consequence.                                  

51. The synonym of 'Obsequious' is- (1 point)

� Toadying

�� Fawning

�� Servile

�� arrogant

Explanation:

Obsequious Similar=ingratiating,unctuous,sycophantic,fawning,toadying

• Obsequious : obedient or attentive to an excessive or servile degree.
• Toadying : act in an obsequious way.

52. Which one is the correct sentence. (1 point)

�� His interest in human behaviour is very large

� His interest in human behaviour is very deep

�� His interest in human behaviour is very strong

�� His interest in human behaviour is very broad

Explanation:

His interest in the study of human behaviour is indeed very deep.

53. She spoke                 she were drawing attention to a rarity. (1 point)

�� as

� as though 

�� like if

�� as is

Explanation:

• The phrase “as though” in this situation is used in the same way as the word 'like
• drawing attention to a rarity=To pay closeness to the unique

54. The president had a ______ of ______ around him when he makes public
appearances.

(1 point)



�� Catalyst, Individuals

�� barrier, contrast

� hedge, protection

�� derrick, protection

Explanation:

��িসেডে�র চারপােশ িনরাপ�া �ব�নী থােক যখন িতিন জনস�ুেখ যান। a hedge of protection-
িনরাপ�া �ব�নী।

55. There are _______ views on the issue of giving bonus to the employees. (1 point)

�� independent

� divergent

�� modest

�� adverse

Explanation:

There are divergent views on the issue of giving bonus to the employees.

খ)ঐ��কশাখাঃ

• এই অংেশ �মাট �� 25�ট।তেব , একজন িশ�াথ�র জন� এই অংেশ দু�ট অপশন আেছঃ
Option-01: Higher Math & Option-02 : Biology।অথ �াৎ একজন িশ�াথ� এই দু�ট অপশন �থেক
�যেকান এক�ট অপশেনর 25�ট �� দাগােব।বািক অপশেনর �কান �� উ�র করেব না।

Option-01 : Higher Math(25×1)

56. িনেচর �কান�ট ব�িত�মী ম�া���? (1 point)

�

��

��

[ 3 2
12 8

]

[ 3 5
6 8

]

[ 1 2
5 8

]



��

Explanation:

57. িনেচর �কান�ট বগ � �িতসম ম�া���? (1 point)

��

�

��

��

Explanation:

A=AT হেব।

• �কান ম�া���েক �া�েপাজ কের তার আেগ মাইনাস িদেল মুল ম�া��� পাওয়া যােব।(খ)

58. (-2,2) কােত�সীয় িব��ুটর �পালার �ানা� কত? (1 point)

�

��

��

��

Explanation:

[ 5 2
9 8

]

[ 5 0
0 −5

]1
2

[ 0 −5
5 0

]

[ 5 0
1 −5

]1
2

[ 5 0
1 −1

]1
2

2√2, 135°

2√2, 45°

2√2, 60°

2√2, 145°



59. 

উপেরা� �রখা�টর সমীকরণ �কান�ট?

(1 point)

�� x+y-2=0

� y-2x-2=0

�� 2x+y+2=0

�� x-y+1=0

Explanation:



60. x=0 ও x+y=1 �রখা দ�ুটর মধ�বত� �কােণর মান কত? (1 point)

� 135°

�� 180°

�� 90°

�� 15°

Explanation:

61. (1 point)

�� cosx

�� 2

� 1/2

�� sinx

Explanation:

lim
x ⇒ 0

= ?
1 − cos x

x2



62. (1 point)

�� 2x

�� 3x

� x

�� x/2

Explanation:

63. 

এর মান কত?

(1 point)

��

�

��

��

cos tan− 1cot sin− 1x = ?

( ln x)d

dx

1
x

1 + ln x

1 − ln x

x2

1 + ln x

x2

1 − ln x

x



Explanation:

64. 

এর মান িনণ �য় কর।

(1 point)

��

�

��

�� None

Explanation:

65. (3,-4) িব�গুামী 4x-5y+7=0 সরলেরখা�টর সমা�রাল �রখার সমীকরণ
�কান�ট?

(1 point)

�� 3x-5y-32=0

�� 5x-4y-32=0

� 4x-5y-32=0

�� 4x-y-32=0

Explanation:

[ln(ex + e− x)]
d

dx

ex + e− x

ex + e− x

ex − e− x

ex + e− x

ln[ ]ex + e− x

ex + e− x

[ln(ex + e− x)] =
d

dx

ex − e− x

ex + e− x



66. 4x + 3y -2 =0 �রেখ �থেক ঐ �রখা�টর সমা�রাল 8x + 6y + 9 = 0 �রখা�টর
ল� দরূ� কত?

(1 point)

� 13/10

�� 10/13

�� 9/11

�� 0

Explanation:

67. (-2+3i) এবং (-2-3i) মূলিবিশ� সমীকরণ িনেচর �কান�ট? (1 point)

�� x2-4x+9=0

�� x2+4x-9=0

�� x2-4x+13=0



� x2+4x+13=0

Explanation:

সমীকরনঃ

x2-(মূল�েয়র �যাগফল)x+মূল�েয়র গূনফল=0

=>x2-(-2+3i-2-3i)x+(-2+3i)(-2-3i)

=>x2+4x+13=0

68. 2x2 + 5x + 9 = 0 সমীকরেণর মূল দ�ুট a ও b হেল, ab=? (1 point)

� 9/2

�� 5/2

�� -5/2

�� -9/2

Explanation:

মুল�েয়র �নফল=c/a=9/2

69. P ও 2P বল�েয়র লি� 

হেল বল�েয়র মধ�বত� �কােণর মান কত?

(1 point)

�� 30o

�� 90o

� 60o

�� 45o

Explanation:

√7P



70. x+y=1 ও y-x=1 �ছদিব�গুামী ও x অে�র সমা�রাল সরলেরখার
সমীকরণ �কান�ট?

(1 point)

� y=2

�� 2y=3x

�� y=1

�� x=1

Explanation:

x+y=3 ও y-x=1 এর �ছদিব� ু(1,2)

ধির,

x অে�র সমা�রাল সমা�রাল �রখার সমীকরণ, y+k=0

�রখা�ট (1,2) িব�গুামী বেল, k=-2

অতএব,সমীকরণ, y-2=0 =>y=2

71. (1 point)

� 1

�� 2

�� -1

�� 0

Explanation:

lim
x ⇒ 0

= ?
xe− x

x



72. 2F ও F মােন ��য়াশীল বেলর �থম�টেক ি��ণ কের ি�তীয় �টর মান 8
একক বৃ�� করেল লি� একই থাকেব F এর মান কত?

(1 point)

�� 12

�� 6

�� 4

� 8

Explanation:

73. 2x+3y-1=0, x=0, y=0 আব� ��ভ�জ এর ���ফল িনণ �য় কর। (1 point)

�� 12 বগ �  একক

�� 1/6 বগ � একক

� 1/12 বগ �  একক

�� 3 বগ �  একক

Explanation:

lim
x → 0

= lim
x → 0

e− x = 1
xe− x

x



74. উৎেক��কতা শূেন�র কাছাকািছ হেল িক হয়? (1 point)

� ব�ৃ

�� পরাব�ৃ

��অিধব�ৃ

�� উপব�ৃ

Explanation:

বেৃ�রআকৃিত �খয়াল কেরেছন। এর উপেক�,S িনণ �য় করেত পারেলও এর িনয়ামক �রখা সাধারণত
�কাথায় �সটা জানা স�ব নয়। কারণ বেৃ�র আকৃিত স�ূণ � �গালাকার আর �ক� হেত পিরিধর �িত�ট
িব�রু দুর� সমান। আর এই �গালাকার আকােরর জন� এর িনয়ামক �রখা অসীম অব�ান কের।

75. (1 point)

�

��

��

∫ = ?
dz

9 + z2

tan− 1( ) + c
1
3

z

3

tan− 1( )1
3

z

3

−tan− 1( ) + c
z

3



��

Explanation:

সু�ঃ

76. 3x-24=0 এর চরমমান কত? (1 point)

�� 2

�� 3

�� 0

� মান �নই

Explanation:

77. 

অসমতা�টর সমাধান িনণ �য় কর।

(1 point)

� [1,2]

�� (1,2)

�� [1,2)

�� (1,2]

Explanation:

tan− 1( ) + c
1
3

z

9

∫ = tan− 1( ) + c
dz

9 + z2

1
3

z

3

x2 − 3x + 2 ≤ 0



78. 

অিধবৃ��টর উৎেক��কতা িনণ �য় কর।

(1 point)

�� 5/4

�� 1/2

� 5/3

�� 4/5

Explanation:

9y2-16x2=144

=>y2/16 - x2/9 =1

অতএব, 

79. y=(ex)x হেল, dy/dx িনণ �য় কর। (1 point)

��

�

��

��

Explanation:

80. 2x+y-1=0 ও x-y+2=0 হেল, ��মােরর সাহােয� Δx এর মান িনণ �য় কর। (1 point)

� 1

9y2 − 16x2 = 144

e = √1 + =
16
9

5
3

x(ex)2

2x(ex)2

x(ex)

2x(ex)

(ex)x = = (ex)2 = (ex)2 ⋅ x2 = 2x. (ex)2d

dx

d

dx

d

dx



�� -3

�� 3

�� -9

Explanation:

Option-02 : Biology(25×1)

81. মু� িনউি�য়ার িবভাজেনর উদাহরণ কী? (1 point)

� ডােবর পািন

��আলু

�� ধান

�� গম

Explanation:

সাইেটাকাইেনািসস না হেল এবং ক�ািরকাইেনািনন চলেত থাকেল একই �কােষ ব� িনউি�য়ােসর স�ৃ� হয়।
এেক বলা হয় মু� িনউি�য়ার িবভাজন। ডােবর পািন মু� িনউি�য়ার িবভাজেনর ফসল।



82. �েসািফলা মািছর �জন �কান ধরেনর? (1 point)

� সাব ভাইটাল

�� িমউট�া� �জন

�� �সিমিলথাল

�� ই�ারিমিডেয়ট

Explanation:
�েসািফলা মািছর লু��ায় ডানা স�ৃ�কারী �জন�ট সাবভাইটাল ধরেনর।

83. িপ� রেস অৈজব লবেণর পিরমাণ কত? (1 point)

� ০.৮%

�� ০.৬%

�� ০.৪%

�� ০.২%

Explanation:

িপে�র উপাদান হেলা  (৯৭-৯৮) %  জল, ০.৭ %  িপ� লবণ, ০.২ % িবিল�িবন, ০.৫১ % চিব �
(�কােলে�রল, ফ�া�ট এিসড এবং �লিসিথন), এবং িলটার �িত ২০০ িমিল ইকুইভ�ােল�অৈজব লবণ।

84. মাসকুলার িডস�িফ �রাগ�ট কােদর �বিশ হয়? (1 point)

�� পু�েষর

� �ছেল  িশ�েদর

�� নারীেদর

�� সবার

Explanation:

মাসকু�লার িডস�িফ এক�ট �জেন�টক বা �জনঘ�টত �রাগ। এ �রাগ হেল িডে�ািফন ��া�টেনর অভাব
�দখা �দয় যার ফেল �পিশ �িত�� হয় ও দুব �ল হেত থােক। কারণ, িডে�ািফন �পিশর কােজ �ধান
ভূিমকা রােখ। এ �রােগর �ভােব হাটঁা-চলা, খাদ� গলাধঃকরণ ও �পিশর সম�েয় সমস�া হয়।

মাসকু�লার িডে�ািফ �যেকােনা বয়েসই হেত পাের তেব িশ�েদর এ �রাগ হওয়ার স�াবনা অিধক।
পু�ষরা নারীেদর �চেয় এ �রােগ সাধারণত �বিশআ�া� হয়।

এ �রাগ িনণ �েয়র ��ে� �রােগর ল�ণ ও �রােগর ধরন িবেবচনায় �নওয়া হয়। যিদও এ �রােগর �কােনা
িচিকৎসা �নই িক� �াথিমক িকছ� িচিকৎসা �হেণর ফেল ক� িকছ� টা কেম।

85. মানুেষর সম� �দেহ রে�র পিরমাণ কত িলটার? (1 point)



� ৫-৬

�� ১-২

�� ৩-৪

�� ১০-১২

Explanation:
মানবেদেহ �মাট ওজেনর শতকরা ৭ ভাগ র� থােক (গেড় মানবেদেহ ৫-৬ িলটার র� থােক)।

86. এিপে�মা কী? (1 point)

� মূেলর বাইেররআবরণ

�� মূেলর �ভতেরর আবরণ

��কা� ও মূেলর সংেযাগ�ল

��কাে�র আবরণ

Explanation:

মূেলর বিহরাবরণেক এিপে�মা ।

87. �কান আয়ন�ট ম�র গিতেত �শািষত হয়? (1 point)

� SO4
2-

�� K+

�� Na+

�� HCO3
-

Explanation:

�শাষেণর হার সবেচেয় ম�র গিতেত চেল SO4
2- আয়ন ।

88. কড�াটা পেব �র �াণীেদর �কান অ��ট থাইরেয়ড �ি�েত পিরণত হয়? (1 point)

� এে�া�াইল

�� প�ান��স

�� পাইেলারাস

�� ইেসাফ�াগাস

Explanation:



উপযু �� িতন�ট �মৗিলক বা অনন� �বিশ�� ছাড়াও কেড�েটর অন�ান� �বিশে��র মেধ� রেয়েছ,

1. �দিপে�র অংকীয়েদেশ অব�ান।
2. �ম�দ�ীেদর দু’�জাড়া পা� �পদ ও তােত অ�ঃকংকাল।
3. পায়ু পরবত� �পশল ও ি�িত�াপক �লজ।
4. এে�া�াইল (Endostyle)-এর উপি�িত যা পের থাইরেয়ড �ি�েত �পা�িরত হয়।
5. পিরপাকত� সু�� পাক�লী ও অে�আলাদা হওয়া।

89. Rh ফ�া�েরর আিব�ার �ক? (1 point)

�  কাল � ল�া�ে�ইনার এবং উইনার

�� এডওয়াড� ও ��ক

�� ওয়াটসন

��কাল � এেরিক

Explanation:
Rh ফ�া�র : কাল ��ল�ে�ইনার এবং এ. এম উইনার ১৯৪০ ি��াে� �রসাস বানর এর �লািহত কিণকায়
এক ধরেণর এি�েজনআিব�ার কেরন ।

90. C3 উ��েদ কত তাপমা�ায় সােলাকসংে�ষণ হয় ? (1 point)

� ১০-২৫ °�স

�� ৩০-৪৫o �স

�� ১৫-৩৫o �স

�� ১০-৪৫o �স

Explanation:



91. উ��দ �জনেনর ��ে� �কানটা সত� নয়? (1 point)

�� এ�াইন - �ট�া

� গভ�াশয়-সস�

�� িড�ক - বীজ

�� িড�ানু - �ন

Explanation:

িনউেসলাস �পির�ােম পিরনত হয় .।

92. ফ�াট ডাইেজশন কের �কান�ট? (1 point)

� লাইেপজ এনজাইম



��অ�ামাইেলজ এনজাইম

�� ��পিসন এনজাইম

�� �কান�টই নয়

Explanation:

লাইেপজ এনজাইম ফ�াট ডাইেজশন কের।

93. ঘাসফিড়ং স�েক� �কান�ট সত�? (1 point)

� ১০০-১১০ বার �দ��ন

�� লাল বেণ �র িল�

�� ঘাসফিড়ং িডম পাড়ার ১০ িদন পর মারা যায়

�� সব�েলা

Explanation:

• একডাইসন হরেমােনর �ভােব ঘাসফিড়ং-এর �খালস �মািচত হয়
• পত�েদর �দেহ ৬�ট পা থাকার কারেণ এেদর �হ�ােপাডা বলা হয়।
• ঘাসফিড়ং- এর িড�াণু �সে�ােলিসথাল ধরেনর।
• ঘাসফিড়ং এর িন� হেত পূন �া� দশায় পিরণত হেত �ায় দুই মাস সময় লােগ।
• ঘাস ফিড়ং এর �দযে�র ��ন �িত িমিনেট ১০০ �থেক ১১০ বার।
• ঘাসফিড়ং এর সম�েদেহ একবার র��বাহ স�� হেত ৩০ �থেক ৬০ িমিনট সময় লােগ।
• ঘাসফিড়ং এর �দেহর উভয় পােশ �মাট দশেজাড়া (দুই �জাড়া ব�ীয় অ�েল এবং আটেজাড়া
উদরীয় অ�েল)  �াসর� রেয়েছ।

94. িনেচর �কান�ট র� িফ�ার কের? (1 point)

� �ীহা

�� লিসকা �ি�

��অ��াশয়

�� পাক�লী 

Explanation:

�ীহা �াথিমকভােব এক�ট রে�র িফ�ার িহসােব কাজ কের।

95. সাইি�ন িব এর কাজ িক? (1 point)

� �কাষ িবভাজন এর অভ��রীন উ�ীপনা �দান করা

�� �কাষ িবভাজন ভ� িমকা �নই



��অন� জীেবরআ�মণ �থেক র�ার জন� সােপর লালায় িবষা� ��া�টন �তির করা

�� �েয়াজেন শ�� উৎপাদন কের

Explanation:

সাইি�ন হেলা এমন এক ধরেণর ��া�টন, �য�েলা �কাষ িবভাজন চে� মুখ�ভূিমকা পালন কের।

সাইি�ন�েলা সংে�িষত হেত ��কের যখন িডম�েলা পিরস্ফু�টত হয়, এবং ই�ারেফজ দশায় এর
অব�ান ব�ৃ� করেত থােক, যত�ণ না মাইেটািসস িবভাজেন খুব �তই এ�ট পেড় না যায়।

সাইি�ন ভা�ট�ে�ট �কাষ�েলােতও উপি�ত থােক এবং �সখােনও এ�ট �কাষচ�েক �ভািবত কের।
সাইি�ন এক�� ��া�টন কাইেনিসসেকআব�কের ও চালু কের �দয়, যােক বত�মােন সাইি�ন িনভ�র
কাইেনিসস বলা হয়।

96. িনেচর �কান�ট �ায়ী �টসু�র জন� সত� নয়? (1 point)

� সাইেটা�াজম ঘন

�� �াচীর পু�

�� িনউি�য়াস �ছাট

�� �কাষ গ�র থােক

Explanation:

�ায়ী �টসু�র �বিশ��:

১) এই �টসু�র �কাষ �েলা িবভা�জত হেত পাের না।

২) �কাষ �েলা �বশীর ভাগ সময় মতৃ হয়। তেব, �য সব �কাষ জীিবত থােক, তােদর সাইেটা�াজম কম হয়
।

৩) িনউি�য়াস �ছাট ও �কােষর িকনারার িদেক থােক।

৪) �কাষ গ�র থােক।

৫) �কাষ �াচীর �বশ পু� থােক ও এেত নানান ধরেণর নকশা �দখা যায়।

97. �কান�টর ��াণু ��ােজলািবহীন? (1 point)

�� ginkgophyta

�� Cycadophyta

� Gnetophyta

�� Coniferophyta

Explanation:



Cycadophyta- ব� ��ােজলাযু�. Gnetophyta- ��ােজলািবহীন

98. �কান�ট চম �েরােগর ওষুধ িহেসেব ব�ব�ত হয়? (1 point)

� Cycas circinalis

�� Cycas pectinata

�� Cycas revoluta

�� None

99. �কান�ট উ��েদ র�ক িহেসেব কাজ কের না? (1 point)

�� chlorophyll

� anthrosayanin

�� phycobilin

�� charotine

100. িনেষেকর পের �কান �পা�র�ট স�ঠক? (1 point)

�� িড�ক - �ন

�� �ােস�া �থেক বীজ

� �সেক�ারী িনউি�য়াস-এে�াা�ম � /শস�

�� িড�ানু - বীজ

101. �কান�ট অভ��রীন র� সংবহনতে� অংশ �নয় না? (1 point)

� �দেপশী

�� িশরা

�� �কিশক নািলকা

�� ধমনী

Explanation:

�দেপশী অভ��রীন র� সংবহনতে� অংশ �নয় না.

102. ফেটােরসেপিরশন C3 উ��েদর ফেটািসনেথিসস হার কত % পয ��
কমােত পাের?

(1 point)

� 25%

�� 20%



�� 15%

�� 10%

103. িনেচর �কান�ট সরল ফল ? (1 point)

�আম

�� িশম

��আনারস

��কাঠঁাল

Explanation:

এক�ট গভ�াশয় �থেক এক�ট ফল স�ৃ� হেল তােক সরল ফল বেল। ফুেলর এক�ট মা� গভ�াশয় �থেক �য
ফেলর উৎপি� হয় তােক সরল ফল বেল। সহজ ভাষায়, এক�ট ফুল হেত এক�ট মা� ফল উৎপ� হয়
তােকই সরল ফল বেল অিভিহত করা হয়। �যমন: আম(আম গােছর একটা ফুল �থেক একটাআম হয়)।

104. িনেচর �কান�ট ভ�ল নয়? (1 point)

�� িড�ক �েণ পিরণত হয়

� �ােস�া (গভ�াশয়) ফেল পিরণত হয়

�� এ�াইন �টগেমেন পিরণয় হয়

�� �কান�টই নয়

Explanation:

গভ�াশয় ছাড়া ফুেলর অন�ান� অংশ পু� হেয় যখন ফেল পিরণত হয় তােক অ�কৃত ফল বেল।

105. রে� ��ত র�কিণকার সংখ�া �াভািবেকর �চেয় কম হেল �কান �রাগ
হয় ?

(1 point)

� িলউেকােপিনয়া

�� এরাইে�ািময়া

�� ইনেসামিনয়া

�� সাইেটািময়া

Explanation:

"িলউেকােপিনয়া" শ��ট �াভািবক সীমার িনেচ �রাগীর র� �বােহ িলউেকাসাইট �াস �বাঝায়।।
সাধারণভােব, িলউেকােপিনয়া সে�হ করা হয় যখন ��ত র�কিণকা (িহেমা�াম) এর সংখ�া �িত ঘন
িমিলিমটােরর রে�র (অথবা কম) মেধ� 3,000-3,500 ইউিনেটর মেধ� থােক।


