
ইংেরিজঃ
1. Word in singular form – radius

2. Correct sentence – All of it depends on you.

3. The complex form – A stone that rolls…….

4. Appended means – joined

5. Vigilantly – adverb

6. Alluring means – tempting

7. The correct passive form – By whom the tree was planted here?

8. the word ‘frailty’ is – a noun

9. Enlightening is – a participle

10. The family does not feel —– like

11. I could not……………….so, I —— had it mended

12. I saw —- one eyed man – a

13. Omnivorous means – eating all types of food

14. It’s raining cats and dogs, so, ——-make sure you take an umbrella

15. Achilles’ heel means – a weak point

16. With all sincerity – an adverbial phrase

17. I lost – an adjective clause

18. Proviso means – stipulation

19. Cassandra doesn’t get up until about 7 p.m ( I answered )

20. Opposite to DELETERIOUS – harmless

21. The poem ‘Gerontion’ written by T. S Eliot

22. Shakespeare’s last plat – The Tempest
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23. Elegy Written in a Country Churchyard is written by – Thomas Gray

24. Volpone is written by – Ben Jonson

25. Sort of verse Shakespeare used in play – ????

26. The repetition of beginning consonant sound – Alliteration

27. Not a poetic tradition – The Occult

28. A funny poem of five lines – Limerick

29. Biographia Literaria is written by – S. T. Coleridge

30. Robert Browning is a – Victorian Poet

31. Othello gave Desdemona – a hankerchief

32. Adonais is written on the death of – John Keats

33. The comparison of unlike things using the words like or as – simile

34. Restoration Period refers to – 1660

35. The Sun Also Rises is written by Earnest Hemingway

গিনতঃ
১। সমেকাণী

২। 3 root 5

৩। ফাঁকা সট

৪। ৯.২%

৫। ৩৯

৬। ১৪২

৭। ২/৩**
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৮। ৫

৯। ৪/৯

১০। 50 root 5

১১। ১৩৫

১২। ৫

১৩। ২৫%

সাধারণ ানঃ
বাংলােদেশ ীকৃত থম অনারব মুসিলম দশ – মালেয়িশয়া

ঐিতহািসক ৬ দফা ক তুলা না করা হয়- ম াগনাকাটার সােথ

ট ািরফ কিমশন কান ম নালেয়র অধীেন-

বনােপাল ল ব র সংল  ভারতীয় লব র ?-

আলুর একিট জাত- ডায়ম ড

ধান বীজ উৎপাদনকারী িত ান- BADC

সরকাির িহেসেব বাংলােদেশর গড় আয়ু-৭০.৭

২০১১ সােলর আদম মাির অ যায়ী নারী পু েষর অ পাত- ১০৬◌ঃ১০০

বাংলােদেশর মাট EPZ কত – ১০ িট

ি েকেট বাংলােদশ কান সােল টে র মযাদা পায়- ২০০০

বাংলােদেশ সবেচেয় বিশ র ািন কের- মািকন যু রা

বাংলােদেশ থম মাবাইল ব াংিকং  কের- ডাচ-বাংলা ব াংক

১৯৫৪ সােলর যু ে টর িনবাচনী তীক- নৗকা
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বাংলােদেশর থম াধীন নবাব ক- মুিশদ লী খান

বাংলােদিশ যু  চলি  ধীের বেহ মঘনা -আলমগীর কিবর

জাতীয় সংসেদ কাউি টং ভাট িক –

বাংলােদেশর মযাদা অ সাের ৩য় বীর সূচক খতাব- বীর িব ম

বাংলােদেশ সব চেয় বিশ উৎপািদত ধান – বার ধান

কান িবভােগ সা রতার হার সবািধক – বিরশাল

NILG এর পূণ প- National Institute Of Local Government

বাংলােদেশর বািষক সেবা  গড় বৃি পাত হয় ? িসেলেট

বাংলােদেশর দীঘতম নদী – মঘনা

বাংলােদেশর কান অ ল বশী খরা বণ – উ র-পি ম

IMF এর সদর দ র কাথায়?☞ওয়ািশংটন িডিস

জািতসংেঘর ায়ী সদ - যু রা , যু রাজ , চীন, রািশয়া , া

সেলামন ীপপু কান মহাসাগের অবি ত- শা  মহাসাগের

বাংলাঃ
৮১. িশের সং াি

৮২. তৃতীয় পািনপেথর যু

৮৩. বি মচে র ‘িবষবৃ ’

৮৪. মীর মশাররফ হােসন

৮৫. হাসান হািফজুর রহমান

৮৬. মধুর রস
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৮৭. Buddhist Mystic Song

৮৮. চ মার দ

৮৯. রাম সাদ সন

৯০. মায়ূন আজাদ

৯১. থা

৯২. চিলত ধম ও সং ার-িবে ষী িছেলন বেল

৯৩. ি তীয় ও চতুথ বণ

৯৪. দিশ উপসগেযােগ

৯৫. রবৃ

৯৬. দাষী-িনেদাষী

৯৭. অলীক মা ষ

৯৮. দীেনশর ন দাশ

৯৯. উপহার অেথ

১০০. মাতােহর হােসন চৗধুরী

১০১. কানিট আচরণীয়, কানিট নয়

১০২. নাথধম

১০৩. িনিব ান ও বাংলা িনত

১০৪. অলুক

১০৫. যৗিগক র িন

১০৬. িব য়েক আপ

১০৭. অনূবর, ঊ গামী, ি
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১০৮. তার কথা েন আিম আ যাি ত হলাম।

১০৯. খ  কিবতা

১১০. সিলম আল দীন

১১১. একেযােগ

১১২. ১৯১০

১১৩. শাম র রাহমান

১১৪. গালাপ

১১৫. বাংলা সািহেত র কথা

মানিসক দ তাঃ
১। বৃহ িত

২। িলত

৩। ৯

৪। ১৪০

৫। ঠেল নওয়া

৬। wireless

৭। ৩৬%

৮। Achievement

৯। NRMNC

১০। ০.০০০৬৪

১১। পূব ১২। িচকন হাতল
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৩৭তম িবিসএস
িপিল পরী ার

 ও সমাধান
TECH CLUB BD.COM
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