Subject : English (20), Math (20),Physics (20),Chemistry (20), Current Affairs (20)

TOTAL MARKS : 100
Instruction :

TIME : 2 hours.

(i) Each question Carry 1 Marks (প্রতক প্রেয ভান এক).

(ii)No negative marking for wrong answer (বুর উত্তযয জনয নম্বয কাতা মাফ না)
ENGLISH

1.MCQ. She said, "If you work hard, you will take good marks."
A. My teacher advised if I work hard I could take good marks.
B. My teacher advises if you work hard you will take good marks.
C. My teacher advises if I work hard I will take good marks.
D. My teacher advised that I worked hard I would take good marks.
2. I said to her, "I think, you are tired."
A. I said to her that she thought she is tired. B. I said to her that I think you are
tired.
C. I said to her that I thought she was tired. D. I said to her that she thought you
are tired.
3.Why do you tell a lie?
A. Why a lie told by you?

B. Why is a lie be told by you?

C. Why is a lie told by you?

D. Why is a lite being told you?

4. He says, "They will hurt you".
A. He said to me that they will hurt me. B. He said to me that he would be hurt me.
C. He said to me that they would hurt me.
you.
5. He says, "They will hurt you".
A. He said to me that they will hurt me.
B. He said to me that he would be hurt me.
C. He said to me that they would hurt me.
D. He said to me that they would hurt you.

D. He said to me that they would hurt

6.MCQ. Mother said, "Where are you going?"
A. Mother said me where I am going. B. Mother said to me where are you going.
C. Mother asked where I was going.

D. Mother asked me where I am going.

7. MCQ. Singular subject pronoun in sentences "I like to walk in rain for hours always
change my mood and thinking because no one can see my tears." is
A.my

B. I

C. no one

D. can

8. MCQ. Possessive pronoun in sentence "Taking every evidence in his control, now he
can perfectly issue order." is
A. they

B. his

C. he

D. everything

9. I said to her, "I think, you are tired."
A. I said to her that she thought she is tired.
B. I said to her that I think you are tired.
C. I said to her that I thought she was tired.
D. I said to her that she thought you are tired.
10. MCQ. Principal says, "Is librarian present today?"
A. Principal said that if the librarian was present that day.
B. Principal asks if the librarian is present that day.
C. Principal asks if the librarian was present that day.
D. Principal is asked if the librarian present that day.
11. After him in my life, I _____ see things differently now.
A. be

B. been

C. can

D. being

12. MCQ. Our prime minister ____________ deliver his speech on TV and radio.
A. should

B. do

C. was

D. is

13. MCQ. I waited for her on bus stop, but she _______ late.
A. was

B. can

C. may

D. been

14.MCQ.Do you ever need to give request? (Which word is a count noun?)
A. ever

B. give

C. Request

D. you

15. MCQ. I checked all primary classrooms, no one was there. (Which word is a
compound noun?)
A. checked

B. classrooms

C. primary

D. there

16. MCQ. Object pronoun in sentence "They asked him to join us in lecture." is
A. us

B. they

C. in

D. him

17. MCQ. Interrogative pronoun in sentence "Who will be next option for you?" is
A. who

B. be

C. you

D. will

18. MCQ. I said to him, "I do not believe you."
A. I said to him that I do not believe you.

B. I said to him that I did not

believe him.
C. I said to him that I do not believe him.

D. I said to him that I am not

believe him.
19. MCQ. Object pronoun in sentence "They asked him to join us in lecture." is
A. us

B. they

C. in

D. him

20. MCQ. "O, you pass me my ball, buddy." (Which word is a nouning noun?)
A. my

B. pass

C. buddy

D. you.

Mathematics

1. একটি টিবুজয ককাণ টতনটিয নু াত 3 : 4 : 5 । এয ফৃ ত্তভ ককাণয ফৃ ত্তীয় ভান ফ (A)

(B)

(C)

(D)

2. মটদ r cosθ = 1, r sinθ = √3 য় তফ θ -এয ভান ফ (A)

(B)

3. মটদ
(A)

(C)
য়, তফ

ফ

(B)

4. মটদ

(D)

(C) x

(D) x²

য়, তফ sec α + tan α -এয ভান ফ -

(A) 2 - √3

(B) 2 + √3

(C) √3 + √2

(D) √3 - √2

(C) 3

(D) 4

5. -এয যরতভ ভান ফ (A) 1

(B) 2

6. মটদ
(A)

য় , তার
(B) 1

-এয ভান ফ (C) 0

(D)

7. B -এয কফতন A -এয কফতন ক্ষা 20% কফট এফং C -এয কফতন B -এয কফতন ক্ষা 25% কভ, C -এয
কফতন এফং A -এয কফতনয নু াত ফ (A) 10 : 9

(B) 9 : 10

(C) 5 : 4

(D) 2 : 3

8. x  y ংখ্যা দু টিয গ.া.গু  র.া.গু. মথাক্রভ 2 এফং 16 । মটদ x + y = 18 য় , তফ
ভান ফ (A)

(B)

(C) 8

(D)

-এয

9. মটদ

য়, তার

(A) p²

-এয ভান ফ -

(B) p

(C) - p²

(D) – p

10. 24 টভিায একটি গাছ ঝে ভচক মায়াত তায ীলষ নু বূটভক কযখ্ায ে

ককাণ উৎন্ন কয বূ টভ

স্পষ কযছ । তার বূ টভ ফযাফয গাছটিয কগাো কথক তায গ্রবাগয দু যত্ব ফ ?
(A)

(B)

(C)

(D)

এয PQ = 16 কটভ PR = 9 কটভ এফং PS একটি ভধযভা । তার :

11.
(A)

(B)

(C)

12.

(D)

র ,

(A) 1

(B) 2

(C)

13.
(B) pq

(C)

এয ভান ফ :
(D)

14. মটদ
(A)

তফ
(B)

:

(D)
র

(A)

ফ

(C)

15.

এয ভান ফ :

(D) 1
-এয ভান ফ –

(A) 1

(B) 2

16.

(C)

( D)

এয ভান –
(A)

(B)

(C)

(D)

17. একটি ঘনকয তরগুটরয কক্ষিপর মত একক এয ঘনপর  তত একক । এয ফাহুয দদঘষয কত ?
(A) 4 একক

(B) 5 একক

(C) 6 একক

(D) ককানাটিআ নয়

18. দু টি ফৃ ত্ত যস্পযক ন্তস্থঃবাফ স্পষ কযছ । ক্ষুদ্রতয ফৃ ত্তটিয ফযাাধষয 4 কটভ. ফৃ ত্ত দু টিয ককন্দ্রদ্বয় -এয
দু যত্ব 2 কটভ. । য ফৃ ত্তটিয ফযাাধষ কত ?
(A) 2 কটভ.

(B) 3 কটভ.

(C) 6 কটভ.

(D) ককানাটিআ নয়

19. একটি টনটদষষ্ট ফৃ ত্ত ঙ্কন কযায জনয কভক্ষ কয়টি ভযখ্ টফন্দুয প্রয়াজন ?
(A) দু টি

(B) টতনটি

(C) একটি

(D) ককানাটিআ নয়

20. একটি ফযটি তায অয়য 10% ঞ্চয় কযন । তায অয় 10% কভর মটদ ঞ্চয়য টযভাণ একআ থাক তফ
তায খ্যচ কভফ –
(A)

%

(B)

%

(C)

%

(D) ককানাটিআ নয়

PHYSICS & CHEMISTRY
1. R ভ কযাধয একটি ু লভ তাযক ভান দটি বাগ বাগ কয তাদযক ভান্তযার ংমাগ কযা র । তুরয
কযাধয ভান
(A) 0.01R

(B) 0.1R

(C) 10R

(D) R

2. চাাঁদয ককান টফফাযণয ব্দ অভযা শুনত াআ না কাযণ
(a) চাাঁদ নক দূ য

(b) চাাঁদ ককফরভাি যাি কদখ্া মায়

(c) চাাঁদ  ৃ টথফীয ভধয ককান জে ভাধযভ কনআ

(d) এগুটরয ককানটিআ নয়

3. টনম্নটরটখ্ত ককান টফলয়টি ব্দয কফগক প্রবাটফত কয না
(a) চায টযফতষন

(b) উষ্ণতায টযফতষন

(c) অদ্রষতায টযফতষন

(d) ভাধযভয ঘনত্বয টযফতষন

4. নীচয ককানটি ফায়ু ক ফ কথক কফট অয়টনত কয ?
(a) α কণা

(b) ß কণা

(c) γ যটি

(d) X –যটি

5. বযয ভানয টনম্নক্রভ নু মায়ী α, ß এফং γ যটিক াজা
(a) α > γ > ß

(b) α > ß > γ

(c) γ > ß > α

(d) ß > α > γ

6. টক্রয়া  প্রটতটক্রয়া ফর একআ ে কাজ কয
(b) একআ ফস্তুয উয

(c) টফটবন্ন কযখ্া ফযাফয

(d) একআ টদক

7. 0°C তাভািায় ককান টযফাীয কযাধ 1 ohm . 100°C তাভািায় কযাধ কত ? কযাধয তাভািা গুণাঙ্ক
= 0.004/°C
(a) 0.6 ohm

(b) 0.69 ohm

(c) 1.04 ohm

(d) 1.4 ohm

8. একটি ফস্তুক 9.8 m/s কফগ উয কছাাঁো র । ফস্তুটি কতিা উচ্চতায় উঠফ ?
(a) 9.8 m

(b) 19.6 m

(c) 29.4 m

(d) 4.9 m

9. একটি তযর কাাঁচদন্ড ক াফানায পর কটি দৃ য য় কগর, এয কাযণ
(a) তযরয ভধয কাাঁচদন্ডটি গর কগর
(c) কাাঁচ  তযরয প্রটতযাঙ্ক ভান

(b) কাাঁচ  তযরয ঘনত্ব ভান
(d) উযয ককানিাআ নয়

10. একটি করেয কপাকা দূ যত্ব -5 cm. করেটিয প্রকৃটত  ক্ষভতা র
(a) উত্তর , -1 D

(b) ফতর, -2 D

(c) উত্তর, + 1D

(d) ফতর, +2D

11. একটি তটেৎ চুম্বক টি ফাোনা কমত ায
(a) কুণ্ডরীয াক ংখ্যা ফাটেয়
(c) কাাঁচা করাায ভজ্জা ফযফায কয

(b) কুণ্ডরীয প্রফা ভািা ফাটেয়
(d) উযয ফগুরাআ

12. একটি ফােয উয ছাা অছ “220V-100W” । কআ ফােয টপরাভেয কযাধ কত ?
(a) 484 ohm

(b) 844 ohm
(c) 220 ohm
(d) 444 ohm
13. একটি টটরয়াভ যভাণু তায কর আরকট্রন তযাগ কযর তাক ফরা য়
(a) α কণা

(b) টটরয়াভ অয়ন

(c) কপ্রািন

(d) য়িটযয়াভ

14. ফায়ু য াক্ষ কাাঁচ  ককায়াজষয প্রটতযাঙ্ক 3/2 এফং 12/5 র, কাাঁচয াক্ষ ককায়াজষয প্রটতযাঙ্ক কত ?
(a) 8/5

(b) 5/8

(c) 5/18

(d) 18/5

15. ভরুবূ টভত অরায ককান ধভষয জনয ভযীটচকা কদখ্া মায়
(a) প্রটতপরন

(b) প্রটতযণ

(c) বযন্তযীণ ূ ণষ প্রটতপরন

(d) টফক্ষনয জনয

16. 125 গ্রাভ বযয একটি টক্রকি ফরয কফগ 12 টভঃ/কঃ । একজন টক্রকিায 1/10 ককন্ড ফরটি ধযর । ক
কত ফর প্রয়াগ কযটছর ?
(a) 5 টনউিন
17.

(b) 10 টনউিন

(c) 15 টনউিন

(d) 12 টনউিন

রায টক্রয়া টনম্নয ককান টফলয় ংক্রান্ত

(a) প্রফাী তটেৎ
(b) তা
(c) চুম্বকত্ব
(d) ব্দ
18. টরং তুরমন্ত্র কম স্থান কাজ কয না কআ স্থানটি র
(a) চন্দ্র ৃ ষ্ঠ

(b) ৃ টথফী ৃ ষ্ঠ

(c) ৃ টথফীয ককন্দ্র

(d) খ্টনয ভধযস্থর

19. তটেৎ টফেলযয ভধয টদয় অধান ফন কয
(a) ধনাত্মক অয়ন

(b) ঋণাত্মক অয়ন

(c) আরকট্রন

(d) ধনাত্মক  ঋণাত্মক অয়ন

20. ককানটিয াাময ফস্তুয কর ফস্থানয জনযআ দ  ভীলষ প্রটতটফম্ব ায়া মায় ?
(a) উত্তর করে

(b) ফতর করে

(c) উত্তর দষণ

(d) ফতর দষণ

21. একটি াি 20°C -এয 50 গ্রাভ জর অছ । 100°C -এয 100 গ্রাভ জর তাত ঢারা র । মটদ টভশ্রণয চূ োন্ত
তাভািা 40°C য় তার ািয জরভ কত ?
(a) 50 গ্রাভ

(b) 250 গ্রাভ

(c) 300 গ্রাভ

(d) 150 গ্রাভ

22. ফাতায ব্দয কফগ 332 m/s র, প্রটতধ্বটন শুনত র কশ্রাতা  প্রটতপরকয নূ নযতভ দূ যত্ব ফ (a) 332 m

(b) 33.2 m

(c) 16.6 m

(d) 166 m

23. অরায প্রটতযণয কের ূ িটি প্রকা কযা য়

(প্রতীকগুটর প্রচটরত থষআ ফযফহৃত) তার µ

র (a) প্রথভ ভাধযভয াক্ষ টদ্বতীয় ভাধযভয প্রটতযাঙ্ক
(c) প্রথভ ভাধযভয াক্ষ ফাতায প্রটতযাঙ্ক

(b) টদ্বতীয় ভাধযভয াক্ষ প্রথভ ভাধযভয প্রটতযাঙ্ক
(d) টদ্বতীয় ভাধযভয াক্ষ ফাতায প্রটতযাঙ্ক

24. একটি কণা A কথক B -কত কগর ূ ফষটদক, t ভয় । তাযয B কথক C -কত কগর উত্তযটদক, ঐ একআ ভয়
। মটদ AB = BC য়, তার A কথক C -কত কমত কণাটিয গটতয ধযন (a) ভফগ গটত

(b) ত্বটযত গটত

(c) প্রটতটভত ফাটযক ফর ফযতীত কণায গটত

(d) ধ্রুফক বযফগ

ম্পন্ন গটত
25. 100 গ্রাভয একটি ফস্তুক উরম্ব টদক 100 m/s কফগ কছাাঁো র । ফষাচ্চ কত উচ্চতায় ফস্তুটি উঠফ ? (g = 10
m/s²) :
(a) 500 m

(b) 100 m

(c) 50 m

26. দু আটি তাভািায কেরয ভধয ম্পকষ
(a) - 40°F = - 40°S

(b) - 32°F = - 32°S

(d) 250 m

। ককান তাভািায় দু টি কেরয াঠ একআ ফ ?
(c) - 48°F = - 48°S

27. ককান ভাধযভ অরায প্রটতযাঙ্ক ফায়ু াক্ষ µ = √2 । ংকি ককাণ কত ?
(a) 30°

(b) 90°

(c) 45°

(d) 60°

(d) 40°F = 40°S

28. একটি কাঠয ব্লক  একটি ধাতফ ব্লক ককান াধাযণ উষ্ণতায় থাকর দয স্পষ কযর ভান ীতর ফা ভান
উষ্ণ ভন য় ?
(a) কম ককানা উষ্ণতায় থাকর

(b) দু টিআ মটদ 0°C তাভািায় থাক

(c) দু টি তাভািাআ মটদ স্পষকাটযয কদয তাভািায ভান য়

(d) ককানটিআ নয়

29. ককান 5Ω কযাধয ভধয টদয় 2 যাটম্পয়ায প্রফা 40 ককন্ড ধয চরর উৎাটদত তায টযভাণ কযারটযত
কত ?
(a) 48 কযারটয

(b) 192 কযারটয

(c) 24 কযারটয

(d) 96 কযারটয

30. একটি টতন-টন কিয ককান গতষটি প্রান্তবূ টভয াথ মু ি থাক ?
(a) ফচয় ফে গতষটি

(b) ফাাঁটদকয কছাি গতষটি

(c) ানটদকয কছাি গতষটি

(d) টতনটি গতষয

ককানিাআ বূ টভয াথ মু ি নয়
31. একটি চরকুণ্ডরী গযারবানাটভিাযক ককান ফতষনীত প্রফাভািা ভাায কাজ কীবাফ ফযফায কযা কমত ায ?
(a) ঐ গযারবানাটভিাযয াথ উচ্চ কযাধ ভান্তযার ভফায় মু ি কয
(b) ঐ গযারবানাটভিাযয াথ কভ কযাধ ভান্তযার ভফায় মু ি কয
(c) ঐ গযারবানাটভিাযয াথ কভ কযাধ কশ্রটণ ভফায় মু ি কয
(d) ঐ গযারবানাটভিাযয াথ উচ্চ কযাধ কশ্রটণ ভফায় মু ি কয

32. দু টি তটেৎদ্বাযয ভধয 100V টফবফ াথষকয যাখ্া য়ছ । একটি আরকট্রন কযাথা কথক যানা কমত কত
গটতটি জষন কয ?
(a) 160 x 10-19 অগষ

(c) 160 x 10-19 জুর
(d) 100 অগষ
33. প্রাণীদয ােয ছটফ ককান টফটকযণয াাময টনখ্ুাঁতবাফ কতারা মায় ?
(a) রার-উজাটন অরা

(b) 100 জুর

(b) X - যটি

(c) গাভা যটি

(d) টত কফগুটন অরা

34. ব্দতযেয ককান ধভষয টবটত্তত ািাযদয কেথাো দতটয য় ?
(a) ব্দতযেয টফক্ষ

(b) ব্দতযেয প্রটতপরন

(c) ব্দতযেয প্রটতযণ (d) ককানিাআ নয়

35. ভত্বযণ গটতীর একটি ফস্তুয (a) গটতয টবভুখ্ কখ্নাআ ফদরাত ায না (b) গটতয টবভুখ্ ফদরাত ায
(c) বযফগ ফযআ ধ্রুফক থাক

(d) কফগ কভত ায

36. একটি কট্রন u ভফগ P কেন কথক মািা শুরু কয Q কেন কৌঁছার এফং v ভফগ একআ থ টপয
এর । এআ মািাকার কট্রনটিয গে কফগ র (a)

(b)

(c)

(d)

37. মখ্ন একটি ট্রাক  একটি কভািযগাটেয বযফগ ভান, তখ্ন(a) ট্রাকয গটতটি কফট

(b) কভািযগাটেয গটতটি কফট

(c) উবয়য গটতটি ভান

(d) গটতটি

বযফগয উয টনবষয কয না

38. দু টি ভতর দষণ θ ককাণ অনত । একটি দষণয ভান্তযার অটতত রাকযটি দষণদ্বয় যয
প্রটতপরনয য অতনয থ ধয টপয মায় । θ -এয ভান র (a) 30°

(b) 45°

(c) 60°

(d) 90°

39. একটি গ্র টবকলষজ ত্বযণয ভান ৃ টথফীয তুরনায় টদ্বগুণ । ৃ টথফীত এক ফযটি 4m উচ্চতা মষন্ত রাপাত
াযর ঐ গ্র ক কত উচ্চতা মষন্ত রাপাত াযফ ?
(a) 2 m

(b) 8 m

(c) 6 m

(d) 1 m

40. ফায়ু ভন্ডর না থাকর টদনয দদঘষয(a) কফে কমত

(b) কভ কমত

(c) একআ থাকত

(d) টদন ফা যাত টকছু আ ত না

CURRENT AFFAIRS
1.ৄটথফী কত কভাি ভাাগয কটি ?

(a)

9টি

(b) 5টি

(c) 6টি

(d)7টি

2.টযজাবষ ফযাঙ্কয গবষনয কক ?
(a) াক গজটত (b) উরযাজ টভশ্র (c) উটজ্জত যাির (d) ভানকা গান্ধী
3. করাকবায ধযক্ষ কক ?
(a) ু টভিা ভাজন (b)ভঃ াটভদ অনাটয

(c) রুণ কজিটর (d) যাজনভটন্ত্র টং

4. ৃ টথফীয ফৃ ত্তভ কদ ককানটি ?
(a) টগ্রনরযান্ড

(b) রন্ডন

(c) বাযত

(d) ব্রাটজর

5. ৃ টথফীয ফৃ ত্তভ য ককানটি ?
(a) ককারকাতা

(b) রন্ডন

(c) ঢাকা (

d) টযগা

6. কভাঘর ফংয প্রটতোতা কক ?
(a) ভাভুন গায়ান (b) আব্রাটভ করাদী (c) ফাফয (d) ভঃম্মদ টফন তুঘরক
7. ভানু লয যীয কতগুটর কী অছ ?
(a) 500 টি

(b) 600 টি

(c) 800 টি

(d) 2700 টি

8. ৃ টথফীত ভাছয অটফবষাফ য়ছ কফ ?
(a) 3 ককাটি ফছয ূ ফষ

(b 4 ককাটি ফছয ূ ফষ (c) 5 ককাটি ফছয ূ ফষ (d) 1 ককাটি ফছয ূ ফষ

9. ককান জরচয প্রানীয ট ভ য় না, ফাচ্চা য় ?
(a) টতটভয

(b) ভাছয

(c) ফযাঙয

(d) না ককানটি নয়

10. কচাখ্ টদয় কান ককান প্রানী ?
(a) ফাঘ (b) াটত

(c) কুঙ্কুয

(d) া

11. ড্রাআ অআয উষ্ণতা কত কটেগ্র ?
(a) 78° (b) 99°

(c) 66° (d) 77°

12. কদরাআ ককান ার অটফষ্কায য় ?
(a) 1827

(b) 1927

(c) 1928

(d) 1727

13. বাযতীয় ু টপ্রভকািষয প্রধান টফচাযটত কায দ্বাযা টনয়াগ ন ?
(a) যাষ্ট্রটত

(b) প্রধানভন্ত্রী (c) ভুখ্যভন্ত্রী

(d) ককানিাআ না

14. যাষ্ট্রটতয কামষাকারয কভয়াদ র কত ফছয ?
(a) 4 ফছয

(b) 3 ফছয

(c) 5 ফছয

(d) 7 ফছয

15. াআ ককািষয টফচাযটতদয ফযয ফয় কত ?
(a) 64 ফছয

(b) 62 ফছয

(c) 54 ফছয

(d) 60 ফছয

16. বাযতয ককান যাজয করাকবায জনয ফষাচ্চ ীি ফা অন টযরটক্ষত য় ?
(a) উত্তযপ্রদ

(b) উত্তযাখ্ণ্ড

(c) ঝােখ্ণ্ড

(d) ছটত্তগে

17. যাজযবায দয ত কগর প্রাথষীয ফয় কভক্ষ কত ত ফ ?
(a) 15 (b) 25 (c) 35 (d) 30
18. দাফা কখ্রায কফা ষ কতগুটর ফগষ কক্ষি অাঁকা থাক ?
(a) 68 (b) 62 (c) 64 (d) 66
19. ‘াপ কগভ’ চারু য় ককান ার ?
(a) 1978

(b) 1984

(c) 1966

(d) 1970

20. টক্রকিয ‘টফস্ময় ফারক’ কাক ফরা য় ?
(a) কাযব গােু টরক

(b) ভদ্র টং কধাটনক (c) চীন কতন্ডুরকয কক

(d) মু ফযাজ টং কক

