
িনব ন পরী া ২০১৫ ( ভাষক) সাধারন ান

১. ‘হািতর িঝল ‘ এর নকশার পিরক না কেরন ক?

– পিত এহসান কান

২. ‘আমার ব ু রােশদ‘ -= বই র লখক

– উ র নাই । স ক উ র মুহা দ জাফর ইকবাল ।

৩. ‘Big apple ‘ বলা হয় কান শহেরেক

– িনউইয়ক

৪. জাপােনর পালােমে র নাম কী ?

– ডােয়ট

৫. িবে র সবেচেয বিশ কিফ উ পাদনকারী দশ কান ?

– ািজল

৬. ‘ তুব িমনার ‘‘ কাথায় অবি ত?

– ভারত

৭. CNN এর পূণ প কী?

– Cable news network

৮. ব ব ু শখ মুিজবুর রহমান রিচত কান ?

–অসমা আ জীবনী

৯. বাংলােদেশর কান িবভােগর সােথ ভারেতর কান সীমা সংেযাগ নাই /

– বিরশাল

১০. সবেচেয় মূল বান ধাতু কান ?
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– া নাম

১১. মানবিশ র দধু দাঁেতর সংখ া কত ?

– ২০

১২. িনে র কান দশ – এর সদস নয় ?

– া

১৩. রড েসর সদর দ র কাথায় অবি ত?

– জেনভা

১৪.২০১৫সােলর ১৭ তম ন াম সে লন কাথায় অনুি ত হেব?

০= কারাকাস, ভিনজেুয়লা

১৫. বণালী ও িক?

– উ ত জােতর ভূ া

১৬. রে িহেমাে ািবেনর কাজ িক?

– রে অি েজন সরবরাহ করা।

১৭. ‘মধুবালা‘ নাম িক জন িবখ াত ?

– হলেদ জােতর তরমজু িহসােব

১৮. আিদম মানুেষর সবেচেয় বড় আিব ার িক?

-আ ন

১৯. ২০১৫সােলর ঢাকা ও চ াম ‘িস িনবাচন ‘ কতহ তািরেখ অনুি ত হয় ?

-২৮ এি ল

২০. স িত বাংলােদেশ অনুি ত ি েকট ট ম ােচ কান ি েকটার ডাবল স ু রী কেরেছন?
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-তািমম ইকবাল

২১. ি তীয় িব যু কেব হয় ?

-১৯৩৯ সােল

২২. ২৫ এি ল ২০১৫ -এর ভয়াবহ ভূিমকে র মা া রখটার েল কত িছল?

– ৭.৮

২৩. নািসরাবােদর বতমান নাম িক?

– ময়মনিসংহ

২৪. হাড় ও দাঁতেক মজবতু কের কান ?

– উ র নাই । স ক উ র : ফসফরাস

২৫. কি উটােরর মূল মেমারী তির হয় িক িদেয়?

– িসিলকন

——————

১। িবগ আেপল বলা হয় উ: িনউ ইয়ক ক ।

২।জাপােনর পালােমে র নাম উ: ডােয়ট ।

৩। সবেচেয় বশী কিফ উতপ হয় উ: ািজেল ।

৪। CNN হে উ: Cable news network

৫। বংগব ু রিচত উ: অসমা আ জীবনী
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৬।ভারেতর সীমা সংেযাগ নই উ: বিরশাল িবভােগর সােথ ।

৭। সবেচেয় মূল বান ধাতু উ: া নাম ।

৮। OPEC এর সদস নয় উ: া

৯। রড েসর সদর দ র উ: জেনভায় ।

১০। ন াম সে লন অনুি ত হয় উ: কারাকাস , ভিনজেুয়লায় ।

১১। রে িহেমা ািভেনর কাজ হল উ: অি েজন পিরবহন করা ।

১২।আিদম মানুেষর বড় আিব ার হে উ: আ ন

১৩। ২০১৫ সােলর িস ইেলকশন হয় উ: ২৮ এি ল ।

১৪। ট ম ােচ ডবল স ু রী কেরন উ: তািমম ইকবাল ।

১৫। ি তীয় িব যু হয় উ: ১৯৩৯ সােল

১৬। ২৫ এি েলর ভূিমকে র মা া িছল উ: 7.8

১৭। মানব িশ র দধু দাত হে উ: ২০ ।

আজেকর িনব ন পরী া ( ভাষক ) বাংলা

১২তম িনব ন পরী া (কেলজ পযায়)

সমাধান: Bangla

১. আকাশ ‘ শে র সমাথক শ কান ?

–অ রী

২. জলাশয় শে র সমাথক শ হে
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–

৩.সকেলর জন িহতকর

– সাবজনীন

৪. একাদেশ বৃহ িত কী?

– বাগধারা

৫. ‘অনুেমািদত’ শ র িবপরীতাথক শ কান ?

–অননুেমািদত

৬. কান বানা ?

-িশরে দ

৭. সািহত স াট বি মচ স ািদত পি কার নাম িক?

– ব দশন

৮. বু পি গতভােব ব াকরণ শে র অত হেলা

-িবেশষভােব িবে ষন

৯. বাংলা ভাষা ও সািহেত র াচীনতম শাখা কান ?

– ছাটগ

১০. বাংলা ব াকরেণর িনত অংেশ কান িবষয় আেলাচনা করা হয় ?

– সি

১১. ণ িবধান বাংলা বানােন কান শে র ে েযাজ

– সং ৃ ত

১২. বীণাপািণ‘ কান সমাস?
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-ব ীিহ

১৩. গােছ উঠেত পটু য – এক কথায় কী হেব?

– গেছা

১৪. ‘িগি ’ কান শ ?

– ত সম

১৫. অনুরাগ শ র িবপরীত শ কান ?

িবরাগ

১৬. কাঁদ +না — এ কান সি ?

—

১৭. ি য়া, সবনাম, ও অনুসেগর পূণ প ব ব ত হয়

– সাধু ভাষারীিতেত

১৮. বাগযে র অংশ নয়

-কান

১৯. িনেচর কান শ ?

– কৗতূহল

২০. নতুন শ গঠন কের

– সি ও সমাস

২১. পাঠক শে র যথাথ কৃিত ও ত য় কান ?

– ট(পঠ)+অক

২২.গাড়ী ‘ শন‘ ছািড়ল — এখােন ‘ শন’ কান কারেকর কান িবভি ?
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–অিধকরণ কারেক শূন

২৩. বােক দাঁিড় থাকেল কত ণ থামেত হয়?

– ১ সেক

২৪.িগি কান শ ?

– ততসম

২৫, কান শ ‘িস ‘র িবপরীত?

–

ইংেরিজ:কেলজ পযায় ( ভাষক)

1. the judge acqitted him——the charge.

ans.of

2. the noun form of”endure” is—-

ans.Endurance

3.—–mother rose in her.

ans.the

4. He complied——-her request.

ans.with

5. The adjective frome of “heart”is—–

ans.hearty

6.—–honesty of Rahim is enviable.

ans.an
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7. Choose the correct sentence:

ans.He has been living here for five months

8. Check—–beast in your.

ans.the

9. What is the plural number of”spectrum’?

ans.spectra

10.”null and Void”means—–

ans.invalid

11.’Apple of one`s eye’ means—–ans.extremely favourite

12. The correct sentence is—-ans.two thirds of it is fine

13. He acted——strong opposition

.ans.in the teeth of

14. The passive from of the sentence ‘Enterthe house by this gate”is—-ans.let the
house be entered by this gate

15. The passive form of “who has broken theglass”?is——ans.by whom has the
glass been broken|?

16. It is high time he(change)his habits.

ans.changed

17. The children were entrusted—–the careof their uncle.

ans.to

18. The antonym of”belligerent”is—-ans.peaceful

19. He suffered from the——that he wasanother Napoleon.
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ans.

20. Identify the correct spelling.

ans.acquaintance

21. It——since morning.

ans.has been raining

22. While he—–in the garden,a snake bithim.

ans.was walking

23. If i had a typewriter,——ans.i would have typed myself

24. You had better—–him at once.

ans.ring

25.”A child likes only sweets”—-Negativefrom of this sentence is—–

ans.a child likes nothing but sweets..

কেলজ গিণত ে র সমাধান:

1. Cota.root\/(1-cos^2a)= ?#

ans. cosa

2. (3x)^0 = 1.

3. 7root\/3 িক ধরেনর সংখ া?#

ans. অমূলদ সংখ া

4. tan90 =ক. অসং ািয়ত

5. কান সংখ ার ৪০% এর সােথ ৪২ যাগ করেল যাগফল ঐ সংখ া !সংখ া কত?#

ans. ৭০
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6. ১৮ িমটার দীঘ এক মই ভুিমর সােথ ৩০’ কােণ উ িত কের দয়ােলর ছাদ শ কের !

দয়াল র উ তা কত? ans. ৯ িমটার.

7. এক আয়তাকার ে র দঘ িব ােরর ৩ ণ! দঘ ৪৮ িমটার হেল পিরসীমা কত?

উঃ ১২৮িমটার.

8. কান ে ি ভুজ আঁকা স ব নয়?#

উঃ২,৩,৫ স.িম

9. ১২৫’ িড ীর স ূরক কাণ কত?#

উঃ ৫৫ িড ী.

10. x-1/x=7 হেল x3-1/x3 এর মান কত?#

উঃ 364

11. িনেচর কান বৃহ ম উঃ root\/0.3.

12. ০.২ এর ২০% কত?#

উঃ ০.০৪.

১২তম িনব ন পরী া (কেলজ পযায়)

সমাধান: English

1.’A child likes only sweets”- negative

-A child likes nothing but sweets

2. You had better — him at once?

– Ring

3. If had a typewriter , —
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— I would have typed myself

4. While he —- in the garden, a snake bit him.

– was walking

5. It — Since morning .

has been Raining

6. Identify the correct spelling.

– acquaintance

7. He suffered from the —that he was another Napoleon .

– Illusion

8. The antonym of”belligerent’ is

peaceful

9. The children were entrusted — the care of their uncle.

-to

10. It is high time he ( change ) his bad habits .

– changed

11. ‘Who has broken The glass? (passive)

– By whom has the glass been broken?

12. ‘Enter the house by this gate” ( passive)

– you are requested to enter the house by this gate.

13. He acted —– strong opposition.

— in the teeth of
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14. The correct sentence is

– two thirds of it is fine

15. ‘Apple of one’s eye’ means

– extremely favourite

16. ‘Null and void” means

– invalid

17.what is the plural number of ‘ spectrum’?

– spectra

18. — honesty of Rahim is enviable

– The

19. choose the correct sentence

He has been living here for five months

20. Check — beast in you.

-the

21. The Judge acquitted him — he charge .

– of

22. The noun form of ‘endure’ is

– Endurance

23. He complied — her request.

– with

24. The adjective form of ‘Heart’ is
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–heartily

25. —- mother rose in her.

No article

http
://

dhak
a-

jo
bs.c

om

All Job Circular Website: Dhaka-Jobs.com

http://dhaka-jobs.com
http://dhaka-jobs.com/

