
RKCUET Admission Test : 2020-21

পরী�াথ�েদর �িত িনেদ�শনাবলী:-

• RKCUET Admission Test(Unit-A) পরী�ায় Phy , Chem  ও Math এ �মাট মা��=
(25×6)×3=450||Eng এ �মাট মা��=25×2=50||পরী�ার �মাট মা��=500 �মাট সময়=150 িমিনট।

• Phy , Chem , Math , Eng এর িলিখত ���েলা MCQ আকাের রেয়েছ।�ে�র উ�র খাতায় সামাধান
কের স�ঠক উ�েরর অপশন িসেল� করেব।�কান �� না পারেল �া� রাখেব।

• MCQ এর সব অপশন িসেল� কের   Submit অপশেন ি�ক করেল �তামার উ�রপ�জমা হেব
• ক�ালকুেলটর ব�বহার করা যােব।

চ� েয়ট, কুেয়ট ও �েয়ট এর �াতক ১ম বষ � ভিত� পরী�া
পরী�াথ�েদর �িত িনেদ�শনাবিল

A.সাধারণ িনেদ�শনাবিলঃ

1. পরী�াথ�গণ �া�িবিধ �মেন মা� পিরধান কের পরী�ার কে� �েবশ করেব।
2. পির�ার সময়ঃ �প 'ক' : সকাল ১০ ঘ�টকা হেত দুপুর ১২.৩০ ঘ�টকা পয ��। �প 'খ' : সকাল ১০
ঘ�টকা হেত দুপুর ১.৪৫ ঘ�টকা পয ��।

3. পরী�ায় �কােনা �কার অসুদপায় অবল�ন করেল বা করার �চ�া করেল অথবা অন� কােরা সােথ
�কােনা দুব ��বহার করেল পরী�ার ক� হেত বিহ�ার করা হেব এবং তার পরী�া বািতল হেয় যােব।

4. পরী�া ��র ৩০ িমিনট পের �কােনা পরী�াথ� পির�ার কে� �েবশ করেত পারেব না। পরী�া
��র পর ১ ঘ�া ৩০ িমিনট অিত�ম না হেল এবং উ�রপে� �ত�েব�েকর �া�র না হেল পরী�ার
ক� ত�াগ করেত পারেব না।

5. পরী�া ��র ১ (এক) ঘ�া পয �� সাধারণভােব পরী�াথ�েক Wash Room এ যাওয়ার অনুমিত �দয়া
যােব না।

6. পরী�ার কে� �মাবাইল �ফান, জ�ািমিত ব�, �প��ল ব�, ��ল, �সট �য়ার, ক�াস, �কােনা �কার
ব�াগ, ইেল�িনক ঘিড় বা �কােনা �কার ইেল�িনক য�পািত আনা স�ূণ �ভােব িনিষ�।

7. ভিত� পির�ার সময় �কবলমা� কলম, �প��ল, ইেরজার (Eraser) ও ক�ালকুেলটর আনা যােব। �ধুমা�
িন�বিণ �ত ছেক উি�িখত মেডেলর ক�ালকুেলটর ব�বহার করা যােব।

MCQ পরী�ার ��ে� �েযাজ� ('ক' ও "খ' উভয় �েপর জন� �েযাজ�) ◌ঃ

1. MCQ পরী�া সকাল ১০:০০ ঘ�টকা হেত দুপুর ১২:৩০ ঘ�টকা পয �� চলেব।
2. পরী�াথ�গণ উ�র �দােনর জন� �া� OMR Sheet এ পরী�াথ� পূরণ করেব অংেশ আবিশ�কভােব
কােলা �ারা ভিত� পরী�ার �রাল নং ও Application No. িলখেব এবং স�ঠকভােব ব�ৃ ভরাট কের িনধ �ািরত
�ােন �াি�র পর �সট �কাড পূরণ করেব।

3. �ত�েব�ক পূরণ করেবন অংেশ পরী�াথ�র �কােনা িকছ� ই িলখা যােব না।
4. OMR Sheet এর উ�র অংশ কােলা কািলর বল পেয়� কলম �ারা/2B �প��ল �ারা পূরণ করেত হেব।
5. ব�ৃাকার ঘর�েলা এমনভােব ভরাট করেত হেব যােত বেৃ�র িভতেরর �লখা�ট �দখা না যায়।
অভরাটকৃত বতৃ
দাগ, �টক, �স বা অন�েকান িচ� �দয়া যােব না।

6. OMR Sheet এ �কান �কার অবাি�ত দাগ �দয়া যােব না। OMR Sheet �ট �কান অব�ােতই ভাজঁ করা



যােব না।

1. 4ex+9e-x এর �ু�তম মান িনণ �য় কর। (6 points)

�� 12

�� 5

�� 7

�� 11

�� None of them

2. (6 points)

�� π/2 

�� π

�� π/4

�� -π/4

�� π/6

3. এক�ট কেলেজ একাদশ ��িণর 40জন ছাে�র মেধ� 20জন ��েকট �খেল
এবং 10জন ফুটবল ও ��েকট �খেল।তােদর মধ� হেত �দবচয়েন একজন
�ক িনব �াচন করা হল।যিদ �ছেল�ট ফুটবল �খেল, তেব ��েকট �খলার
স�াব�তা কত?

(6 points)

�� 1/3

�� 1/5

�� 1/2

�� 1/4

�� 5/8

4. এক িব�েুত √3 , 2√3 এবং 3√3 মােনর বল�য় একই �েম পর�র 60o �কােন
��য়া কের।এেদর লি�র মান িনণ �য় কর।

(6 points)

�� 7√3/2

�� √7/√2

�� 57

�� √57

�� None of them

5. সরল পেথ এক�ট কণা vo(1-e-kt) গিতেত চলমান। t সমেয় কণা�টর সরণ কত? (6 points)

��

��

��

��

�� None of them

∫
0

− ∞

exdx

1 + e2x

vot + (1 − e− kt)
vo

t

vot + vo(1 − e− kt)

vot + (e− kt − 1)
vo

k

vot + vo(e− kt − 1)



6. এক�ট বুেলট এক�ট ত�া �ভদ করেত এর �বেগর 1/10 অংশ হারায়।ম�ন
সুষম হেল বুেলট�ট থামার পূেব � পর�র �ািপত অনু�প কত�িল ত�া �ভদ
করেব?

(6 points)

��

��

��

��

��

7. একজন �খেলায়াড় 3.5 িমটার উ�তায় ভ� িমর সােথ 30o �কােণ 9.8 িম/�স
�বেগ এক�ট ��েকট বল ছ� ঁ েড় মারেল অপর একজন �খলয়াড় 2.1 িমটার
উচঁ� েত এেক ধের �ফেল।�খলয়াড় দইুজন কত দেূর িছল?

(6 points)

�� 10.44m

�� 12.56m

�� 11.20m

�� 20.89m

�� None of them

8. এক�ট ব� িবনা বাধায় �ধুমা� মধ�াকষ �েনর �ভােব খাড়া নীেচর িদেক নামা
অব�ায় 128 ft দরূে� অবি�ত দইু�ট িব� ু2 �সেকে� অিত�ম
কের।উপেরর িব� ুহেত কত উ�তায় ব� নীেচর িদেক নামা ��কেরিছল?

(6 points)

�� 13 ft

�� 19 ft

�� 21 ft

�� 27 ft

�� 16 ft

9. যিদ x=t-sint এবং y=dx/dt হয় তাহেল dy/dx কত হেব? (6 points)

�� cot t/2

�� tan t/2

�� tan 2

�� cot t

�� None of them

10. 

এক�ট ব�িত�মী ম�া��� হেল x এর মান িনণ �য় কর।

(6 points)

�� 1,3

5
5
19

4
5
19

5
4
19

3
5
19

5
3
19

⎛⎜⎝
3 1 9

2x 2 6

x2 3 3

⎞⎟⎠



�� -1,-3

�� 2,3

�� 2,3

�� -1,3

11. A={a,b} , B={2.3} এবং C={3,4} হেল (A×B)∩(A×C) এর মান �কান�ট? (6 points)

�� {(a,2),(b,3)}

�� {(a,3),(b,3)}

�� {(a,3),(b,2)}

�� {(a,2),(b,2)}

�� None of them

12. x2+ax+8=0 সমীকরণ�টর এক�ট মুল 4 এবং x2+ax+b=0 সমীকরেণর মুল দইু�ট
পর�র সমান হেল b এর মান িনণ �য় কর।

(6 points)

�� 9

�� 8

�� 7

�� 6

�� 5

13. একজন পরী�াথ�েক 12�ট �� �থেক 6�ট �� উ�র িদেত হেব।তােক
�থেম 5�ট �থেক �ঠক 4�ট �� বাছাই করেত হেব।�স কত �কাের
���েলা বাছাই করেত পারেব?

(6 points)

�� 105

�� 103

�� 104

�� 106

�� 102

14. 

এর িব�তৃিতেত xr এর সহগ (5r+k4r) হেল k এর মান কত?

(6 points)

�� 2

�� 1

�� -1

�� 1/2

�� -1/2

15. যিদ

হয় তাহেল,

(6 points)

x

(1 − 4x)(1 − 5x)

= λ
2 sin ɑ

1 + sin ɑ + cos ɑ



এর মান হল-

�� -λ

�� λ

�� 1/λ

�� -1/λ

�� None of them

16. যিদ sin-1x + sin-1y = π/2 হয়, তেব

এর মান িনণ �য় কর।

(6 points)

�� 1/2

�� 1/3

�� 1/4

�� 1

�� None of them

17. α, β ∈ 9i, i2 = -1 এবং 

হেল x এর মান কত?

(6 points)

��

��

��

��

�� None of them

18. (α, β) িব�গুামী y=αx/β এর ল� �রখার সমীকরণ- (6 points)

��

��

��

��

�� None of them

19. y অ�েক �শ � কের এবং (3,0) ও (7,0) িব��ুয় িদেয় গমনকারী বৃ��েলার
সমীকরণ িনণ �য় কর।

(6 points)

1 + sin ɑ − cos ɑ
1 + sin ɑ

x√1 − y2 + y√1 − x2

= α − iβ
1 − ix

1 + ix

α

1 + β

1
1 + α

1
1 + β

β

1 + α

αx + βy = α2 + β2

αx + βy = 2αβ

αy + βx = 2αβ

αy + βx = α2 + β2



��

��

��

��

��

20. m এর সকল মােনর জন� �য সরলেরখা y2 = 4ax �ক�শ � কের- (6 points)

�� y=mx- (a/m)

�� y=mx + (a/m)

�� y = mx + am

�� y = mx - am

�� None of them

21. বৃহৎ অ� ও �ু� অ�েক যথা�েম x অ� ও y অ� ধের এক�ট উপবৃে�র
সমীকরণ িনণ �য় কর যার উৎেক��কতা 1/3 এবং বৃহৎ অে�র �দঘ �� 12
একক।

(6 points)

��

��

��

��

��

22. 

�ভ�েরর উপর 

�ভ�েরর অিভে�েপর মান 4 একক হেল, λ এর মান িনণ �য় কর।

(6 points)

�� 1

�� 2

�� 3

�� 4

�� 5

23. f(x) = x2 - 2x + 3 এবং

হেল fog-1(3) এর মান কত?

(6 points)

x2 + y2 − 10x ± √21y + 21 = 0

x2 + y2 − 10x ± 2√21y + 21 = 0

x2 + y2 − 10x ± 2√21y ± 21 = 0

x2 + y2 − 10x ± √21y + √21 = 0

x2 + y2 − 10x ± √21y − √21 = 0

+ = 1
x2

32
y2

36

+ = 1
x2

16
y2

32

+ = 1
x2

36
y2

32

+ = 1
x2

32
y2

36

+ = 1
x2

169
y2

32

→
b = 2 î + 6ĵ + 3k̂

→
a = λ î + ĵ + 4k̂

g(x) =
x + 2
x − 1



�� 17/4

�� 19/4

�� 21/4

�� 23/4

�� 25/4

24. 

এর মান �কান�ট?

(6 points)

�� -1/2

�� 1/2

�� 1

�� -1

�� 1/3

25. 

হেল dy/dx এর মান �কান�ট?

(6 points)

��

��

��

��

��

26. 4kg ভেরর এক�ট পািখ এক�ট গােছ বেস আেছ। 20 gm ভেরর এক�ট �িল
200m/sec �বেগ পািখ�টেক আঘাত করল। পািখ�টর আনুভূিমক �বগ কত
হেব যিদ �িল�ট পািখর শরীের �থেক যায়? 

(6 points)

�� 2 m/sec

�� 1 m/sec

�� 10 cm/sec

�� 9.95 cm/sec

�� 0.995 m/sec

27. এক�ট �পেরক এক�ট আনুভূিমক কােঠর উপর খাড়া ভােব রাখা আেছ। 1kg
ভেরর এক�ট হাত�ড়ী �ারা 4 m/sce �বেগ �পেরক�টেক িনেচর িদেক আঘাত
করা হল। �পেরক�ট যিদ কােঠর মেধ� 0.015 m �েবশ কের তেব কােঠর গড়
�িতব�ক বল �বর কর। 

(6 points)

�� 543.13 N 

�� 523.33 N 

lim
x →

(sin x)tan x

π

2

y = ( )1
n√x

1
x

y(log x − 1)
n

3y(log x − 2)

(log x − 3)

y

y(log x − 1)

x3

y(log x − 1)

nx2



�� 523.13 N

�� 453.13 N

�� None of them 

28. এক�ট নেভাদরূবী�ণ যে�র অিভল� ও অিভেনে�র �ফাকাস দরূ�
যথা�েম 60 cm এবং 5.5 cm। িনকট �ফাকািসংেয়র ��ে� য��টর �টউেবর
�দঘ �� িনণ �য় কর।

(6 points)

�� 0.62 m 

�� 55.01 cm

�� 64.51 cm

�� 0.608 m

�� 54.17 m

29. 60-Watt এর দইু�ট �বদ�ুিতক বািত �িতিদন 6 ঘ�া এবং 500 Watt এর এক�ট
�বদ�ুিতক �মাটর �িতিদন 3 ঘ�া কের চালােনা হয়। এক ইউিনট িবদ�ুৎ এর
মূল� 5 Taka হেল িডেস�র মােস িবদ�ুৎ খরচ বাবদ কত টাকা পিরেশাধ
করেত হেব? 

(6 points)

�� 367.5 Taka

�� 585 Taka 

�� 351.59 Taka

�� 384.3 Taka 

�� 344.10 Taka 

30. 4 × 10-6 m2 ��ে�দ িবিশ� এক�ট পিরবাহীর িভতর িদয়া 5A তিড়ৎ
�বািহত হে�। পিরবাহীর মেধ� চােজ�র ঘন� 5× 1026/m3 হেল ইেলক�েনর
drift speed কত?

(6 points)

�� 0.015625 m/sec

�� 0.015625 cm/sec

�� 1/128 m/sec

�� Impossible to calculate from above data 

�� None of them 

31. 600 পােকর এক�ট কু�িলর মধ� িদেয় 3A িবদ�ুৎ �বােহর ফেল 1.5 × 10-4 wb
�চৗ�ক �া� উৎপ� হয়। িবদ�ুৎ �বােহর মান যিদ 0.06 sec- এ �ন� হয় তেব
কু�লীর �কীয় আেবশ �ানাংক কত?

(6 points)

�� 1.5 henry 

�� 75 henry 

�� 3× 10-2 henry 

�� 0.3 henry 

�� 30 henry 

32. 4.50 × 1030 Kg ভেরর এক�ট ন�� কৃ�গহবেরর পিরণত হেল এর ব�াসাধ �
কত হেব? 

(6 points)



�� 4.5 Km 

�� 6.67 Km 

�� 8.5 Km

�� 8 Km

�� None of them 

33. এক�ট খ� র�াডেনর 60% �য় হেতকয় সময় লাগেব? র�াডেনরঅধ �ায়ু
3.82 িদন।

(6 points)

�� 2.82 dats 

�� 4.584 days 

�� 5.86 days

�� 5.06 days 

�� None of them 

34. এক�ট �ান�জ�েরর কমন �বস সািক�ট এিমটর কাের� 100 μA �থেক
150μA এ উি�ত করায় কােল�েরর কাের� 98 μA �থেক 147 μA উ�ীত করা
হল। কাের� �গইন িনণ �য় কর।

(6 points)

�� 50

�� 45

�� 49

�� 48

�� 55

35. ব�াসাধ � �ভ�র 

এবং বল �ভ�র 

হেল বেলর �ামক 

 এর মান িনণ �য় কর।

(6 points)

��

�� 0

��

��

�� None of them 

36. বৃ��র পািনর এক�ট �ফাটা বায়রু মেধ� িদেয় পিতত হে�। �ফাটা�টর
অ�ঃেবগ 1.5 cm/sec, বায়রু সা�তা সহগ 1.8×10-4 এবং বায়রু ঘন� 1.21×
10-3 gm/cc হেল পািনর �ফাটার ব�াসাধ � কত?

(6 points)

�� 1.11 × 10-4 cm

→
r = 2 î + 3ĵ + 2k̂

→
F = 2 î + 2ĵ + 2k̂

τ

2 î − 2k̂

2 î − 2ĵ − 2k̂

2 î + 2k̂



�� 1.11 × 10-3 cm

�� 1.11 × 10-6 cm

�� 1.24× 10-6 cm

�� 1.11 × 10-5 cm

37. এক�ট ফুটবলেক ভূিমর সােথ 300 �কােণ 32 m/sec �বেগ িকক করা হল। 1.4
�সেক� পের ফুটবেলর �বেগর মান কত হেব?

(6 points)

�� 30 cm/sec

�� 33.3 m/sec

�� 40.63 cm/sec

�� 38 cm/sec

�� 27.8 m/sec

38. এক�ট রিশর এক �াে� এক�ট 9 lb এর ভর �কান মসৃণ পুিলর মাধ�েম
িন�মুখী নামার সময় রিশ�টর অন��াে� 6lb এর এক�ট ভর �টেন ত�েল।
এেদর �রণ ও রিশর টান কত?

(6 points)

�� 6.64 ft/sec2; 100 lb

�� 3.2 ft/sec2; 92lb

�� 6.4 ft/sec2; 230.4 lb

�� 3.2 ft/sec2; 100 lb

�� 3.2 ft/sec2; 330 lb

39. 100 m গভীর কুয়া �থেক এক�ট পা� ঘ�ায় 7000 kg পািন উে�ালন করেত
পাের। পা��টর �মতা িনণ �য় কর। �দওয়া আেছ, পা��টর কম �দ�তা
=72%, [g=9.8 m/sec2]

(6 points)

�� 2646.6 W

�� 1372 W

�� 82320 W

�� 1905.6 W

�� None of them 

40. 1 km উ�তা �থেক এক�ট ব� �ফেল �দওয়া হল, একই সমেয়র অন� এক�ট
ব�েক ভূিম �থেক 200 m/sec �বেগ খাড়া উপেরর িদেক িনে�প করা হেলা।
ব��য় ভূিম �থেক কত উ�তায় িমিলত হেব?

(6 points)

�� 0 m

�� 122.5 m 

�� 200 m

�� 877.5 m

�� 1000 m

41. সরল ছ��ত ��ন স��এক�ট ব�র �বগ যখন 3 m/sec সরণ তখন 4
meter. আবার �বগ যখন 4 m/sec সরণ তখন 3 meter. �দালেনর িব�ার ও

(6 points)



পয �ায়কাল িনণ �য় কর।
�� 5 m; 6.28 sec

�� 5 m; 628 sec

�� 5 m; 62.8 sec

�� 5.25 m; 6.28 sec

�� 5.5 m; 6.28 sec

42. সাম�াব�ান �থেক এক�ট সরল �দাল গিত স�� ব� কনার িক পিরমান
সরণ হেল এর �বগ (v) সেব �া� �বেগর (Vmass) অেধ �ক হেব? [A-িব�ার]

(6 points)

��

��

��

��

��

43. এক�ট আব� ঘেরর আয়তন 150 m3 এর উ�তা 300C । ঐ ঘের এক�ট পাে�
পািন রাখা হল। িক পিরমান পািন বা�ীভূত হওয়ার পর অবিশ� পািন ও
বা� সাম� অব�ায় থাকেব? 300C তাপমা�ায় পািনর স�ৃ� বা�চাপ
31.83 mm পারদ বাে�র চােপর সমান।

(6 points)

�� 1.13 kg 

�� 3.03 kg 

�� 4.32 kg 

�� 4.55 kg 

�� 4.55 gm 

44. �কান কুয়া �থেক 30 m উপের পািন �তালার জন� 5 KW এর এক�ট পা�
ব�বহার করা হয়। পাে�র কম �দ�তা ৯০% হেল �িত িমিনেট কত িলটার
পািন �তালা যােব? [g=9.8 m/sec2]

(6 points)

�� 1000 liters

�� 815 liters

�� 1200 liters

�� 918 liters

�� 1918 liters 

45. এক�ট িভ� পদােথ �র �তির সমান �দেঘ ��র (2m) এবং সমান ব�ােসর (1mm)
দইু�ট তার িসিরেজ সংযু� আেছ। �য পিরমান বল �েয়াগ করেল এেদর
স��িলত �দঘ �� 0.9 mm বৃ�� পােব তার মান �বর কর। [Y1=2× 1011 N/m2 ও
Y2=7× 1011 N/m2]

(6 points)

�� 219.8 N

A ± √A2 −
v2

ω2

±
A

√2

A2 sin2(ωt + ∂)
1
2

Vmax

ωA

± A
√3
2



�� 635.85 N

�� 2198 × 108 N

�� 109.9 N

�� 6.36 N

46. এক�ট বানর 20 meter উচ�  নািরেকল গাছ �থেক নািরেকল �ফলেছ।
�েত�ক�ট নািরেকেলর ভর 3kg এবং বন��ট �িত �সেকে� 2�ট কের
নািরেকল �ফলেছ। নািরেকেলর সম� ি�িতশ�� িবদ�ুৎ শ��েত
�পা�িরত হেল উ� িবদ�ুৎ শ��র সাহােয� কয়�ট 50 Watt এর �বদ�ুিতক
বািত ��িলত করা যােব?

(6 points)

�� 20

�� 24

�� 13

�� 1176

�� 25

47. A ও B দ�ুট সুর শলাকা এক�ট গ�ােস 50 Cm ও 51 cm তরংগ �দেঘ ��র শ�
উৎপ� কের। শলাকা দইু�টেক একে� শ�ািয়ত করেল �িত �সেকে� 6 �ট
িবট �শানা যায়। গ�াস�টরেত শে�র �বগ কত?

(6 points)

�� 146 m/sec

�� 153 m/sec

�� 157 m/sec

�� 155 m/sec

�� None of them 

48. এক�ট কু�লীেত 1.02 sec সমেয় তিড়ৎ �বাহ 0.1 A �থেক 0.5 A এ পিরবিত�ত
হওয়ায় ঐ কু�লীেত 12 V তিড়ৎ চালক শ�� আিব� হয়। কু�লী�টর �কীয়
আেবশ �নাংক কত? 

(6 points)

�� 25.0 H 

�� 25.5 mH

�� 30.6 H 

�� 28.5 μH

�� 26.3 H

49. -100C তাপমা�ায় 10kg বরফেক 00C তাপমা�ার পািনেত পিরণত কেরেত
এ�িপর পিরবত�ন কত হেব? বরফ গলেনর আেপি�ক সু�তাপ 80000
cal/kg, বরেফর আেপি�ক তাপ 0.5 Jkg-1K-1 এবং পািনর আেপি�ক তাপ
4200 Jkg-1K-1.

(6 points)

�� 3.12 kcalK-1

�� 2.93 kcalK-1

�� 312 J/K

�� 0.187 kcalK-1

�� 3.12 CalK-1



50. আহনাফ 250 gm ভেরর 00C তাপমা�ায় এক�ট বরফ খ� এক�ট িনিদ��
উ�তা �থেক �ফেল িদল। মা�টেত পড়ায় পর শ��র সংর�ণশীলতা নীিতর
কারেন উতপািদত তােপর জন� বরফ খ��ট 10% গেল �গল। আহনাফ কত
উ�তা �থেক বরফ খ��ট �ফেলিছল?

(6 points)

�� 4428.57 m 

�� 3428.57 m

�� 3227.60 m

�� 3957.57 m

�� 3528.9 m

51. িন�িলিখত িব��য়া�টর �ধান উৎপাদ এর নাম িলখঃ (6 points)

�� CH4

�� CH3OH

�� CH2H5OH

�� H2O

�� C2H4

52. িনে�র িনউি�য়ার িব��য়া �থেক S বািহর কর। (6 points)

�� 228
92AC

�� 221
87Fr

�� 232
90Th

�� 220
86Rn

�� 223
88Ra

53. এক�ট িনিদ�� তর� �দেঘ ��র তিড়ৎ �চৗ�কীয় �রিডেয়শন 1.0 cm �দেঘ ��র
এক�ট �সেলর নমুনা �বেণর মেধ� িদেয় �েবশ করােল 70% �রিডেয়শন
িনগ �ত হয়। যিদ নমুনার �মালার �শাষন �মতা 2.0 হয় তেব �বেণর ঘনমা�া
িনণ �য় কর। 

(6 points)

�� 7.24× 10-3 gL-1

�� 7.42× 10-3 gL-1

�� 7.47× 10-2 gL-1

�� 7.74× 10-2 gL-1

�� 7.55× 10-2 gL-1

[COg + H2 ( g ) ] + H2 ( g )
300 ° C , 200atm

−−−−−−−−→
ZnO , Cr2O5



54. কমলা �লবুর রেসর PH 3.8 হেল ঐ রেসর OH- এর ঘনমা�া কত? (6 points)

�� 6.33× 10-11 M

�� 6.54× 10-11 M

�� 6.75× 10-11 M

�� 8.42× 10-11 M

�� 8.81× 10-11 M

55. 13.5 gm Al3- আয়নেক ধাতব Al এ পিরনত করেত কত�ট ইেলক�ন দরকার
হেব?

(6 points)

�� 9.03 × 1023

�� 3.01 × 1023

�� 9.03 × 1024

�� 3.01 × 1024

�� 6.01 × 1023

56. একজন মহাকাশচারীর �দিহক শ�� অজ�েনর জন� ঘ�ায় 30 gm
গ্লুেকােজর �েয়াজন হেল, মহাকােশ এক স�াহ থাকার জন� ঐ
মহাকাশচারীর কত ভেরর অ��েজন িনেত হেব?

(6 points)

�� 2.688 kg

�� 5.376 kg

�� 53.76 kg

�� 26.88 kg

�� 26.8 kg

57. ধরা যাক, সূেয �র �কে� �য গ�াস�েলা আেছ তােদর গড় আনিবক ভর 2.0।
গ�াস�েলার ঘন� এবং চাপ যথা�েম 1.5 kg/m3 এবং 1.1 × 1010 Pa। সূেয �র
�কে�র তাপমা�া িহসাব কর। 

(6 points)

�� 1.76 × 1010 K

�� 1.88× 1011 K

�� 1.78 × 1010 K

�� 2.78× 109 K

�� 1.76 × 109 K

�� Blank

58. ��ািরন �ারা গ�ঠত �যৗগ ClF3 �তিরেত িনেচর �কান হাইি�ড ব�
অরিবটাল ব�ব�ত হয়?

(6 points)

�� Sp3

�� sp2

�� sp2d



�� sp3d

�� sp3d2

59. িন�িলিখত species এর মেধ� ১ম আয়নীকরন শ��র �ম হেলা- (6 points)

�� O2<O2
+<O2

-

�� O2
+<O2

-<O2

�� O2
-<O2<O2

+

�� O2<O2
-<O2

+

�� None of them 

60. এক�ট উভমুখী িব��য়ার Δn এর মান 0.5 । কত �কলিভন তাপমা�ায়
িব��য়া�টর Kp ও Kc এর মান যথা�েম 40.5 এবং 5.5 হেব? [�দওয়া আেছ,

R=0.082 L atm K-1 mol-1]

(6 points)

�� 179.6 K

�� 66.126 K

�� 330.63 K

�� 661.26 K

�� None of them 

61. িব� �া�� সং�া অনুেমািদত পািনর �হনেযাগ� মানদ� PH, DO, BOD,
COD, TDS এর সেব �া� মা�া �কান�ট?

(6 points)

�� 5, 0-6.0, 6.5-8.5 ppm, 6.0 ppm, 500 ppm, 10.0 ppm

�� 6.5-8.5,5.0-6.0ppm, 6.0 ppm, 10.0 ppm, 500 ppm

�� 6.5-8.8, 5.0-6.0 ppm, 10.0 ppm, 6.0 ppm, 500 ppm

�� 5.0-6.0, 6.5-8.5 ppm, 6.0 ppm, 10.0 ppm, 500 ppm

�� None of them 

62. বাংলােদেশর �িত�ট মানুষ যিদ তােরর �জব বজ�� �থেক �িতিদন 1800 অণু
িমেথন গ�ােস উৎপ� হওয়ার জন� দায়ী হয় তাহেল বাংলােদেশর �িতিদন
িক পিরমান িমেথন গ�াস উৎপ� হেব। বাংলােদেশর জনসংখ�া ১৭ �কা�ট
ধরা �যেত পাের।

(6 points)

�� 8.13 × 10-12 gm

�� 9.14 × 10-12 gm

�� 7.11 × 10-12 gm

�� 7.75 × 10-12 gm

�� 9.13 × 10-12 gm

63. চামড়া উৎপাদেন তরল বজ�� সৃ�� হয়। িনে�র �কান�ট এই বেজ�� থােক? (6 points)

�� 100-300mg/L Cromium; 100-500 mg/L Sulphide

�� 100-300mg/L Cromium; 200-500 mg/L Sulphide

�� 100-400mg/L Cromium; 200-800 mg/L Sulphide



�� 100-500mg/L Cromium; 200-800 mg/L Sulphide

�� None of them

64. এক�ট �থম �ম িব��য়ার 50% সমা� হেত সময় লােগ 23 min, িব��য়া�টর
90% সমা� হেত কত সময় লাগেব?

(6 points)

�� 75.5 min

�� 74.6 min

�� 74.5 min 

�� 75.6 min

�� 76.4 min

65. িনে� উে�িখত আেস �িনক �যৗগ সমূেহর পািনেত �বীভূত অব�ায় মানুেষর
�াে��র উপর িবষ��য়ার উ� �থেক িন� �ম�ট হেলা- 

(6 points)

�� AS2O3>AsH3>AsO2
->AsO4

3-

�� AsH3>AsO2
->As2O3>AsO4

3-

�� AsH3>As2O3>AsO2
- >AsO4

3-

�� AsO4
3->As2O3>AsO2

->AsH3

�� AsO3>AsO4
3->AsO2

->AsH3

66. পুরাতন িব��ং ভা�ার জন� Amatol নামক িবে�ারক ব�ব�ত হয়। Amatol
�কান দইু�ট উয়াপােদর িম�ণ? 

(6 points)

�� Nitroglycerine and TNT 

�� Nitroglycerine and NH4NO3

�� TNT and NH4NO3

�� TNT and HNO3

�� Nitroglycerine and DNT 

67. িনেচর �কান�ট 10, 20 এবং 30 অ�ালেকাহল সনা�করেণ ব�ব�ত হয়? (6 points)

�� ZnCl2 + HCl 

�� Zn+HCl 

�� HNO3

�� HNO2

�� KMnO4

68. �কান কারখানার বজ�� পািনেত 0.01 ppm Pb2+ আয়ন আেছ। ঐ বজ��
পািনেত Pb2+ আয়েনর �মালাির�ট কত হেব? [Pb=207.2]

(6 points)

�� 0.01 M

�� 1 × 10-5 M

�� 4.83 × 10-3 M

�� 1.22 × 10-7 M



�� 4.83 × 10-8 M

69. 50 িমিনট ধের 0.20 অ�া��য়ার িবদ�ুৎ �বািহত হওয়ায় 0.20 �াম কপার
জমা হয়।কপােরর রাসায়িনক ত�ল� ওজন কত?

(6 points)

�� 3.21 × 10-7 Kg.C-1

�� 2.33 × 10-7 Kg.C-1

�� 3.33× 10-7 Kg.C-1

�� 4.31 × 10-7 Kg.C-1

�� 3.00 × 10-7 Kg.C-1

70. 27oC তাপমা�ায় নাইে�ােজন গ�ােসর অনুর বগ �মুল গড় বগ �েবগ কত? (6 points)

�� 5020.5 ms-1

�� 4995.5 ms-1

�� 4027.5 ms-1

�� 5169.5 ms-1

�� 5000.0 ms-1

�� Blank

71. 18gm গ্লুেকাজ অণুেত কত�ট কাব �ন পরমাণু আেছ? (6 points)

�� 3.6 × 1023

�� 6.0 × 1023

�� 3.7 × 1022

�� 3.3 × 1024

�� 3.0 × 1025

72. এক�ট পরী�া কে�র �দঘ ��, �� ও উ�তা যথা�েম 20m, 10m ও 5m।
পরী�া ক��টেত কত িকেলা�াম বাতাস আেছ?

[বাতােসর তাপমা�া 30°C এবং আণিবক ভর 29]

(6 points)

�� 1145.45kg

�� 1155.44kg

�� 1166.46kg

�� 1176.50kg

�� 1182.78kg

73. রা�ার �তজসপে� ননি�ক আবরণ িহেসেব িনে�র �কান পিলমার�ট
ব�বহার করা হয়?

(6 points)

�� Orion

�� Teflon

�� Polythene

�� PVC



�� All of them

74. 2.5gm ভেরর ট�াবেলেট 40.5mg Ca আেছ। এ ট�াবেলেট Ca এর ঘনমা�া
ppm এ িহসাব কর।

(6 points)

�� 1.90 × 105 ppm

�� 1.90 × 103 ppm

�� 1.16 × 104 ppm

�� 11.61 × 106 ppm

�� 2.90 × 105 ppm

75. িনেচর �কান�ট �টফলেনর মেনামার? (6 points)

�� CH2 = CH2

�� CHCl = CHCl

�� CF2 = CF2

�� C6H5 - CH = CH2

�� CH2 = CHCl

76. Choose a single word for the clause,  "A remedy for all diseases." (2 points)

�� Cure

�� Sound-health

�� Full-cure

�� Diseaseless

�� Panacea

77. Transform the sentence, "Bye one mobile and get one free" into complex. (2 points)

�� If you bye one mobile, you get another mobile free.

�� If you bye one mobile, you get one free.

�� A mobile free on purchase of one mobile.

�� Bye one mobile to get one free.

�� None.

78. Choose the compound sentence from the followings: (2 points)

�� It seemed impossible that he could escape.

�� Only those boys who will work hard will success.

�� He not only made a promise but kept it.

�� He kept the promise he had made.

�� Even he is cruel but I like him.

79. Choose the correct sentence from the followings: (2 points)

�� Flying outside the window, he grabbed the papers. 

�� Flying out of the window, he grabbed the papers.



�� Flying the window, the papers were grabbed him.

�� Flying out the window, the papers grabbed by him

�� Flying out the window, the papers were grabbed by him.

80. Find out the adverb modifier from the underlined part of the sentences below. (2 points)

�� He is a wise man.

�� All the members present in the meeting were against the proposal.

�� The man is not strong enough to carry the load.

�� He paid the bus fare.

�� We enjoyed a football match yesterday.

81. What would be the correct form of conditionals in the blank space to complete
the sentence, "If I had known he was in trouble I ______ helped."

(2 points)

�� would

�� would have

�� should have

�� should 

�� have had

82. Choose the correct speech for the following sentence, " He exclaimed with joy
that Bangladesh had won the ICC T20 world cup."

(2 points)

�� He said, "Bangladesh has won the ICC T20 world cup."

�� He said, "Bangladesh won the ICC T20 world cup."

�� He said, " How! Bangladesh won the ICC T20 world cup."

�� He said, "Hurrah! Bangladesh has won the ICC T20 world cup."

�� He said, "Jeer! Bangladesh has won the ICC T20 world cup."

83. Which one is the synonym of "Latent"? (2 points)

�� Unexposed

�� Obvious 

�� Languid

�� Manifest 

�� Sensible 

84. Choose the antonym of the word "Dexterity", (2 points)

�� Disappear 

�� Misleading

�� Agreement 

�� Clumsiness

�� Consort



Read the following carefully nnd choose the right answers for Q.85 and Q.86.

A recent investignlion by scientisis ol the US Geographical Survey shows that strange animal behavior might
help to preedict future eartheakes.Investgators fonund such occurrences in a ten-kilometer radius of the
epicenter of a fairly recent quake. Some birds screeched and flew about wildly; dogs yelped and ran atetnd
uncontrollably.

Scicntists believe that als can perceive these environnental changes an carly as several days betore the
mishap.

In 1976 afler observing animal belavior, the Chinese were able to predict a devastating quake. Although
hundreds ol thousands of pcople were killed, the government was able to evacuate millions of other people
and thus keep the death toll at a lower level.

85. Why can animals perceive thesc changes when human can not? (2 points)

�� Animals are smarter than human.

�� Animals have certain instincts that human doesn't possess.

�� By running around the house, they can fecl the vibrations.

�� Human doesn't know where to look.

86. Which one of the followings is not true? (2 points)

�� Some animals may be able to sense an approaching earthquake

�� By observing animal behavior, scientists perhaps can predict earthquakes.

�� The Chinese have successfully predicted an earthquake and saved many lives.

�� All birds and dogs in a ten-kilometer radius of the epicenter went wild before the quake.

�� The Chinese Government was able to evacuate millions of people and thus keep the death toll at a
lower level in 1976.

87. Which one is the correct passive form of the sentence, "Please keep off the
grass."?

(2 points)

�� Let the grass be keep off.

�� Let keep of the grass.

�� Do not keep off the grass.

�� The grass should be keep off.

�� You are requested to keep of the grass.

88. Change into indirect speech of the sentence, "He said to Jashim, "Friend, help
me."

(2 points)

�� He requested his friend, Jashim please help him.

�� Addressing Jashim as his friend, he requested him(Jashim) to help him.

�� He requested Jashim to help him.

�� He requested his friend to help him.

�� He prayed Jashim as his friend to help him.

89. Select the appropriate preposition for the the blank in the following sentence,
"The keys fell______ the pool of water."

(2 points)

�� in

�� into



�� to

�� on

�� with

90. Identify the appropriate sentence connectors in the blank spaces for the
following sentence, "_______ we had huge international support, _______ we
all were united at our freedom point of view".

(2 points)

�� Not only, on the other hand

�� However, on the other hand

�� Not only, but also

�� While, above on

�� All of above.

91. The correct translation of " সূয � �যন িব���াে�র �দীপ"- (2 points)

�� The sun is the lamp of universe 

�� Had the sun been the lamp of the universe 

�� The sun is, as it were, the lamp of the universe

�� The sun would be the lamp of the universe 

�� As if sun is the lamp of the universe 

92. Translate "You had better not go today " into Bangla- (2 points)

�� ত� িম আজ না �গেল ভােলা হত।

�� ত� িম আজ নাইবা �গেল।

�� ত� িম আজ না �গেলও পারেত

�� �তামারআজ না যাওয়াই �ঠক।

�� �তামার আজ যাওয়া ভােলা নয়।

93.  Fill in the gap with the appropriate verb in the following sentence, "Each of
the Olympic athletes ________for months,every years".

(2 points)

�� Has been training 

�� were training 

�� Have been training 

�� Been training 

�� Had been training 

94. Identify the correct tag question for, "I am late,________?". (2 points)

�� Aren’t I

�� Is it

�� am not I

�� am I not

�� am I



95. Choose the right form of phrase for the underlined part of the sentence, "He
sacrificed his life for the sake of his country ".

(2 points)

�� Noun phrase 

�� Prepositional phrase 

�� Adjective phrase 

�� Adverbial phrase 

�� Conjunctional phrase 

96. Fill in the blank of the following sentence, "Sakib doesn’t mind _______early
".

(2 points)

�� get up

�� to get up

�� getting up

�� to getting up

�� for getting up

97. Which type of pronoun "Who" is in the sentence, "The boy who came
yesterday is my nephew ".

(2 points)

�� Distributive 

�� Interrogative 

�� Relative

�� Personal

�� Indefinite 

98. What type of adjective the" second " is in the sentence,"Rokeya lives in the
second room". 

(2 points)

�� Numeral

�� Descriptive 

�� Quantitative 

�� Pronominal 

�� Compound 

99. "The more you read,the more you learn ". Here more is a/an______ (2 points)

�� Adjective 

�� Adverb

�� Interjection

�� Preposition 

�� Emphatic pronoun 

100. The idiom "Birds eye view" refers to- (2 points)

�� View seen by birds

�� A view of the sky

�� An interesting idea



�� A rough idea 

�� An intensive idea


