
থানা িশ া অিফসার (এিটও) পরী ার  ও সমাধান দখনু

♦ ATEO 2016 # Exam date 29/04/2016

১। রবী নাথ পিতসর

২। াচীন যগু -চযাপদ

৩। সিুফয়া কামাল- তাহােরই পেড় মেন

৪। কামা – তুিক

৫। – দ + ধ

৬। - শষ লখা

৭। বগম রােকয়ার িলিখত নয় – প াবতী

৮। ‘কাদি নী’ চির িট – জীিবত ও মৃত

৯। – ১৯ শতক

১০। আমার ভাইেয়র রে  রাঙােনা- গাফফার চৗধরুী

১১। ‘ াধীন’ = +অধীন

১২। মাইেকল মধসূুদন মহাকাব – মঘনাদবধ কাব

১৩। – রাখালী

১৪। সমাসব  নয়? – িবদ ালয়
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১৫। ? – গিরলা

১৬। – মধসূুদন দ

১৭। ‘নরুলদীেনর সারাজীবন’ – কাব নাট

১৮। বানানিট - মহূুত ১৯। - িচেলেকাঠার
সপাই

২০। –

২১। – লাল নীল দীপাবলী

২২। ভাত -ত ব ২৩। ‘নীপ’ – কদম

২৪। ‘ পসী বাংলা’ -জীবনান  দাশ

২৫। ‘ ’-রবী নাথ

26. Apartheid refer to – discrimination

27. Manifestation’ means presentation

28. Cardiologist will be –Heart specialist

29. Correct Sentence? He has zest for music

30. steering of a car used for directing

31. adjective form ‘cartoon’ – cartoon boy

32. article I see you are _____ Wordsworth(a)
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33.Spelling : tsunami 34. He takes pride _____ his wealth. (in) 35.verb
and noun: waste

36’vivid’ –adjective

37. “Arms and the Man” – George Bernard Shaw

38. Robert Frost –USA

39. Public Universities are funded by –Government

40. If you had informed me before, I ___ you. (would have met)

41. the new rule is advantageous ____ us. (for)

42.To look quickly through a book is an important study skill. (@@skim)

43. correct sentence – either they or I am wrong

44. the witness cut a poor _____ in this cross examination. (figure) 45.
she did not buy it _____ the price was so high. (because) 46. the word
‘mandatory’ means – obligatory

47. ‘I caught sight of her’ means –he saw her

48. BSTI – Bangladesh Standard Testing Institute

49. ‘pesticide’–insecticide

50. Antonym ‘ignorance’? Knowledge

৭৬। বাংলােদেশর বৃহ ম জলা – রাঙামািট
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৭৭। সাধারণ তাপমা ায় বায়ুচােপ পািন – ১০০ িডি সি ে ড

৭৮। – সানা

৭৯। –

৮০। দি ণ এিশয়ার বৃহ ম সতু – ব ব ু সতু

৮১। বাংলা গেদ র জনক – সিঠক উ র নই।

৮২। ক ীয় শহীদ িমনােরর পিত – হািম র রহমান

৮৩। – িনেকািটন

৮৪। ভেটা – -আিম মািন না

৮৫। বাংলা ভাষায় কারান অনুবাদ কেরন –

৮৬। বাংলােদেশর জাতীয় সংসেদর আসন – ৩৫০

৮৭। বাংলােদেশর জাতীয় উদ ােনর নাম – ( মা

৮৮। স  মািটন – বাংলােদেশর একিট ীপ

৮৯। পৃিথবীর থম সৃ  জীব – এিমবা

৯০। GMT – পৃিথবীর মধ ভােগর সময়

৯১। – জুন ২০১২
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৯২। মিুজবনগর এর পূব নাম – মেহরপরু

৯৩। সংসদ ভবেনর পিত – লইু আই কান

৯৪। বাংলােদেশর সংিবধান কাযকর হয় – ১৬ িডেস র ১৯৭২

৯৫। বাংলােদেশর জাতীয় পতাকার পকার – কাম ল হাসান

৯৬। – িপ জ হাটজ

৯৭। ক – হালদা
নদী

৯৮। িতেয়ন ইেয়নেমন ায়ার অবি ত – বইিজং

৯৯। বারাক ওবামা মািকন যু রাে র – ৪৪তম

১০০।
করা হয়-
দখনু
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