
 

 

১। উপজাতীয়দের জীবনচিত্র চনদয় রচিত 

গ্রন্থ ক ানটি? 

 ) ক ৌচিত্রা 
খ) ছাতা 
গ)  র্ণফুলী★ 

ঘ) চবলা ী 

২। পুুঁচি  াচিদতের প্রিি  ািণ  ও জনচপ্রয় 

 চব ক ? 

 ) আলাওল 

খ) ফচ র গরীবলু্লাি★ 

গ) শ্রীরাি ব ু 
ঘ) আর্ণদেব  ািা 

৪। বাাংলা  াচিদতে “অবক্ষদয়র র্ুগ” 

ক ানটি? 

 ) অন্ধ ার র্ুগ 

খ) চবিারী র্ুগ 

গ) প্রা  চিতনে র্ুগ 

ঘ) ভারতিদের িতুৃের পরবতী র্ুগ★ 

৫।  ৃদের স্বগীয় নাি চ ? 

 ) িচর 

খ) চবেু★ 

গ) অবতার 

ঘ) রািিে 

৬। রবীেনাদির িতুৃেদত ক া াতণ  নজরুল 

ক ান  চবতাটি চলদখচছদলন? 

 ) চবোয় কবলা 
খ) রচব িারা★ 

গ) পাতা ঝরা 
ঘ) স্মৃচত িিণ 
৭)  ি াল পচত্র ার প্রিি  ম্পােদ র নাি 

চ ? 

 ) ঈশ্বর িে গুপ্ত 

খ) প্রিি কিৌধুরী 

গ) হুিায়ুন আজাে 

ঘ) চ  ান্দার আব ুজাফর★ 

৮। কিিিে বদন্দাপাধোয় রচিত 

িিা াদবের নাি চ ? 

 ) বতৃ্র াংিার★ 

খ) িিাশ্ম ান 

গ) চবকুণ্ঠ 

ঘ) অনী   াবে 
৯। কিৌিাচছ ক ান  াচিচতেদ র শ্রদ্ধ নাি? 

 ) প্রিি কিৌধুরী 
খ)  িদর  িজিুোর 

গ) চবিল কঘাষ★ 

ঘ)  িদর  ব  ু

১০। বায়   দের অিণ চ ? 

 ) চফদে 

খ) ক াচ ল 

গ)  া ★ 

ঘ) িয়ূর 

১১।  দনদের এর রচিয়তা ক ? 

 ) কপত্রা ★ 

খ) িাইদ ল িধু ূেন েত্ত 

গ) রবীেনাি ঠাকুর 

ঘ)  রৎিে 

১২। কজাুঁ  গল্পটি ক ান গ্রন্থ কিদ   াংগৃিীত? 

 ) িিাপতঙ্গ★ 

খ) িাদরি 

গ)  ীত লতা 
ঘ) কুিারী 
১৩। চবভাবরী  দের অিণ চ ? 

 ) আুঁধার 

খ) চবদভ  

গ) রাত★ 

ঘ)  ম্ভাষর্ 

১৪। পূবণা ার আদলা  চবতাটি ক ান 

 াবেগ্রন্থ কিদ  কনওয়া িদয়দছ? 

 )  ারা েপুুর★ 



 

 

খ) কেনাপাওনা 
গ) আ ায় আদলা 
ঘ) গৃিোি 

১৫। চনদির ক ানটি জ ীিউদ্দীদনর 

 াবেগ্রন্থ? 

 )  াজল  াদলা 
খ) রক্তক্ষয়ী 
গ) উপদ ৌ ন 

ঘ) িাটির  ান্না★ 

  

১৬। বাাংলা এ াদেচি কিদ  প্র াচ ত 

িাচ    াচিতে পচত্র ার নাি —- 

 ) কবঙ্গল কগদজে 

খ) উত্তরাচধ ার★ 

গ) েপণর্ 

ঘ)  াংবাে 

১৭।  ম্বাে ক ৌিেুী পচত্র াটি—– 

 ) িাচ   

খ)  াপ্তাচি ★ 

গ) পাচক্ষ  

ঘ) চত্রিাচ   

১৮।  ুচ চক্ষত কলা  িাত্রই স্বচ চক্ষত —- 

এই উচক্তটি  ার? 

 ) কিািাম্মে আবেলু িাই 

খ) ে. িিুাম্মাে  িীেলু্লাি 

গ) প্রিি কিৌধুরী★ 

ঘ) কগালাি কিাস্তফা 
১৯। খু ী িচরত্রটি রবীেনাদির ক ান 

কছােগদল্পর? 

 )  াবলুীওয়ালা★ 

খ) ছুটি 

গ)  ঙ্কাল 

ঘ) গুপ্তধন 

২০। চনদির ক ানটি রবীেনাি ঠাকুর 

রচিত নাে ? 

 ) ো ঘর★ 

খ)  ৃেকুিারী 
গ)  কুন্তলা 
ঘ) কিাদখর বাচল 

২১। ির্ণাপদের  বদিদয় কবচ  পে রিনা 
 দরদছন ক ? 

 ) লইু পা 
খ)  াহ্ন পা★ 

গ)  রি পা 
ঘ) কুকু্কচর পা 
২২। চবেোপচত ক ান ভাষায় পে রিনা 
 রদতন? 

 )  াংসৃ্কত 

খ) পাচল 

গ) বাাংলা 
ঘ) চিচিলী★ 

২৩। িন্ডীিরর্ িনু ীর “কতাতা ইচতিা ” 

(১৮০৫) ক ান ভাষা কিদ  অনচুেত? 

 ) ফারচ ★ 

খ) কপৌরাচর্ন 

গ) আর্ণ 
ঘ) ব্রজবচুল 

২৪। চিজ বাং ীোদ র জন্ম ক ািায়? 

 া) চিচিলায় 

খ)  ল াতায় 

গ) িয়িনচ াংদি★ 

ঘ) চবিাদর 

২৫। িন ািঙ্গদলর আচে  চব ক ? 

 )  ানািচর েত্ত★ 

খ) কিিান্ত  িণা 
গ) আচেরাি ব ু 
ঘ) চবজয় গুপ্ত 

২৬। ঈশ্বরিে চবেো াগরদ  ‘চবেো াগর’ 

উপাচধ কেয়- 

 )  াংসৃ্কত  দলজ ★ 

খ) চিন্দ ু দলজ 



 

 

গ) ইাংদরচজ  দলজ 

ঘ) কপ্রচ দেচি  দলজ 

২৭। ক চর  াদিদবর িনু ী বলা িয়  াদ ? 

 ) িতুৃেঞ্জয় চবেোলাং ারদ  

খ) রাি রাি ব ুদ  ★ 

গ) িণ্ডীিরর্ িনু ীদ  

ঘ) কগাল নাি  িণাদ  

২৮। ক ানটি স্ত্রীবাি  বাাংলা  ে? 

 ) চবধাতা 
খ)  পত্নী  

গ)  তীন ★ 

ঘ) চবপচত্ত 

২৯। ক ানটি শুদ্ধ বানান? 

 ) আ াাংখা 
খ) আ াঙ্খা 
গ) আ াাংক্ষা 
ঘ) আ ােক্ষা ★ 

৩০। ‘Attested’- এর পাচরভাচষ   ে- 

 ) প্রতোচয়ত ★ 

খ)  াংর্ুক্ত 

গ) স্বাক্ষরর্ুক্ত 

ঘ) পচরচিত 

৩১। ‘ দপাল’  দের অিণ  ী? 

 )  পাল 

খ) গাল ★ 

গ) গণ্ডদে  

ঘ) চিব ু 

৩২। কর্ৌচগ  স্বদরর উোিরর্ ক ানটি? 

 ) চেন 

খ) িাত্রা 
গ) খাই ★ 

ঘ) চেব  

৩৩। ভাষার িলূ উপ রর্  ী? 

 ) ধ্বচন 

খ)  ে 

গ) বর্ণ 
ঘ) বা ে ★ 

৩৪। বাাংলা  াচিদতের প্রািীনতি  াখা 
ক ানটি? 

 )  াবে ★ 

খ) প্রি ন 

গ) কছােগল্প 

ঘ) ছন্দ 

৩৫। ির্ণাপদের ভাষায়  য়টি ভাষার চিশ্রর্ 

পচরলচক্ষত িয়? 

 ) ৪ টি 

খ) ৫ টি ★ 

গ) ৬ টি 

ঘ) ৭ টি 

৩৬। বচর াদলর  চব চবজয়গুপ্ত  ুলতান 

কিাদ ন  াদির আিদল ক ান গ্রন্থ রিনা  দর 

খেচত লাভ  দরন? 

 ) জঙ্গনািা 
খ) চবেো ুন্দর 

গ) পদ্মপুরার্ ★ 

ঘ) শ্রীরািপাঞ্চালী 
৩৭। ‘েচৃিিীন’  ার ছদ্ম নাি? 

 ) পোচরিাুঁে চিত্র 

খ) িধু ূেন েত্ত 

গ) চবিারীলাল িক্রবতী 
ঘ) িধু ূেন িজিুোর ★ 

৩৮। চনদির ক ানটি অধণ-তৎ ি  ে? 

 ) চগন্নী ★ 

খ) িস্ত 

গ) গঞ্জ 

ঘ) ত চব 

৩৯। ‘আ ার ছলদন ভুচল চ  ফল লচভন ু

িায়’ বাদ ে ‘ছলদন’ ক ান  ারদ  ক ান 

চবভচক্ত? 

 )  দিণ  প্তিী 
খ)  রদর্  প্তিী ★ 



 

 

গ) অপাোদন  প্তিী 
ঘ) অচধ রদর্  প্তিী 
৪০। ‘নীল কর্ অম্বর=নীলাম্বর’ ক ান 

 িা ? 

 ) বহুব্রীচি 

খ) তৎপুরুষ 

গ)  িণধারয় ★ 

ঘ) চিগু 

৪১। ক ান চভোচিদনর অভাদব িদুখ ও 

চজহ্বায় ঘা িয়? 

 ) চভোচিন চব-২ 

খ) চভোচিন চে 

গ) চভোচিন চ ★ 

ঘ) চভোচিন ই 

৪২।  রীদরর ক ান অাং  পুদে কগদল 

তৎক্ষর্াৎ প্রািচি  বেবস্থা  ী কনয়া উচিত? 

 ) লবর্ পাচন কেয়া 
খ) চেি কভদে শুধু  াো অাং  চেদয় প্রদলপ 

কেয়া★ 

গ) বরফ বা পচরষ্কার পাচন কেয়া 
ঘ) নাচরদ ল কতল কেয়া 
৪৩। চনদির ক ানটি র্ ৃদতর করাগ? 

 ) োইফদয়ে 

খ)  দলরা 
গ) জচন্ড ★ 

ঘ) আিা য় 

  

৪৪। ক ান চভোচিন রক্ত জিাে বাুঁধদত 

 ািার্ে  দর? 

 ) চভোচিন চব 

খ) চভোচিন চ  

গ) চভোচিন চে 

ঘ) চভোচিন ক ★ 

৪৫। এ জন পূর্ণবয়স্ক কলাদ র প্রচতচেন 

পাচন গ্রির্  রা প্রদয়াজন প্রায়- 

 ) ১.৫ চলোর 

খ) ২.৫ চলোর 

গ) ৫ চলোর ★ 

ঘ) ৪ চলোর 

৪৬। উত্তর কগালাদধণ  ূদর্ণর চন েতি স্থাদন 

অবস্থান  দর- 

 ) ২৩ ক দেম্বর 

খ) ২১ জনু★ 

গ) ১ জানয়ুাচর 

ঘ) ২১ চেদ ম্বর 

৪৭। বাাংলাদেদ র ওপর চেদয় কর্ কভৌদগাচল  

 াল্পচন  করখা কগদছ তার নাি  ী? 

 ) চবষুব করখা 
খ) দ্রাচঘিা করখা 
গ)   ণ ে করখা★ 

ঘ) ি র করখা 
৪৮।  া ার নাি জািাঙ্গীরনগর রাদখন 

ক ? 

 )  াদয়স্তা খাুঁন 

খ)  ুদবোর ই লাি খাুঁন★ 

গ) ইব্রাচিি খাুঁন 

ঘ) িীর জিুলা 
৪৯। ক ান কিাঘল  ম্রাে বাাংলার নাি কেন 

জান্নাতাবাে? 

 ) বাবর 

খ) হুিায়ুন ★ 

গ) আ বর 

ঘ) জািাঙ্গীর 

৫০। বাাংলায় ইউদরাপীয় বচর্ দের িদধে 
প্রিি এদ চছল- 

 ) ইাংদরজরা 
খ) পতুণ চগজরা★ 

গ) ওলন্দাজরা 
ঘ) ফরাচ রা 
৫১। বাাংলাদেদ র  াংচবধান  বণপ্রিি ক ান 

তাচরদখ গর্পচরষদে উত্থাচপত িয়? 

 ) ২৩ অদটাবর, ১৯৭২★ 



 

 

খ) ১৬ চেদ ম্বর, ১৯৭২ 

গ) ২৬ িািণ , ১৯৭৩ 

ঘ) ১৬ চেদ ম্বর, ১৯৭৩ 

৫২। ইরা  কুদয়ত েখল  দর কনয়  ত 

 াদল? 

 ) ১৯৮৯ 

খ) ১৯৯০ ★ 

গ) ১৯১৯ 

ঘ) ১৯৯২ 

৫৩। ইউদরাপীয় ইউচনয়দনর  ের েফতর 

ক ািায়? 

 ) লন্ডন 

খ) ক াদপনদিদগন 

গ) ব্রাদ ল্ ★ 

ঘ) করাি 

৫৪। আদিচর ার স্বাধীনতা কঘাষর্া  রা 
িয়  ত  াদল? 

 ) ১৭৭৪ 

খ) ১৭৭৫ 

গ) ১৭৭৬ ★ 

ঘ) ১৭৭৭ 

৫৫। চনদির ক ানটি চজ-৮ ভুক্ত কে  নয়? 

 ) ফ্রাি 

খ) র্ুক্তরাজে 
গ) রাচ য়া 
ঘ) কনোরলোন্ড ★ 

৫৬। কগাচব িরুভূচি ক ািায় অবচস্থত? 

 ) উত্তর আচফ্র া 
খ) এচ য়া★ 

গ) িীন 

ঘ) েচক্ষর্ আচফ্র া 
৫৭। জাপান পালণ িারবার আক্রির্  দর 

 খন? 

 ) ৭ অদটাবর, ১৯৪০ 

খ) ৭ চেদ ম্বর, ১৯৪১★ 

গ) ৭ চেদ ম্বর, ১৯৪২ 

ঘ) ৭ চেদ ম্বর, ১৯৪৩ 

৫৮। চনদির কে গুদলার িদধে ক ানটিদত 

এইে  করাদগর  াংক্রির্ িার  বদিদয় 

কবচ ? 

 ) ক চনয়া 
খ) নাইদজচরয়া★ 

গ) ভারত 

ঘ) িাইলোন্ড 
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৫৯। েচক্ষর্ আদিচর ায় অবচস্থত নয় ক ান 

কে টি? 

 ) চিচল 

খ) পোরাগুদয় 

গ) আলদবচনয়া ★ 

ঘ)  ুচরনাি 

৬০। কবৌদ্ধ  ভেতার জনে চবখোত তক্ষ ীলা 
অবচস্থত- 

 ) ভারদত 

খ) কনপাদল 

গ) পাচ স্তাদন ★ 

ঘ) িীদন 

  

৬১। করাদতর অনকুূদল এ টি কনৌ া ৪ 

ঘণ্টায় ৪০ চ চি পি র্ায়। র্চে চস্থর জদল ঐ 

কনৌ ার গচতদবগ ঘণ্টায় ৮ চ চি িয়, তদব 

নেীর করাদতর গচতদবগ  ত চছল? 

 ) ৪ চ চি 

খ) ৩ চ চি 

গ) ২ চ চি ★ 

ঘ) ১ চ চি 

৬২। .3x.03x.004 .4x. 05x .006 এর িান 

 ত? 

 ) ৩ ১০ ★ 

খ) ১১ ২০ 



 

 

গ) ১৭ ৩০ 

ঘ) ৭ ১০ 

৬৩।  ুদের িার ১৫% কিদ   দি ১৩% 

িওয়ায় এ  বেচক্তর ৬ বছদরর  ুে ৮৪ 

ো া  দি কগল। তার িলুধন  ত? 

 ) ৭০০ ো া ★ 

খ) ৮০০ ো া 
গ) ৯০০ ো া 
ঘ) ১০০০ ো া 
৬৪। ১১টি  াংখোর গে ৩০; প্রিি ৫টি 

 াংখোর গে ২৫ ও ক দষর ৫টি  াংখোর গে 

২৮। ষষ্ঠ  াংখোটি  ত? 

 ) ৫৫ 

খ) ৫৮ 

গ) ৬৫ ★ 

ঘ) ৬৭ 

৬৫। a+1 a=4 =৩ িদল , a3+ 1 a3 = 

 ত? 

 ) ৪৭ 

খ) ৫২★ 

গ) ৭০ 

ঘ) ৭৬ 

৬৬। ক ান চত্রভুদজর চতনটি বাহুদ  

এ ইভাদব বচধণত  রদল উৎপন্ন বচিিঃস্থ 

ক ার্ চতনটির  িচি- 

 ) ১৮০০ 

খ) ২৭০০ 

গ) ৩৬০০★ 

ঘ) ৫৪০০ 

৬৭।  িদ ার্ী চত্রভুদজর  িদ ার্  াংলগ্ন 

বাহুিয় র্িাক্রদি ৩ ও ৪ ক চি িদল এর 

অচতভুজ-এর িান  ত? 

 ) ৬ ক চি 

খ) ৫ ক চি★ 

গ) ৮ ক চি 

ঘ) ৭ ক চি 

৬৮। x-1 x =২ িদল, + x4 =  ত? 

 ) ৩০ 

খ) ৩১ 

গ) ৩২ 

ঘ) ৩৪★ 

৬৯। েইুটি  াংখোর অনপুাত ৫ : ৮। 

উভদয়র  াদি ২ কর্াগ  রদল অনপুাতটি ২ : 

৩ িয়।  াংখো েইুটি চ  চ  ? 

 ) ৭ ও ১১ 

খ) ১২ ও ১৮ 

গ) ১০ ও ১৬★ 

ঘ) ১০ ও ২৪ 

৭০। ৮ জন পুরুষ বা ১৮ জন বাল  এ টি 

 াজ ৩৬ চেদন  রদত পাদর। ১৬ জন 

পুরুষ ও ১৮ জন বাল  এ দত্র ক ই  াদজর 

চিগুর্ এ টি  াজ  ত চেদন  রদত পারদব- 

 ) ২৪ চেদন★ 

খ) ২৮ চেদন 

গ) ৩২ চেদন 

ঘ) ৪০ চেদন 

৭১। চনদের ভগ্নাাং গুদলার িদধে ক ানটি 

কু্ষদ্রতি? 

 ) ৩ ৫ 

খ) ৭ ১০ 

গ) ৭ ১২ 

ঘ) ৮ ১৫★ 

৭২।  ত রা বাচষণ  িার  ুদে ৭০০ ো ার 

৫ বছদরর  ুে ১০৫ ো া িদব? 

 ) ২% 

খ) ৩%★ 

গ) ৫% 

ঘ) ৭% 

৭৩। এ টি  ুষি বহুভুদজর এ টি 

অন্তিঃদ াদর্র পচরিার্ ১৩৫০ িদল, 

বহুভুজটির বাহুর  াংখো িদব- 

 ) 5 



 

 

খ) 6 ★ 

গ) 8 

ঘ) 9 

৭৪। (3x+2)(2x-6)=(4-3x)(1-2x)-10 

িদল a- এর িান িদব- 

 ) 4 

খ) -2 ★ 

গ) 5 

ঘ) -3 

৭৫। ৭ জন কলাদ র গে ওজন ৩ পাউন্ড 

 দি র্ায় র্খন ১০ কটান ওজদনর এ জন 

কলাদ র পচরবদতণ  নতুন এ জন কর্াগোন 

 দর। নতুন কলা টির ওজন  ত? 

 ) ৭ কটান 

খ) ৮ কটান 

গ) ৮ কটান★ 

ঘ) ৯ কটান 

৭৬। ৪ জন পুরুষ বা ৬ জন স্ত্রীদলা  এ টি 

 াজ ১৬ চেদন ক ষ  রদত পারদল ২ জন 

পুরুষ ও ৫ জন স্ত্রীদলা  এ দত্র  াজটি  ত 

চেদন ক ষ  রদত পারদব- 

 ) ৮ চেদন 

খ) ১০ চেদন 

গ) ১২ চেদন★ 

ঘ) ১৪ চেদন 

৭৭। (০.০১)২ এর িান ক ান ভগ্নাাং টির 

 িান? 

 ) ১ ১০ 

খ) ১ ১০০ 

গ) ১ ১০০০ 

ঘ) ১ ১০০০০★ 

৭৮।  ত রা বাচষণ  ৫ ো া িার  ুদে  ত 

বছদর কর্ ক ান আ ল তার চিগুর্ িদব? 

 ) ১৫ বছর 

খ) ১৬ বছর 

গ) ১৮ বছর 

ঘ) ২০ বছর★ 

৭৯। ক ান চত্রভুদজর চতন ক াদর্র 

 িচিখণ্ড গুদলা কর্ চবন্দদু  কছে  দর, 

তাদ  বদল- 

 ) ভরদ ে 

খ) পচরদ ে 

গ) অন্তদ ে ★ 

ঘ) লম্বদ ে 

৮০। ১ ির্  িান  ত ক চজ? 

 ) ৩৭.৩২ ক চজ★ 

খ) ৪০ ক চজ 

গ) ৩৫.৭৮ ক চজ 

ঘ) ৪১.৬৭ ক চজ 

81. “Familiarity breeds contempt” 

বা েটির  ঠি  বাাংলা অনবুােিঃ 
a. কবচ   িা বলা অপিান র 

b. পচরিদয়  ত্রুতা বাদে ★ 

c. অচত িাখািাচখ  রদল িান িাদ  না 
d. িানীদ  গম্ভীর িদত িয় 

82. What is the antonym of 

‘Pessimism’ ? 

a. Positivism 

b. Optimism ★ 

c. Primitivism 

d. Aestheticism 

83. ‘Achilles heel’ means – 

a. A heel of Achilles 

b. The fault of Achiest 

c. Minor fault 

d. The fault which is small but can 

cause a person’s fall ★ 

84. Meaning of ‘Conjecture’ is related 

to – 

a. Continuity 

b. Conjunction 

c. Guidance 

d. Guess ★ 

85. Select the word/words that 

express the opposite meaning to the 



 

 

underlined word/words. The claim 

was found to be fraudulen. 

a. circumstantial 

b. ceremonial 

c. supportive 

d. genuine ★ 

86. Choose the correct synoynm for 

‘Menacing’ – 

a. Encouraging 

b. Alarming ★ 

c. Promising 

d. Auspicious 

87. ‘Fictitious’ means- 

a. Full of facts 

b. Factual 

c. Artificial ★ 

d. True 

88. ‘Brief’  েটির synonym িদে —- 

a. Mental 

b. Momentary ★ 

c. Endless 

d. Lasting 

89. What is the antonym of “Expel” ? 

a. Banish 

b. Dismiss 

c. Eject 

d. Admit ★ 

90. The word ‘Plurality’ means —? 

a. The letter ‘S’ 

b. Men and women 

c. Chaos and confusion 

d. The holding of more than one 

office at a time ★ 

91. Select the word closest in 

meaning to the word- রি েিয় 

a. Efficient (Raisul Islam Hridoy) 

b. Mysterious ★ 

c. Tiring 

d. Magical 

92. Which sentence is correct ? 

a. A new cabinet has been sworn thin 

Dhaka ★ 

b. A new cabinet has been sworn in 

Dhaka 

c. A new cabinet has been sworn by 

in Dhaka 

d. A new cabinet has sworn in Dhaka 

93. The word ‘Lunar’ is related to – 

a. Sun 

b. Light 

c. Moon ★ 

d. Earth 

94. Choose the correct antonym of the 

word ‘Sung’? 

a. Tight 

b. New 

c. Loose 

d. Asleep ★ 

95. A “congenial” work environment 

enables a worker to perform better 

(find out synonym). 

a. Meticulous 

b. Friendly ★ 

c. Solitary 

d. Easy 

96. Choose the correct preposition. 

He didn’t ask me —– ; he kept me 

standing at the door. 

a. for 

b. out 

c. after 

d. in ★ 

97. Which of the following four 

alternatives is not a tree ? 

a. Pagoda ★ 

b. Cedar 

c. Banyan 

d. Birch 

98. I am convinced — the necessity 

of prudence. বাদ ের  রূ্েস্থাদনর  ঠি  

 ে ব দব — 

a. with 

b. on 

c. in 

d. of ★ 

999. These days everybody complains 



 

 

— pollution. 

a. for 

b. against 

c. about ★ 

d. of 

100. I have been suffering — fever 

for the last two days. 

a. with 

b. from ★ 

c. in 

d. of 

১.র্ত াল রদব পদ্মা, র্িনুা 
কিঘনা,কগৌচর বিিান 

তত াল রদব  ীচতণ  কতািার 

ক খ িচুজবরু রিিান’’ পেচক্তটির  ার ? 

– অন্নো   াং র রায় 

২.৯অদটাবর ২০১৫ বঙ্গবনু্ধ ক খ িচুজবরু 

রিিাদনর কিাদির প্রচতিচূতণ  স্থাপন  রা িয় 

ক ািায় 

–  ল াতার ‘িাোর ওয়াক্স চিউচজয়াদি ‘ 

৩. র্ুক্তফদের িচি ভায় বঙ্গবনু্ধ ক ান িিী 
চছদলন ? 

–  ৃচষ ও  িবায় 

৪.আগর তলা িািলায় বঙ্গবনু্ধর আইনজীবী 
ক  চছদলন ? 

-েিা  উইচলয়াি এিচপ (র্ুক্তরাজে বাোচল 

প্রবা ী  তৃণ   কপ্রচরত) তদবদ এই িািলায় 

চেদফি টিদির কনতৃত্বদেন আইনজীবী 
আবে ু  ালাি । 

৫.িচুক্তর্ুদ্ধ ক াষ গ্রন্থটি ক   ম্পােনা 
 দরন? 

– ে. িনুতাচ র িািনু । 

৬.স্বাধীনতার কঘাষর্াপত্র বাাংলাদেদ র 

 াংচবধাদন  দব  াংদর্াজন  রা িয় ? 

– পঞ্চে   াংদ াধনীদত, কগদজে ৩জলুাই 

২০১১) 

৭.িচুজবনগর  র ার / বাাংলাদেদ র অস্থায়ী 
 র ার 

গঠিত িয় >> ১০ এচপ্রল ,১৯৭১ 

 পি >> ১৭ এচপ্রল , ১৯৭১ 

 ের েপ্তর চছল >  ল াতার ৮ াং 
চিদয়োর করাে 

কিাে িির্ালয় >> ১২টি 

রাষ্ট্রপচত >> ক খ িচুজবরু রিিান 

উপরাষ্ট্রপচত >> চ য়ে নজরুল ই লাি ( 

বঙ্গবনু্ধর অনপুচস্থদত অস্থায়ী রাষ্ট্রপচত এবাং 
পোচধ ারবদল   স্ত্র বাচিনী ও 

িচুক্তবাচিনীর  বণাচধনায়দ র োচয়ত্ব পালন 

 দরন । 

প্রধানিিী >> তাজউচদ্দন আিদিে 

অিণ িিী >> এি. িন ুর আলী 
স্বরাষ্ট্র , ত্রার্ ও পুনণবা ন ,  ৃচষিিী > এ, 

এইি  ািরুজ্জািান 

পররাষ্ট্র, আইন ও  াং েচবষয়  িিী >> 

খন্দ ার কিা তা  আিদিে 

প্রধান ক নাপচত >>  দনণল (অব) এি,এ, চজ 

ও িানী 
চিফ অব টাফ >> কল,  দনণল (অব) আেুর 

রব 

কেপুটি চিফ অব টাফ >> গ্রুপ  োদেন 

ক এ.ক  খন্দ ার 

৭.✿ স্বাধীন বাাংলা কবতার ক দের জনচপ্রয় 

চ ছু অনষু্ঠান ✿ 

● িরিপত্র – (রিে চি া ) 
পচর ল্পনা=আবেলু িান্নান,  ি = এি 

আর আখতার িকুুল 

● ই লাদির েচৃিদত ( ধিীয়  চি া ) – 

 ি = চ য়ে আচল আি ান 

● জল্লাদের েরবার – জীবচন্ত া (নাটি া), 
কলখ =  লোর্ চিত্র, ভদয় = রাজ ুআিদিে 

এবাং নারায়র্ কঘাষ । 

● চবশ্বজনিত  াংবাে চভচত্ত   চি া – 

 ি =  াদে ীন 



 

 

● চপচন্ডর প্রলাপ (রিে চি া) –  ি = 

আব ুকতায়াব খান 

● েপণর্ – (  চি া) –  ি = আ রাফুল 

আলি 

● প্রচতধ্বনী -(  চি া ) –  ি =  িীেলু 

ই লাি 

●  াঠগোর আ ািী – (  চি া) – 

 ি = িসু্তাচফজরু রিিান 

৮.✿ #ঊনসত্তরেে_গণঅভ্য ুত্থান ✿ 

প্রিি  িীে >> আ াে ( া.চব) ২০জানয়ুারী 
২য়  িীে >> িচতউর (সু্কল ছাত্র) ২৪জান ু

৩য়  িীে >>  াদজণ ে জহুরুল ি  (১৫ 

কফব্রু) 

৪িণ  িীে >> ে.  াি ুেদজািা ১৮ কফব্রু 

৯. বীর কশ্রিদের িদধে ১ি  িীে >> িিুী 
আেুর রউফ 

১০. ৭িাদিণ র িলু বেক্তদবের চবষয়  য়টি 

চছল ? 

– ৪টি। ১.িলিান  ািচর  আইন প্রতোিার 

, চ নেদের বোরাদ  চফচরদয় কনয়া, ৩. 

গর্িতোর তেন্ত  রা ৪. চনবণাচিত 

প্রচতচনচধদের িাদত ক্ষিতা িস্তান্তর  রা । 

চ ছু েফা 

৪২ েফা >> আওয়ািী ি ুচলি লীদগর (১ি 

েফা > বাাংলাদ  রাষ্ট্র ভাষা চিদ দব স্বা ৃচত , 

প্রাদেচ    া ন ) 

৬ েফা (বাোচলর িচুক্তর  নে)>> 

আওয়ািী লীদগর (>> ১ি েফা >. প্রাদেচ   

 া ন , ১৯৭০ এর চনবণািদন 

আওয়ািীলীদগর ই দতিার 

৩৫েফা >> আওয়ািী লাীদগর > এই েফার 

িাধেদি বঙ্গবনু্ধ অ িদর্াগ আদন্দালন শুরু 

 দরন । 

২১ েফা >> র্ুক্তফদের ১৯৫৪  াদলর 

চনবণািদনর ইচতিা  >>> ১ি েফা > 

বাাংলাদ  পাচ স্তাদনর অনেতি রাষ্ট্রভাষা 
চিচ দব প্রচতষ্ঠা  রা ) 
১১ েফা >> ছাত্র  াংগ্রাি পচরষদের >> এর 

চভচত্তদতই ‘৬৯ এর গর্অভেত্থান শুরু িয় । 

  

১) To Daffodil =Robert Herrick 

The Daffodil= Wiliam Wordsworth 

২)A tale of tubs=jonathan swift 

A tale of Two cities=Charls Dickens 

3)The battle of books= jonathan Swift 

The battle of life=Dickens 

4)The Patriot= Robert browning 

Patriotism =sir walter scott 

5)Rape upon rape= henry fielding 

Rape of the lock=Alexander pope 

6) Candide=voltaire 

Candida= G.B. Shaw 

7)Rainbow(poem)=William 

wordsworth 

Rainbow(novel)= D.H Lawarence 

8) prometheus bound=Aeschylus 

Prometheus unbound = P.B. Shelly. 

ইাংদরজী ও বাাংলা  াচিদতের িিৎ ার 

চিলবন্ধন: 

১)বাাংলা  াচিদতের প্রািীন চনে ণন ির্ণাপে, 

ইাংদরজী  াচ চিদতের আচে চনে ণন 

চবউলফ(Beowulf) 

২)ির্ণাপে তিা বাাংলা  াচিদতের আচে  চব 

লইুপা, 
ইাংদরজীদত Caedmon( োেিন) 

৩)বাাংলা  াচিদতের ১ি িচিলা  চব 

িোবতী 
আর ইাংদরজী  াচিদতে Aphra benn 

৪) বাাংলা গদেের আচে চনে ণন 

ক ািচবিাদরর রাজার চিঠি, 

ইাংদরজী গদেের আচে চনে ণন Anglo saxon 

chronicle. 



 

 

৫)বাাংলা গদেের জন  ঈশ্বরিে 

চবেো াগর, 

ইাংদরজী গদেের জন  John wycliffe. 

৬) বাাংলা  াচিদতে তুচ ণ   া  দের  ারদন 

অন্ধ ার র্ুগ ১২০১-১৩৫০, 

ইাংদরজীদত ফরাচ  নরিোন  া  দের 

 ারদন ১৪০০-১৫০০। 

৭) বাাংলা  াচিদতের ইচতিা  চবষয়  ১ি 

গ্রন্থ চলদখদছ েীদন  িেদ ন, 

ইাংদরজীদত Saint vernable Bede. 

৮)বাাংলা িদূ্রাক্ষদরার জন  িালণ  

উইলচ ি 

ইাংদরজীর william caxton. 

৯) ১ি করািাচে  উপনো   পালকুন্ডলা 
ইাংদরজীদত Morte D’ Arthur. 

১০)বাাংলা প্রিি ট্র্োচজচে  ীচতণ চবলা , 

ইাংদরজী Gorbuduc. 

১১)প্রিি  ািণ  ট্র্োচজচে  ৃেকুিারী, 
ইাংদরজী Dr.Faustaus. 

১২)বাাংলা  াচিদতে চছল ইয়াং কবঙ্গল কগাষ্ঠী, 
ইাংদরজীদত university wits. 

১৩) চবদের  চব চনিণদলন্দ ুগুন, 

ইাংদরজী  াচিদতে Edmund spencer. 

১৪)প্রিি  ািণ   দিচে িাইদ ল িধূ ূেন 

েদত্তর পদ্মাবতী, 
ইাংদরজীদত Nicholus udal এর Rulf 

roister Doister. 

  

১৫)ইাংদরজী  দনদের প্রবতণ    োর িিা  

ওয়াে, 

বাাংলা  দনদের িাইদ ল িধূ ূেন েত্ত। 

১৬)১ি বাাংলা উপনো  আলাদলর ঘদরর 

েলুাল, 

ইাংদরজী samuel richardson এর Pamela. 

১৭) বাাংলায় অচিত্রাক্ষর(Blank verse) এর 

জন  িধূ ূেন, 

ইাংদরজীদত চক্রদটাফার িাদলণা। 

১৮) ১ি ইাংদরজ িিা চব চিল্টন, 

বাাংলা  াচিদতের িিা চব বলা িয় 

আলাওলদ । 

১৯)অচিত্রাক্ষর ছদন্দর প্রিি িিা াবে 
কিঘনািবধ  াবে, 
ইাংদরজীদত চিল্টদনর পোরাোইজ লট। 

২০)বাাংলা প্রিি ক া গািা ঈশ্বরিদের 

প্রভাবতী  ম্ভাষর্, 

ইাংদরজী  াচিদতে জন চিল্টদন 

লাইচিো (Lycidas) 

২১) বাাংলা  ািণ  উপনোদ র জন  বচঙ্কি 

িে, 

ইাংদরজী  ািণ  উপনোদ র জন  কিনচর 

চফচডাং (Henry Fielding) 

২২)ঐচতিাচ   উপনোদ র জনে চবখোত 

 োর ওয়াল্টার স্কে, 

বাাংলার ওয়াল্টার স্কে বচঙ্কি িে। 

২৩)বাাংলা  াচিদতের  রুন িচরত্র চিিন্তী, 
এ ই র ি ইাংদরজী িচরত্র Clarissa. 

২৪)িদনা িীক্ষািলূ  উপনো  চ য়ে 

ওয়ালীউল্লাির িাদের আিাব ো, 
ইাংদরজী কত কেচনদয়ল চেদফার Robinson 

crusoe(চবত ণ  আদছ ভ্রিন  াচিনী) 
২৫)বাাংলার ক লী চিদ দব পচরচিত 

জীবনানন্দ ো  ক  বলা িয় প্র ৃচতর  চব, 

ইাংদরজীদত (poet of nature) প্র ৃচতর  চব 

উইচলয়াি ওয়ােণ  ওয়ািণ (wilian 

wordsworth) 

২৬) বাাংলাদেদ র চবদদ্রািী  চব ও চ চন  

 াজী নজরুল ই লাি, 

ইাংদরজীদত soldier & poet িদলন লেণ  
বায়রন(Lord Byron) 



 

 

২৭) বাাংলা  াচিদতে শ্রষ্ঠ Dramatic 

Monologue (স্বগদতাচক্ত) জ ীি উদ্দীদনর 

 বর  চবতা, 
ইাংদরজীদতRobert browning এর Andre 

del sarto. 

২৮)বাাংলা  াচিদতে ে:ূখবােী  চব 

র্তীেনাি ক নগুপ্ত, 

ইাংদরজী  াচিদতে িোি ুআনণড(Mathewo 

Arnold) 

২৯)বাাংলা  াচিদতে  চব ও চিত্র র 

রবীেনাি ঠাকুর, 

ইাংদরজীদত wilam Blake 

৩০)রবীেনাদির চ দ ার িচরত্র ফটিদ র 

 রুন গল্প ছুটি, 

ইাংদরজীদত িালণ  চেদ দির Oliver twist. 

৩১) বাাংলা কছাে গদল্পর জন  রবীেনাি 

ঠাকুর, 

ইাংদরজী Short srtory র জন  Edgar 

allan poe. 

৩২)বাাংলা  াচিদতের পল্লী  চব 

জ ীিউদ্দীন, 

ইাংদরজী  াচিদতের Pearl S Buck। 

 


