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Medical Admission Test : 2020-
21 
পরীক্ষার্থীদের প্রতি তিদেথশিাবলী:- 

• Medical Admission Test-201 পরীক্ষায় ম াট  প্রশ্ন=100 তট, ম াট 
 ার্ক্থ=100 এবং ম াট স য়=60 ত তিট। 

• MCQ অংদশ ম াট প্রশ্ন 100 তট।প্রতিতট প্রদশ্নর  ার্ক্থ 1 কদর ম াট 
 াকথস=100।প্রতিতট MCQ এর জন্য একতট কদর সতিক উত্তর 
রদয়দে।িাই, প্রতিতট MCQ এর সতিক উত্তদরর অপশি তসদলক্ট করদি 
হদব এবং মকাি প্রশ্ন িা পারদল "Skip" অপশি তসদলক্ট করদব। 

• MCQ এর সব অপশি তসদলক্ট কদর   Submit অপশদি তিক করদল 
মিা ার উত্তরপত্র জ া হদব।সাদর্ সাদর্ মিা ার প্রাপ্ত মকার মেখদি 
পারদব। 

• কযালকুদলটর বযবহার করা যাদব িা। 

     We Rise By Lifting Others 

 

1.  শ্যাওলাগুদলায় (algae) অদযৌি প্রজিি মকািতট দ্বারা 
সম্পন্ন হয়? 

(1 point) 

      ◯  Rhizoid 

      ◯  Fragmentation  

      ◯  Tuber 

      ⚫  Spore 

      ◯  Skip 

 
Explanation:  

 

 

2.  যতে মকাি বস্তু ভূত র উপদর মিালা হয়, িদব মকাি শতির 
তবপরীদি কাজতট করা হদলা? 

(1 point) 

      ◯  রাসায়তিক শতি (Chemical force) 

      ⚫   ধ্যাকর্থণ শতি (Gravitational force) 

      ◯  ঘর্থণ ূলক শতি (Frictional force) 

      ◯  িত়িৎ ম ৌম্বকীয় শতি (Electromagnetic force) 

      ◯  Skip 

 
Explanation:  

 ধ্যাকর্থি শতি পৃতর্বীর মকদের তেদক কাজ কদর , মকাি বস্তুদক ভতু  
মর্দক  উপদর তিদল িাদক পৃতর্বী িার মকদের তেদক টািদব।  

3.  মকািতট ভাইরাস বৃতিদি বাধ্া মেয়? (1 point) 

      ⚫  Interferon 

      ◯  Lactorine 

      ◯  Lysozyme 

      ◯  Defensin 

      ◯  Skip 

 
Explanation:  

ইন্টারদেরি হদলা প্রতিরক্ষা লূক মপ্রাতটি। মকাি মেহদকার্ ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত 
হদল এতট তিিঃসৃি হয়। বতহরাগি ভাইরাস,বযাদক্টতরয়া, েত্রাক,তবর্ ও অন্য মকাদিা 
বস্তু ইিযাতের আক্র ণ মর্দক রক্ষা করার জন্য প্রতিতট মেদহ একতট প্রতিরক্ষা বযবস্থা 
র্াদক,এতট মেদহর প্রতিরক্ষা িন্ত্র( Immune system)। ইন্টারদেরিস হল 
মপ্রাতটি জািীয় রাসায়তিক প্রতিরক্ষা ূলক অস্ত্র যা মেদহর প্রতিরক্ষা িদন্ত্রর অন্তগথি। 
ভাইরাস দ্বারা আক্র দণর পর যখি ইন্টারদেরি তিিঃসৃি হয় িখি িা আক্র ণকারী 
ভাইরাস এর মপ্রাতটি সংদের্ণ প্রতক্রয়া বন্ধ কদর, েদল ভাইরাসতট আর সংখযা বৃতি 
করদি পাদরিা। িাই মস পরবিথী মকার্গুদলাদক আর আক্র ণ করদি 
পাদরিা।কাদজই সংক্রত ি মকাদর্র  ারপাদশর মকার্গুদলা ভাইরাদসর আক্র ণ 
মর্দক রক্ষা অয়ায়,অতধ্কন্তু এরা ভাইরাস-প্রতিদরাধ্ক্ষ  হদয় ওদি। কাদজই 
ইন্টারদেরি এর কাজ হদলা আক্র ণকারী ভাইরাদসর সংখযাবতৃি বন্ধ কদর মেয়া 
এবং সুস্থ মকার্গুদলাদক ভাইরাস প্রতিদরাধ্ক্ষ  কদর মিালা ও ভাইরাদসর আক্র ণ 
মর্দক রক্ষা করা। AIJ Lindenmann ১৯৫৭ সাদল ইন্টারদেরি আতবষ্কার 
কদরি। 

 

4.  Which pair of the words is synonymous?  (1 point) 

      ◯  Clutter and Consistent  

      ⚫  Acclimatize and Accustom  

      ◯  Apartheid and Apprehend 

      ◯  Philanthropic and Pessimistic  

      ◯  Skip 

 
Explanation:  

এখাদি, 

Clutter-তবশঙৃ্খলা করা এবং Consistent-সঙ্গতিপূণথ 

Acclimatize-অভযস্ত হওয়া এবং Accustom-অভযস্থ 

Apartheid-বণথববর্ য এবং Apprehend-বুঝদি পারা 

Philanthropic-জিতহবির্ী এবং Pessimistic-তিরাশাবােী 

 

 

 

5.  হাইদরাকাবথি জ্বালািী এবং কয়লার অসম্পূণথ জ্বলি মর্দক 
মকাি গযাস উৎপাতেি হয়? 

(1 point) 

      ◯  SO2 

      ⚫  CO 

      ◯  CO2 

      ◯  SO3 

      ◯  Skip 

 
Explanation:  
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6.  Fill in the blank with appropriate word. I am 
glad           your glorious result in the 
examination. 

(1 point) 

      ◯  of 

      ◯  for 

      ⚫  at 

      ◯  to 

      ◯  Skip 

 
Explanation:  

Glad At  াদি আিতিি- I am glad at your glorious result in the 
exam. 

7.  Alveolus মর্দক অতর্ক্দজি রদি তকভাদব প্রদবশ কদর? (1 point) 

      ◯  Osmosis 

      ◯  Respiration  

      ◯  Transpiration  

      ⚫  Diffusion  

      ◯  Skip 

 
Explanation:  

 

 

8.  মকািতট Exocrine গ্রতি িয়? (1 point) 

      ⚫  Thyroid gland 

      ◯  Pancreas  

      ◯  Liver  

      ◯  Salivary gland 

      ◯  Skip 

 
Explanation:  

 

9.  ক  িাপ াত্রায় মকািতট সংরক্ষণ করা যায়? (1 point) 

      ◯  Bulb 

      ⚫  Seed 

      ◯  Flower 

      ◯  Rhizome 

      ◯  Skip 

 
Explanation:  

 

 

 

10.  প্রশ্বাদস বায়দুি কাবথি ডাই অর্ক্াইড (CO2) এর পতর াণ 
কি? 

(1 point) 

      ◯  5.2% 

      ◯  13.7% 

      ◯  20.0% 

      ⚫  0.4% 

      ◯  Skip 

 
Explanation:  

 

 

 

11.  তিদ র মকািতটদি কুত়ি সৃতি (Budding) হয়?  (1 point) 

      ◯  Homic  

      ◯  Hibiscus rosa-sinensis 

      ⚫  Rose 

      ◯  Lemon 

      ◯  Skip 

 
Explanation:  
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12.  Which one of the following is antonym of 
'Laud' ? 

(1 point) 

      ◯  Adore 

      ◯  Inept  

      ◯  Latch 

      ⚫  Abhor 

      ◯  Skip 

 
Explanation:  

Laud-প্রশংসা করা 

Adore- তহ াতিি করা 

Inept- অসা র্থয 

Latch- তখল মেওয়া 

Abhor- ঘৃিা করা 

 

13.  শুকদিা (Dry) H2 গযাদসর  াপ কি হদব?  (1 point) 

      ◯  105 kPa 

      ⚫  101.325 kPa 

      ◯  101.75 kPa 

      ◯  108.25 kPa 

      ◯  Skip 

 
Explanation:  

এক ম াল গযাদসর  াপ 1 atm=101.325 KPa 

 

14.  তিদ র মকাি অর্ক্াইড পাতিদি ত শাদল সবদ দয় মবতশ 
অম্লীয় দ্রবণ তিরী কদর? 

(1 point) 

      ◯  CO 

      ◯  SiO2 

      ⚫  P2O5  

      ◯  CO2 

      ◯  Skip 

 
Explanation:  

অধ্ািুর অর্ক্াইড অম্লধ্ থী আর বা  মর্দক ডাদি ম ৌদলর অর্ক্াইদডর অম্লধ্ থীদি 
মবদ়ি যায়। 

 

15.  মকািতট হাদ়ির সাদর্ মপশী সংযুি কদর? (1 point) 

      ◯  Myofibril 

      ◯  Ligament 

      ◯  Synovium 

      ⚫  Tendon 

      ◯  Skip 

 
Explanation:  

 

 

 

16.  এক mol CH3OH - এ কিতট পর াণু র্াদক? (1 point) 

      ◯  12.0 × 1023 

      ◯  6 

      ◯  6.0 × 1023 

      ⚫  3.6 × 1024 

      ◯  Skip 

 
Explanation:  

অযাদভাগযাদর সুত্রানুসাদর, এক ম াল CH3OH এ অনুর সংখযা 6.02*1023 তট 
 
আবার , একতট অনুদি মযদহিু ম াট 6তট পর ানু আদে মসদহিু ম াট পর ানুর 
সংখযা =6*6.02*1023 

 

17.  একতট সাধ্ারণ সুদরলা মোলদকর (simple harmonic 
oscillation) জন্য মকৌতণক স্থাি ূযতি (angular 
displacement) তিদ র মকািতটর ম দয় মবতশ হদি পাদর 
িা? 

(1 point) 

      ◯  3° 

      ⚫  4° 

      ◯  6° 

      ◯  5° 

      ◯  Skip 

 
Explanation:  

এর মবতশ হদল সরল মোলদকর সাধ্ারি সুত্র গুদলা এপ্লাই করা যাদব িা।দকৌতিক 
সরি এি ক  হদলই সুত্রগুদলা আিা যায়। 

 

18.  বাংলাদেদশ কখি প্রর্  জািীয় সংসে তিবথা ি অনুতিি 
হয়? 

(1 point) 

      ◯  ৬ এতপ্রল, ১৯৭৩ 
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      ⚫  ৭  া থ, ১৯৭৩ 

      ◯  ২৮ মেব্রুয়াতর, ১৯৭৩ 

      ◯  ১৯ এতপ্রল, ১৯৭৩ 

      ◯  Skip 

Explanation:  

প্রর্  জািীয় সংসে তিবথা ি, বাংলাদেদশ ৭ই  া থ ১৯৭৩ সাদল অনুতিি হয়। 

19.   ািবদেদহর রদি মকাি বাোর দ্রবণ (Buffer 
solution) র্াদক?  

(1 point) 

      ⚫  NaHCO3 and H2CO3 

      ◯  NH4Cl and NH4OH 

      ◯  CH3COONa and CH3COOH 

      ◯  Na2HPO4 and H3PO4 

      ◯  Skip 

 
Explanation:  

Human blood contains a buffer of carbonic acid (H2CO2) and 
bicarbonate anion (HCO3

-) in order to maintain blood pH 
between 7.35 and 7.45, as a value higher than 7.8 or lower than 
6.8 can lead to death. In this buffer, hydronium and bicarbonate 
anion are in equilibrium with carbonic acid  

 

20.  মকািতট আত র্ পতরপাককারী (Digesting) এিজাই ? (1 point) 

      ◯  Lipase 

      ⚫  Pepsin 

      ◯  Lactase 

      ◯  Isomaltase 

      ◯  Skip 

 
Explanation:  

 

আত র্ পতরপাককারী এিজাইদ র িা  তিদে মেওয়া হলিঃ 
লালা রদসিঃ আত র্ পতরপাককারী মকাি এিজাই  মিই। 
পা ক রদসিঃ মপপতসি, তজদলতটদিজ। 
অগ্নাশয় রদসিঃ তিপতসি, কাইদ াতিপতসি, কাবথতর্ক্দপপটাইদডজ, ইলাদেজ। 
অতন্ত্রক রদসিঃ অযা াইদিা মপপটাইদডজ, ডাই ও িাই মপপটাদডহ প্রভৃতি। 

 

21.  তিদ র মকািতটর গলিাংক (melting point) সব াইদি 
ক ? 

(1 point) 

      ◯  AgCl 

      ◯  AgF 

      ◯  AgBr 

      ⚫  AgI 

      ◯  Skip 

 
Explanation:  

োজাদির তিয়  অনুসাদর বলা যায়, মযদহিু কযাটায়ি একই মসদহিু মযই 
অযািায়দির আকার ব়ি হদব মসতট অতধ্ক মপালাতরি হদব এবং অতধ্ক স দযাজী 
তবতশিয লাভ করদব , যার েদল গলিাঙ্ক কদ  যাদব।  

22.  দুতট পর াণুর  দধ্য স াি সংখযক ইদলকিি তেদয় তক 
বন্ধি গতিি হয়? 

(1 point) 

      ◯  Ionic bond 

      ◯  Metallic bond 

      ⚫  Covalent bond  

      ◯  Hydrogen bond 

      ◯  Skip 

 
Explanation:  

স দযাজী বন্ধি (ইংদরতজ: Covalent bond) হল এ ি এক ধ্রদির রাসায়তিক 
বন্ধি মযখাদি পর াণুস ূহ িাদের তিদজদের  দধ্য ইদলকিি মশয়াদরর  াধ্যদ  
আবি র্াদক। ইদলকিি মশয়ার করা পর াণদু্বদয়র  দধ্যকার আকর্থি ও তবকর্থদির 
েদল ময সুতস্থি ভারসা য বল তিরী হয় িাই স দযাজী বন্ধদির সতৃি কদর। 

 

23.  েুড তপ্রজারদভতটভ তহদসদব বযবহৃি সাইতিক এতসদডর 
pH কি? 

(1 point) 

      ◯  4.74 

      ◯  4.50 

      ⚫  3.14 

      ◯  3.01 

      ◯  Skip 

 
Explanation:  

বিশুদ্ধ পাবির pH মাি-7।মানুষের খাওয়া র উপযকু্ত। 
 প্রভািি বিবিয়ার pH মাি কত থাকা প্রষয়াজি=৭ এর কাছাকাবছ 
 লেিরু রষের pH=2.0 
 বভষিগাষরর pH=3.0 
 িৃবির পাবির pH=5.0-5.6 
 শ্যাম্পুর pH=5.5 
 দুষের pH=6.0 
 মানুষের রষক্তর pH=7.4 
 রষক্তর pH কত এর মষেে পবরিবতিত হষত পাষর=7.2-7.8 
 মুষখর োোর pH=6.35-6.68 
 লকাি কাষরাষি রষক্তর pH=6.8 এর কম হষে তাষক িষে=আবেষ াবেে 
 লকাি কাষরাষি রষক্তর pH=7.8এর লিবি হষে তাষক িষে=অ্োেকাষোবেে 
 মাবির pH মাি কত এর লেষয় কম হষে গাছপাো মারা যায়=3.0 
 মাবির pH মাি কত এর লেষয় লিবি হষে মাবির উিিরতা িি হয়=9.5 
 মাবিষত অ্ণুজীি িৃবদ্ধ েহায়ক pH=6.6-7.3 
িয়স্ক লোষকর ত্বষকর pH=4.0-5.5 
 ২-১ মাষের বিশুর ত্বষকর pH মাি থষক=7- 
 অ্োবেবিক এবে  /বভষিগাষরর pH মাি=4.74 
 োইবিক এবে  এর pH=3.14 

 

24.  তিউিি িারকা সংকুত ি হদয় তক হয়? (1 point) 

      ◯  রতি   তেিয (Red giant) 

      ⚫  কৃষ্ণ গহ্বর (Black hole) 

      ◯  সুপারদিাভা (Supernova) 

      ◯  মশ্বিবা ি (White dwarf) 
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      ◯  Skip 

Explanation:  

িক্ষদত্রর মেণীতবভাগ করা যায়  হাকদর্থর তবরুদি কাযথরি বল তেদয়। ময িক্ষত্র 
গযাদসর  াদপ তটদক আদে, মসটা স্বাভাতবক, গ়িপ়িিা িক্ষত্র, ময ি আ াদের সূযথ। 
ইদলকিদির তবকর্থদণ তটদক র্াকা িক্ষত্রদক বদল – সাো বা ি (White Dwarf). 
এ ি হদল সূদযথর আকার হদয় যায় পৃতর্বীর  ি। তিউিীয় বল দ্বারা তটদক র্াকা 
িক্ষত্রদক বদল – তিউিি িারকা (Neutron Star). এ ি হদল সূদযথর আকার হদব 
একটা শহদরর  ি। আর িক্ষত্র যতে এদিা ব়ি হয় ময ধ্দসর পর তিতিহ্ন হদয় 
যায়, মসটাদক বদল কৃষ্ণগহবর (Black Hole).” 

25.  এক াত্র তবদেশী তযতি  ুতিদযািাদের সাহাযয করার জন্য 
বীরপ্রিীক উপাতধ্ মপদয়দেি- 

(1 point) 

      ⚫  উইতলয়া  ওডারলযান্ড 

      ◯  আদে  ালদরা 

      ◯  রতবশংকর 

      ◯  মডতভড িাতলি 

      ◯  Skip 

 
Explanation:  

উইতলয়া  আব্রাহা  সাই ি ওডারলযান্ড (ওলিাজ: Wiliam Ouderland) (৬ 
তডদসম্বর ১৯১৭ — ১৮ ম  ২০০১) তেদলি একজি ওলিাজ-অদেলীয় সা তরক 
ক াদন্ডা অতেসার। তিতি তদ্বিীয় তবশ্বযুদি সতক্রয়ভাদব অংশগ্রহণ কদরি। 
বাংলাদেদশর  ুতিযুদি প্রিযক্ষ অবোদির জন্য বাংলাদেশ সরকার িাদক 
বাংলাদেদশর  িরু্থ সদবথাচ্চ সা তরক মখিাব বীর প্রিীক প্রোি কদর। তিতিই 
এক াত্র তবদেশী তযতি এই রাষ্ট্রীয় মখিাদব ভূতর্ি হদয়দেি। বাংলাদেদশর প্রতি 
অপতরদ য় ভালবাসার জন্য বাঙ্গালী জাতির কাদে তিতি তবদশর্ভাদব সম্মাতিি ও 
স্মরণীয় বযতিত্ব। িার স্মৃতির প্রতি েিার তিেশথিস্বরূপ বাংলাদেদশর রাজধ্ািী 
ঢাকার গুলশাদির একতট রাস্তার িা করণ করা হদয়দে। 

 

26.  উতিে দ্বারা মকাি anion তট সবদ দয় দ্রুি মশাতর্ি হয়? (1 point) 

      ⚫  NO3
-1 

      ◯  HCO3
- 

      ◯  SO4
-2 

      ◯  OH-1 

      ◯  Skip 

 
Explanation:  

 

 

 

27.  Masculine gender for "bee" is- (1 point) 

      ◯  Drake 

      ◯  Dam 

      ⚫  Drone  

      ◯  Doe 

      ◯  Skip 

 
Explanation:  

A drone is a male honey bee. Unlike the female worker bee, 
drones do not have stingers and gather neither nectar nor 
pollen. A drone's primary role is to mate with an unfertilized 
queen. 

 

 

 

28.  মকাি মপ্রাতটি পাতিদি অদ্রবণীয়? (1 point) 

      ⚫  গ্লদুটতলি(Glutelin) 

      ◯  মপ্রাটাত ি(Protamime) 

      ◯  তহদোি(Histone) 

      ◯  অযালবুত ি(Albumin) 

      ◯  Skip 

 
Explanation:  

 

 

29.  েত্রাক মকার্ প্রা ীদরর প্রধ্াি উপাোি মকািতট? (1 point) 

      ⚫  Chitin 

      ◯  Cellulose 

      ◯  Glycogen 

      ◯  Starch 

      ◯  Skip 

 
Explanation:  

 

 

 

30.  মি াদটাতসদের (Nematocyst) তভিদর তবর্াি িরল 
পোদর্থর িা  কী? 

(1 point) 

      ⚫  Hypnotoxin 

      ◯  Toxin 

      ◯  Hemocyanin 

      ◯  Hemozoin 
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      ◯  Skip 

 
Explanation:  

 

31.  Antonym of 'bizarre' is- (1 point) 

      ◯  Flexible 

      ◯  Horrible 

      ◯  Messy 

      ⚫  Normal 

      ◯  Skip 

 
Explanation:  

Bizarre-অিিু | Flexible-ি িীয় 

Normal-স্বাভাতবক| Messy-এদলদ দলা 

Horrible- ভীতিকর 

 

32.  100 তডতগ্র মসলতসয়াদস পাতির বাদের  াপ হয়। (1 point) 

      ⚫  760 mm Hg 

      ◯  55 mm Hg 

      ◯  355 mm Hg 

      ◯  1489 mm Hg 

      ◯  Skip 

 
Explanation:  

76 cm(Hg)=760 mm(Hg) 

 

 

33.  ঘাসেত়িং এর রি কতণকার িা  তক? (1 point) 

      ◯  Leukocyte 

      ◯  Erythrocyte  

      ◯  Thrombocyte 

      ⚫  Hemocyte 

      ◯  Skip 

 
Explanation:  

 

34.  ডাইিা াইট তিরী করদি তিদ র মকািতট বযবহৃি হয়? (1 point) 

      ◯  Nitrotoluene 

      ⚫  Nitroglycerine 

      ◯  Nitrophenol 

      ◯  Nitrbenzene 

      ◯  Skip 

Explanation:  

মবা া  

 

 

35.  আদলার দ্রুতিদি  ল াি মকাি কণার (particle) বস্তুর 
ভর কি? 

(1 point) 

      ◯  শূণয  

      ◯  তদ্বগুণ 

      ◯  অদধ্থক  

      ⚫  অসী  

      ◯  Skip 

Explanation:  

 

 

36.   ুতিযুিকাদল পাতকস্তািী জাহাদজর উপর  ুতিদযািাদের 
অতভযাদির িা  কী তেল? 

(1 point) 

      ⚫  অপাদরশি জযাকপট 

      ◯  অপাদরশি ম ঘেূি 

      ◯  অপাদরশি ইভতিং লাইট 

      ◯  অপাদরশি সা থলাইট 

      ◯  Skip 

 
Explanation:  
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অপাদরশি জযাকপট বাংলাদেদশর স্বাধ্ীিিা যুদির স য় মিৌ-দসক্টর পতর াতলি 
সেলি  মগতরলা অপাদরশি। এতট তেল একতট আত্মঘািী অপাদরশি। এ 
অপাদরশি ১৯৭১-এর ১৫ আগে রাি ১২টার পর অর্থাৎ ১৬ আগে প্রর্  প্রহদর 
 ট্টগ্রা  ও  ংলা স ুদ্র বির এবং মেদশর অভযন্তদর  াাঁেপুর ও িারায়ণগঞ্জ িেী 
বিদর একই স দয় পতর াতলি হয়। ১০িং মসক্টদরর অধ্ীদি মিতিং প্রাপ্ত মিৌ 
ক াদন্ডা মযািাদের অসী  সাহতসকিার তিেশথি এই অপাদরশি জযাকপট। এই 
মগতরলা অপাদরশদি পাতকস্তাতি বাতহিীর অদিকগুদলা অস্ত্র ও রসেবাহী জাহাজ 
ধ্বংসপ্রাপ্ত ও ব়ি রকদ র ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ক্ষতিগ্রস্ত ও ধ্বংসপ্রাপ্ত জাহাজগুদলার  দধ্য 
পাতকস্তাতি বাতহিীদক সাহাযযকারী অদিকগুদলা তবদেতশ জাহাজও র্াকায় এই 
অপাদরশি বাংলাদেদশর যুি এবং মযািাদেরদক সারা তবদশ্ব পতরত তি পাইদয় 
মেয়।সারা তবশ্ব বুঝদি পাদর বাংলাদেশ পাতকস্তাদির সদঙ্গ পাল্লা তেদয়ই ল়িদে।এতট 
বাংলাদেদশর ইতিহাস এর খুবই গুরুত্বপূণথ ত শি। 

37.  ক্ষুদ্রাদন্ত্রর মকাি স্তদর পািপাত্র মসল (Goblet cell) 
পাওয়া যায়? 

(1 point) 

      ◯  Serosa 

      ◯  Muscularis mucosa 

      ⚫  Mucosa 

      ◯  Submucosa 

      ◯  Skip 

 
Explanation:  

 

 

 

38.  500ml 0.5M NaOH দ্রবণ মর্দক কি ml 0.1M 
NaOH দ্রবণ প্রস্তুি করা যায়? 

(1 point) 

      ◯  5000ml 

      ⚫  2500ml 

      ◯  1350ml 

      ◯  2000ml 

      ◯  Skip 

 
Explanation:  

আ রা জাতি,  

V1S1=V2S2 

=>500×0.5=0.1×V =>V=2500mL  

 

39.  রি হল- (1 point) 

      ◯  তকেুটা অম্লীয় 

      ◯  তিরদপক্ষ 

      ⚫  সা ান্য ক্ষারীয় 

      ◯  শতিশালী (strong) অম্লীয় 

      ◯  Skip 

 
Explanation:  

 

 

 

 

40.  Choose the correct spelling.  (1 point) 

      ◯  Soverenity 

      ⚫  Sovereignty  

      ◯  Sovereinty 

      ◯  Sovreignty 

      ◯  Skip 

 
Explanation:  

Sovereignty সাবথদভৌ ত্ব  

 

41.   ার্ার খুতলদি কয়তট হা়ি রদয়দে? (1 point) 

      ◯  23 

      ◯  33 

      ⚫  29 

      ◯  17 

      ◯  Skip 

 
Explanation:  

 

 

 

42.  মকাি উপাোি কয়লার জন্য সবদ দয় ক্ষতিকারক? (1 point) 

      ◯  Nitrozen 

      ◯  Silicon 

      ⚫  Sulphur 

      ◯  Carbon 

      ◯  Skip 

 
Explanation:  
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43.  তশতশরাঙ্ক বলদি কী বুঝায়? (1 point) 

      ◯  িাপ 

      ◯  আদপতক্ষক আদ্রথিা 

      ⚫  িাপ াত্রা  

      ◯  আদ্রথিা 

      ◯  Skip 

Explanation:  

তশতশরাঙ্ক একটা িাপ াত্রা 

 

 

44.  স বায় বন্ধদি (covalent bond) ইদলকিিগুতলর জন্য 
তিদ র মকাি উপাোিতটর সবথাতধ্ক আকর্থণ আদে? 

(1 point) 

      ◯  Ge 

      ◯  Se 

      ⚫  Br 

      ◯  As 

      ◯  Skip 

 
Explanation:  

স দযাজী বন্ধি অধ্ািব পরিানুগুদলার  দধ্য হদয় র্াদক যারা ইদলক্ট্রি মশয়ার 
করদব।।অপশদির মব্রাত ি হদলা িরল অধ্ািু এবং বাতকসব উপধ্ািু। 

 

45.  মকািতট attenuated তটকা? (1 point) 

      ◯  Diphtheria vaccine  

      ⚫  BCG vaccine 

      ◯  Hepatitis vaccine 

      ◯  Tetanus vaccine 

      ◯  Skip 

Explanation:  

 

 

46.  তিদ র মকাি পর াণুর d অরতবটাদল ইদলকিি আদে? (1 point) 

      ◯  Ca 

      ⚫  Sc 

      ◯  Ar 

      ◯  K 

      ◯  Skip 

 
Explanation:  

Scandium Electron configuration=[Ar] 3d¹ 4s² 

Sc হদলা d ব্লদকর প্রর্  ম ৌল  

47.  তিদ র মকািতট পার াণতবক বযাদসর তিকটি ? (1 point) 

      ◯  1 × 10-5 cm 

      ◯  1 × 10-10cm 

      ◯  1 × 10-11 cm 

      ⚫  1 × 10-8 cm 

      ◯  Skip 

 
Explanation:  

 

 

48.  মকাি মকার্  যাদক্রাদেদজ (macrophage) রুপান্ততরি 
হয়? 

(1 point) 

      ◯  Eosinophil 

      ⚫  Monocyte 

      ◯  Basophil 

      ◯  Lymphocyte 

      ◯  Skip 

 
Explanation:  

 

 

 

49.  একতট 2 মকতজ ভদরর বস্তু ১০ ত টার উচ্চিা মর্দক 
প়িদল, ভূত  স্পশথ করার পূবথ  ুহুদিথ এর গতিশতি কি 
হদব? 

(1 point) 

      ◯  95.0j 

      ◯  74.4j 

      ◯  19.6j 
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      ◯  39.2j 

      ⚫  Skip 

 
Explanation:  

যাতন্ত্রক শতি সংরক্ষিশীল,বস্তুতটদক ১০ত টার উচ্চিায় তিদল িার  দধ্য যিটুক 
তবভবশতি জ া হদব, বস্তুতক্ট ভুত দি আঘাি করার স য় ঐ শতি গতিশতিদি 
রুপান্ততরি হদব।এজি, 

ভুত দি আঘাি করার স য় গতিশতি=mgh=2×10*9.8=196j 

(blank) 

 

 

50.  তিদ র মকাি আয়িতটর আকার সবদ দয় মোট? (1 point) 

      ⚫  Be2+ 

      ◯  Na+ 

      ◯  Mg2+ 

      ◯  Ca2+ 

      ◯  Skip 

 
Explanation:  

একই গ্রুদপ উপর মর্দক তিদ  পার ািতবক আকার বা়িদি র্াদক এবং একই 
পযথাদয় বা  মর্দক ডাদি আকার ক দি র্াদক।িাই পযথায় সারিীর উপদর এবং 
ডাদি অবতস্থি ম ৌলগুদলার আকার িুলিা ুলক মোট হয়। 

 

51.  রাজশাহী তবশ্বতবেযালদয়র ভাকযথ "শাবাশ বাংলাদেশ" এর 
ভাকর মক? 

(1 point) 

      ◯   ৃিাল হক 

      ◯  উপ  রায় 

      ◯  িদভরা আহদ ে 

      ⚫  তিিুি কুন্ড ু

      ◯  Skip 

Explanation:  

সাবাশ বাংলাদেশ বাংলাদেদশর  ুতিযুদির স্মৃতিতবজত়িি ভাকযথগুদলার  দধ্য 
অন্যি । ১৯৭১ সাদল বাংলাদেদশর  হাি  ুতিযুদি অংশগ্রহণকারী িরুণ 
 ুতিদযািাদের প্রিীকী ভাকযথতট বাংলাদেদশর অন্যি  বহৃৎ ভাকযথ। তশল্পী তিিিু 
কুণ্ডু এর তিতর এই ভাকযথতট রাজশাহী তবশ্বতবেযালদয় অবতস্থি। 

52.  10 মকতজ বস্তু (object) যতে 12 ms-1 এ  দল, িদব এর 
গতিদবগ (momentum) হদব- 

(1 point) 

      ⚫  120 kgms-1 

      ◯  1.2 kgms-1 

      ◯  12 kgms-1 

      ◯  10 kgms-1 

      ◯  Skip 

Explanation:  

এখাদি ভরদবদগর  াি মবর করদি বদলদে। 

ভরদবগ=mv=10×12=120 kgm/s 

 

53.  মকাি পিতিদি হাইরা লম্বা েূরত্ব অতিক্র  কদর? (1 point) 

      ◯  তডগবাতজ(summersaulting) 

      ⚫  হা াগুত়ি(looping) 

      ◯  সাাঁিার 

      ◯  গ্লাইতডং(gliding) 

      ◯  Skip 

Explanation:  

 

54.  তিদ র মকািতট ঋণাত্মক প্রভাবক (negetive 
catalyst)? 

(1 point) 

      ◯  SO5 

      ⚫  Glycerin  

      ◯  SO2 

      ◯  Na 

      ◯  Skip 

 
Explanation:  

 

 

55.  Choose the correct words to fill up the blank 
of the sentence "I have not heard from 
him            ." 

(1 point) 

      ◯  since long 

      ⚫  for a long time 

      ◯  for long 

      ◯  long since 

      ◯  Skip 

 
Explanation:
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56.  Choose the correct sentence.  (1 point) 

      ◯  You must cut off your expenditure  

      ⚫  You must cut down your expenditure  

      ◯  You must cut up your expenditure  

      ◯  You must cut out your expenditure  

      ◯  Skip 

 
Explanation:  

 

57.  মকাদর্র মকার্ায় মক্রবস  ক্র (Krebs cycle) সংঘতটি 
হয়? 

(1 point) 

      ◯  Cytoplasm 

      ◯  Ribosome 

      ⚫  Mitochondria  

      ◯  Chloroplast 

      ◯  Skip 

 
Explanation:  

 

 

 

58.  Are you an early riser? Here 'early' is- (1 point) 

      ◯  Adverb 

      ◯  Verb 

      ◯  Noun 

      ⚫  Adjective  

      ◯  Skip 

 
Explanation:  

সাধ্ারিি- Article/Preposition/Possessive এর একতট শব্দ র্াকদল Noun 
হয়। 

তকন্তু Article/Preposition/Possessive এর দুতট শব্দ র্াকদল 

Article/Preposition/Possessive+Adjective+Noun হয়। 

Are you an [Article early[Adjective] riser 

[Noun] 

 

59.  বস্তুর মকাি তবতশিযতট পাইদরাত টাদর বযবহৃি হয়? (1 point) 

      ◯  অপতটকযাল তবতশিয  

      ◯  তেঘথয সম্প্রসারণ তবতশিয  

      ⚫  তবতকরণ তবতশিয  

      ◯  তবদুযতিক তবতশিয  

      ◯  Skip 

 

60.  Fill in the blank with appropriate option : 
"____ _____ ____ the word in the 
dictionary? " 

(1 point) 

      ◯  look over 

      ◯  look after 

      ⚫  look up 

      ◯  look to 

      ◯  Skip 

Explanation:  

Look up- মখাাঁজা-Look up he word in the dictionary. 

Look after-মেখাদশািা করা-He asked me to look after his daughter 
while he was away. 

Look over-তিরীক্ষা করা-Before the meeting I need to look over the 
figures. 

 

61.  মকাি এিজাই  অগ্নাশদয় িাই? (1 point) 

      ⚫  Ptyalin 

      ◯  Maltase 

      ◯  Trypsin 

      ◯  Amylase 

      ◯  Skip 

Explanation: Ptyalin[Salivary Amylase] লালারদস র্ার্াক 

62.  ভ্রূদণ মলাতহি কতণকাস ূহ তিদের মকার্ায় তিরী হয়? (1 point) 

      ◯  র্াই াস 

      ◯  অগ্নাশয়  

      ⚫  প্লীহা  

      ◯  অতস্থ  জ্জা 

      ◯  Skip 

Explanation:  
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63.  তিেতলতখি মকাি গযাস photochemical মধ্াাঁয়াশার 
(smog) জন্য স্থায়ী িয়? 

(1 point) 

      ◯  Hydrocarbon  

      ◯  O3 

      ◯  NO2 

      ⚫  CFC 

      ◯  Skip 

 
Explanation:  

 

64.  'সাভার জািীয় স্মৃতিদসৌধ্' - এর স্থপতি মক? (1 point) 

      ⚫  তসয়ে  ইনুল মহাদসি 

      ◯   াজহারুল ইসলা  

      ◯   ৃিাল হক 

      ◯  আব্দরু রাজ্জাক  

      ◯  Skip 

 
Explanation:  

জািীয় স্মতৃিদসৌধ্ বাংলাদেদশর স্বাধ্ীিিা যদুি তিহি  ুতিদযািা ও তিহি 
মবসা তরক বাঙাতল ও অবাঙ্গাতলদের স্মৃতির উদেদশ্য তিদবতেি একতট স্মারক 
স্থাপিা। এতট সাভাদর অবতস্থি। এর িকশা প্রণয়ি কদরদেি স্থপতি তসয়ে  াইনুল 
মহাদসি। 

 

 

65.  Fill in the blank with appropriate word : A 
good teacher discovers the treasure 
hidden           each student. 

(1 point) 

      ⚫  inside 

      ◯  in 

      ◯  within 

      ◯  with 

      ◯  Skip 

 
Explanation:  

A good teacher discovers the treasure hidden inside each 
student. 

একজি ভাদলা তশক্ষক প্রিযক তশক্ষার্থীর অন্ততিথতহি সুপ্ত প্রতিভা আতবষ্কার কদর। 

 

66.  দুদধ্ তিদ র মকাি disaccharide তট র্াদক? (1 point) 

      ◯  Sucrose 

      ◯  Cellulose 

      ⚫  Lactose  

      ◯  Maltose 

      ◯  Skip 

 
Explanation:  

 

 

 

 

 

67.  একতট বস্তুর ভর ৭৫ মকতজ।  াাঁদে বস্তুতটর ভর কি হদব? (1 point) 

      ◯  70 Kg 

      ◯  280 Kg 

      ◯  14 Kg 

      ⚫  75 Kg 

      ◯  Skip 

 
Explanation:  

বস্তুর ভর একটা ম ৌতলক রাতশ , এটা সব জায়গায় একই র্াকদব। িদব বস্তুর ওজি 
মকার্ায় কি হদব এট তিভথর কদর অতভকর্থজ িত্বরণ এর উপর। 

 

68.  মকাি মেশ প্রর্  বাংলাদেশদক স্বীকৃতি মেয়? (1 point) 

      ◯  মিপাল 

      ⚫  ভুটাি  

      ◯  যুিরাজয 

      ◯  ভারি 

      ◯  Skip 

 
Explanation:  

ভুটাি ১৯৭১ সাদলর ৬ তডদসম্বর তবদশ্ব ভুটািই সবথপ্রর্  সেয স্বাধ্ীি হওয়া 
বাংলাদেশদক স্বীকৃতি প্রোি কদর (ভারি তদ্বিীয়)। ১৯৭৪ সাদলর জুদি 
বাংলাদেদশর রাষ্ট্রপতি মশখ  ুতজবুর রহ াি ভুটাদির  িুর্থ রাজা তজগদ  তসংদয় 
ওয়াং ুক-এর রাজযাতভদর্দক মযাগ মেয়ার জন্য ভুটাি সের কদরতেদলি। 

 

69.  মকাি রতির সবথাতধ্ক অনুপ্রদবশ ক্ষ িা রদয়দে? (1 point) 

      ◯  X-ray 

      ◯  Beta 

      ◯  Alpha 

      ⚫  Gamma 

      ◯  Skip 

 
Explanation:  
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70.  তস্থর িাপ াত্রার মক্ষদত্র স স্ত গযাদসর অনুগুতলর জন্য 
মকাি পযারাত টার ধ্রুব (constant)? 

(1 point) 

      ◯  ভর 

      ⚫  গতিদবগ শতি 

      ◯  আয়িি  

      ◯  গতিদবগ 

      ◯  Skip 

 
Explanation:  

িাপ াত্রার সাদর্ গযাদসর গতিশতির সরাসতর সম্পকথ। গতিশতি পর  িাপ াত্রার 
বগথ দুলর স ানুপাতিক।

 

 

71.  প্রাণীজগদির বৃহত্ত  Phylum মকািতট? (1 point) 

      ⚫  Arthropoda  

      ◯  Porifera 

      ◯  Mollusca 

      ◯  Annelida 

      ◯  Skip 

Explanation:  বহৃত্ত  পবথ হদলা Arthropoda 

72.  পৃতর্বীর ভূ-ত্বদক সবদ দয় মবতশ পতর াদণ তবেয াি 
ধ্ািুতট হল- 

(1 point) 

      ◯  Cu 

      ◯  Fe 

      ◯  Na 

      ⚫  Al 

      ◯  Skip 

 
Explanation:  

 

73.  তলভাদরর মকাি মলাবতট তপত্তর্তলর সাদর্ সংযুি র্াদক? (1 point) 

      ⚫  Right lobe 

      ◯  Quadrate lobe 

      ◯  Left lobe 

      ◯  Caudate lobe 

      ◯  Skip 

 
Explanation:  

 

 

 

74.   ুতিযুদির স য় ১০ িং মসক্টর মকািটা তেল? (1 point) 

      ◯  টাঙ্গাইল- য় িতসংহ 

      ◯  রংপুর-িাকুরগাাঁও 

      ⚫  মিৌ-ক াদন্ডা 

      ◯  বতরশাল-পটুয়াখাতল 

      ◯  Skip 

Explanation:  
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75.  বল (force) এবং স্থাি ূযিকরদণর  দধ্যর মকাণতট যতে 
0° হয়, িদব কাদজর পতর াণ হদব- 

(1 point) 

      ⚫  সদবথাচ্চ  

      ◯  অসী িা 

      ◯  শূণয 

      ◯  িূযিি   

      ◯  Skip 

Explanation:  কাজ=FsCosθ  

স ীকরি মর্দক মেখা যাদে, কাদজর সাদর্ Cosθ  সরাসতর সম্পকথ। এখাদি 
কাদজর  াি সদবথাচ্চ হদব িখি-ই যখি Cosθ  এর  াি সদবথাচ্চ হয়, এর 
Cosθ  এর  াি সদবথাচ্চ হদব িখি-ই যখি θ=0 হয়,িখি এই োংশদির  াি 
আসদব +1. 

76.  তিদ র মকািতট এতস-দক তডতস-দি রুপান্ততরি কদর? (1 point) 

      ⚫  ডাদয়াড (Diode) 

      ◯  মভাল্টত টার (Voltmeter) 

      ◯  অযাত টার (Ammeter) 

      ◯  িাতন্জের (Transistor) 

      ◯  Skip 

Explanation:  

ডাদয়াডিঃ ডাদয়াড একতট দুই প্রান্ত তবতশি ইদলকিতির্ক্ তডভাইস যা সাতকথদট 
একতেদক িত়িৎ প্রবাহ হদি মেয়। ডাদয়াড  ূলি তিতেথি তেদক িত়িৎ প্রবাহ হদি 
সহায়িা কদর এবং তবপরীি তেদকর িত়িৎ প্রবাদহর বাধ্া প্রোি কদর র্াদক। 

এই ধ্রদির এক তেদক িত়িৎ প্রবাহ করার প্রবণিাদক মরতক্টতেদকশি বলা হদয় 
র্াদক যা  ূলি এতস কাদরন্ট মর্দক তডতস কাদরন্ট তিতর কদর। 

সহজ কর্ায় ডাদয়াড তবপরীি  ুখী প্রবাহ মক এক ুখী কদর। অন্যান্য সকল 
কদম্পাদিন্ট এর  ি ডাদয়াদডর ও তকে ুতবতশিয আদে। 

Diode  ূলি বািাদিা হয় মসত কন্ডাক্টর তেদয়। এদের  দধ্য তসতলকি জাদ থতিয়া  
অন্যি  এবং এগুদলা তক্রোদলর তভিদর গযাতলয়া  আদসথতিক ও তবতভন্ন মভজাল 
ত তশদয় তপ টাইপ এবং এি টাইপ মসত কন্ডাক্টর তিতর করা হদয় র্াদক। 

 

 

77.   ানুদর্র মসা াতটক মকাদর্ কয়তট অদটাদসা  র্াদক? (1 point) 

      ◯  23 

      ◯  22 

      ⚫  44 

      ◯  46 

      ◯  Skip 

 
Explanation:  

 

 

 

78.  ইউদিদকা কি িাতরদখ ২১ মশ মেব্রুয়াতরদক আন্তজথাতিক 
 ািৃভার্া তেবস তহদসদব স্বীকৃতি মেয়? 

(1 point) 

      ◯  ২১ মেব্রুয়াতর ২০০৪ 

      ⚫  ১৭ িদভম্বর ১৯৯৯ 

      ◯  ২২ মসদেম্বর ১৯৯৮ 

      ◯  ২৬  া থ ১৯৯৭ 

      ◯  Skip 

 
Explanation:  

১৯৯৯ সাদলর ১৭ িদভম্বর অনুতিি ইউদিদকার পযাতরস অতধ্দবশদি একুদশ 
মেব্রুয়াতরদক আন্তজথাতিক  ািৃভার্া তেবস তহদসদব মঘার্ণা করা হয় এবং ২০০০ 
সাদলর ২১ মেব্রুয়াতর মর্দক তেবসতট জাতিসংদঘর সেস্যদেশ স ূদহ যর্াযর্ 
 যথাোয় পাতলি হদে. 

 

79.  মগ্রার্ হরদ াি মকার্ায় তিরী হয়? (1 point) 

      ◯  Thalamus 

      ◯  Hypothalamus  

      ◯  Adrenal gland 

      ⚫  Pitutary gland 

      ◯  Skip 

 
Explanation:  

 

 

 

80.  তিদ র মকািতট ক  তবতক্রয়াশীল ধ্ািু? (1 point) 

      ◯  Chromium  

      ◯  Silver 

      ◯  Platinum  
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      ⚫  Gold 

      ◯  Skip 

 
Explanation:  

মগাল্ড-Au সবার তিদ  

 

 

 

 

 

81.  0.1M HCl প্রস্তুদির জন্য ঘিকৃি HCl পতর াপ করদি 
মকািতট বযবহৃি হয়? 

(1 point) 

      ◯  Wash bottle  

      ⚫  Measuring cylinder  

      ◯  Volumetric flask 

      ◯  Pipette 

      ◯  Skip 

 
Explanation:  

 

 

82.  িত়িৎ ুম্বকীয় বণথালীদি (electromagnetic 
spectrum) তিদ র মকািতটর িরঙ্গবেঘথয সবদ দয় মবতশ? 

(1 point) 

      ◯  UV-ray 

      ◯  X-ray 

      ⚫  TV-waves 

      ◯  Infrared ray 

      ◯  Skip 

Explanation:  

 

83.  তিদ র মকািতট েসদোতলতপড (Phospholipid)? (1 point) 

      ◯  তকউতটি (Cutin) 

      ◯  টারতপি (Terpene) 

      ◯  সুদবতরি (Suberin)  

      ⚫  মলতসতর্ি (Lecithin)  

      ◯  Skip 

Explanation:  

 

84.  Choose the correct spelling.  (1 point) 

      ◯  Entreprenor 

      ◯  Entrepreneor 

      ⚫  Entrepreneur 

      ◯  Enterpreneur 

      ◯  Skip 

 
Explanation:  

Entrepreneur : a person who sets up a business or businesses, 
taking on financial risks in the hope of profit. 

 

85.  The correct passive voice of the sentence 
'who taught you grammar?' is- 

(1 point) 

      ◯  By whom you taught grammar?  

      ◯  By whom grammar was taught you? 

      ◯  By whom was you taught you grammar?  

      ⚫  By whom were you taught grammar?  

      ◯  Skip 

 
Explanation:  
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Who এর পতরবদিথ By Whom+Tense এবং Person অনুসাদর Auxiliary 
Verb+Object এর Subject+(মকাি মকাি স য় tense অনুযায়ী 
Be/being/been বযবহ্রি হয়)+verb এর past participle+বাতক অংস? 

Who taught you grammar? 

-By whom were you taught grammar? 

 

86.  তিদ র মকাি দ্রবদণর pH সবথাতধ্ক?  (1 point) 

      ◯  0.01M HCl 

      ◯  0.01M HNO3 

      ◯  0.01M H2SO4 

      ⚫  0.01M H2CO3 

      ◯  Skip 

 
Explanation:  

H2CO3 দুবথল এতসড িাই এর PH এর   াি মবতশ। 

 

87.  ধ্ুলা ম দঘ (dust cloud) কি শিাংশ হাইদরাদজি 
র্াদক? 

(1 point) 

      ◯  65% 

      ◯  70% 

      ◯  60% 

      ⚫  75% 

      ◯  Skip 

 
Explanation:  

 

 

88.  মকাি প্রযুতিদি ইিসুতলি তিরী করা হয়? (1 point) 

      ◯  তটসুয কাল ার (Tissue culture) 

      ◯  এর্ক্প্লান্ট কাল ার (Explant culture) 

      ⚫  তরকতম্বদিন্ট তডএিএ প্রযুতি (Recombinant DNA technology) 

      ◯  ন্যাদিা মটকদিালতজ (Nanotechnology) 

      ◯  Skip 

 
Explanation:  

 

 

89.  15 ওয়াট (Watt) শতি অর্থ- (1 point) 

      ◯  3 j work in 5 sec 

      ◯  1 j work in 15 sec 

      ◯  5 j work in 3 sec 

      ⚫  15 j work in 1 sec 

      ◯  Skip 

 
Explanation:  

ক্ষ িা=কাজ/স য় 

ক্ষ িা বুঝায় একক স দয় কৃিকাজ। াদি, এক মসদকদন্ড যিটুক কাজ করদব 
িিটুক-ই িার ক্ষ িা. 

 

 

 

 

90.  মকাি িীব্রিার  াত্রাদক কাদির েবণসী া (threshold 
audibility of ear) বদল? 

(1 point) 

      ◯  10 dB 

      ⚫  0 dB 

      ◯  2 dB 

      ◯  1 dB 

      ◯  Skip 

 
Explanation:  

 

 

91.  পদ্মা মসিুর তেঘথয কি? (1 point) 

      ◯  ৬.০০ তকদলাত টার  

      ◯  ৫.৯৫ তকদলাত টার  

      ⚫  ৬.১৫ তকদলাত টার  

      ◯  ৬.৪০ তকদলাত টার  

      ◯  Skip 

 
Explanation:  

পদ্মা মসি ুবাংলাদেদশর পদ্মা িেীর উপর তি থাণাধ্ীি একতট বহু ুখী স়িক ও মরল 
মসিু। এর  াধ্যদ   ুতিগদঞ্জর মলৌহজংদয়র সাদর্ শতরয়িপুর ও  াোরীপুর মজলা 
যুি হদব। েদল মেদশর েতক্ষণ-পতি  অংদশর সাদর্ উত্তর-পূবথ অংদশর সংদযাগ 
ঘটদব। বাংলাদেদশর  ি উন্নয়িশীল মেদশর জন্য পদ্মা মসি ুহদি যাদে এর 
ইতিহাদসর একতট সবদ দয় ব়ি  যাদলতঞ্জং তি থাণ প্রকল্প। দুই স্তর তবতশি তেল ও 
কংতক্রট তিত থি িাস তব্রজতটর ওপদরর স্তদর র্াকদব  ার মলদির স়িক পর্ এবং 
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তিদ র স্তরতটদি র্াকদব একতট একক মরলপর্। পদ্মা-ব্রহ্মপতু্র-দ ঘিা িেীর 
অববাতহকায় ১৫০ ত টার তেদঘথযর ৪১তট স্পাি ইতি দধ্য বসাদিা সম্পন্ন হদয়দে, 
৬.১৫০ তকদলাত টার তেঘথয এবং ১৮.১০ ত টার প্রস্থ পতরকল্পিায় তিত থি হদে 
মেশতটর সবদ দয় ব়ি মসি।ু[৩] পদ্মা মসি ুতি থাণকারী তিকাোতর প্রতিিাি  ায়িা 
ম জর তব্রজ ইতঞ্জতিয়াতরং মকাম্পাতি জাতিদয়দে, পদ্মা মসি ুযাি  লা দলর উপদযাগী 
হদি ২০২২ সাদলর এতপ্রল  াস পযথন্ত মলদগ যাদব। 

 

92.  Synonym of 'unwavering' is- (1 point) 

      ◯  Unreliable  

      ⚫  Steady 

      ◯  Urgent 

      ◯  Ensure 

      ◯  Skip 

 
Explanation:  

Exp- 

Unwavering-অতব ল 

Steady-ধ্ীরতস্থর 

Urgent-জরুতর 

Ensure -তিতিি করা 

Unreliable- অতিভথরদযাগয 

 

93.  Which of the following sentence is the 
present perfect tense of "I have just seen 
Mahia"? 

(1 point) 

      ◯  I see Mahia now 

      ◯  I saw Mahia just now 

      ◯  I have just saw Mahia 

      ◯  I just saw Mahia 

      ⚫  Skip 

 
Explanation:  

প্রেত্ত বাকযতট Present Perfect Tense তকন্তু অপশদি Present Perfect 
Tense এর মকাি বাকয িা র্াকায় সতিক উত্তর মিই। 

 

94.  স্বাধ্ীিিার পর  ুতিযুদির প্রর্  স্থাপিয মকািতট? (1 point) 

      ◯  ম াদের গরব 

      ◯  অপরাদজয় বাংলা 

      ◯  শাবাশ বাংলাদেশ  

      ⚫  জাগ্রি ম ৌরঙ্গী 

      ◯  Skip 

 
Explanation:  

 ুতিযুদির  হাি শহীেদের অসা ান্য আত্মিযাদগর স্মরদণ তিত থি ভাকযথ। ভাকর 
আবদুর রাজ্জাক জাগ্রি ম ৌরঙ্গীর ভাকর। এতট ১৯৭৩ সাদল তি থাণ করা হয়। 
 ুতিযুদির মপ্ররণায় তিত থি এতটই প্রর্  ভাকযথ।১৯৭১ সাদলর ১৯  াদ থর 
আদিালি তেল  ুতিযুদির স ূিাপদবথ প্রর্  সশস্ত্র প্রতিদরাধ্যুি। আর এই 

প্রতিদরাধ্যুদি শহীে হুর ি উলযা ও অন্য শহীেদের অবোি এবং আত্মিযাগদক 
জাতির ম িিায় স ুন্নি রাখদি জয়দেবপরু ম ৌরাস্তার স়িকদ্বীদপ স্থাপি করা হয় 
েৃতিিিি স্থাপিযক থ জাগ্রি ম ৌরঙ্গী।  

 

95.  তিদ র মকািতট উত্তপ্ত মলাহার উপতস্থতিদি অযাতসতটতলি 
দ্বারা উৎপাতেি হয়? 

(1 point) 

      ◯  Neoprene  

      ◯  Ethane 

      ◯  Cyclohexane 

      ⚫  Benzene  

      ◯  Skip 

 
Explanation:  

 

 

 

 

 

96.  Golgi complex মকািতট সংদের্ (synthesis) কদর 
িা? 

(1 point) 

      ◯  Sperm 

      ⚫  Ribosome 

      ◯  Lysosome 

      ◯  Enzyme  

      ◯  Skip 

 
Explanation:  

 

 

97.  Scalar quantity এবং magnitude of gradient 
এর  দধ্য সম্পকথতট হল- 

(1 point) 

      ⚫  Equal 

      ◯  Opposite  

      ◯  Proportional  

      ◯  Disproportional 

      ◯  Skip 

 
Explanation:  

মগ্রতডদয়দন্টর একটা মভক্টর রাতশ বাট এর  াি আসদল মকলার, এটাই এখাদির 
তবর্য় 
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98.  একতট '200V-40W' বাদের  ধ্য তেদয় তক পতর াণ 
িত়িৎ পতরবাতহি হদব? 

(1 point) 

      ◯  0.05A 

      ◯  0.5A 

      ◯  0.02A 

      ⚫  0.2A 

      ◯  Skip 

Explanation:  

You Know, P=VI =>I=P/V=40/200=0.2 

 

99.  সূদযথােদয়র তেদক ১২ ত টার যাওয়ার পদর, এক বযতি 
উত্তর তেদক ৫ ত টার  দল মগল। িার স্থাি ূযতি তক হদব? 

(1 point) 

      ◯  17m 

      ◯  17.67m 

      ◯  16.67m 

      ⚫  13m 

      ◯  Skip 

Explanation:  

স্থযাি ূতি  াদি িার আতে অবস্থাি মর্দক কিটুক সরি হইদে।সূযথদ্বদয়র তেক 
পূবথতেক।এখাদি প্রর্দ  পূবথতেদক মগদে িারপর উত্তর তেদক ,যারা পরস্পর 
90o  মকাদি অবতস্থি।।িাই পীর্াদগারাদসর সুত্র এপ্লাই কদর সরি মবর করা 
হইদে(অতিভুজ) 

 

100.  প্রতিতক্রয়ার অযাতক্টদভশি শতি তিধ্থারদণ মকািতট কাযথি 
সহায়ক হদব? 

(1 point) 

      ◯  Concentration of reactant 

      ◯  Nature of reactant 

      ⚫  Temperature  

      ◯  Collision rae 

      ◯  Skip 

 
Explanation:  

িাপ াত্রা ব্রতি করদল সংঘসথদর্র হার মবদ়ি যায় এর িখি মবতশ সংখযক অনু 
অযাতিদভশি শতি অজথি করদি পাদর, আর একটা তবতক্রয়ার জন্য এই শতি 
তিধ্থারদি িাপ াত্রার মবতশ ভুত কা রদয়দে। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

সুতপ্রয় তশক্ষার্থী, আশা কতর মিা াদের সকদলর প্ররীক্ষা ভাদলা হদয়দে।পরীক্ষা 
ময ি-ই মহাক,দশর্ হওয়া পরীক্ষা তিদয় দুতিিা কতরও িা, ম িা করদল সব সম্ভব। 
ইতঞ্জতিয়াতরং এবং ভাতসথতট ভতিথ প্রস্তুতির মশর্ প্রস্তুতি আ াদের সাদর্ তিদ   াইদল 
গ্রুদপ তবস্তাতরি মেদখ মিওিঃ 
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