
াথিমক িশ ক িনেয়াগ িত 
পব-২২(১০৫০-১১০০)পয =৫০িট) 

 
১০৫১)"ওের নবীন,ওের আমার কাঁচা,ওের সবজু 
ওের অবঝু, আধ-মরােদর ঘা মের তুই বাঁচা।" 
পঙি  ৩িট কার? 
_রবী নােথর (সবেুজর অিভযান কিবতা) 
১০৫২)" ম িদবস"িগিনিপক,ইবিলশ,ওরা কদম 
আলী, নাটেকর লখক ক? 
__মামুনরু রশীদ। 
১০৫৩)"এক িবষেয় যার িচ  িনিব "এক কথায় 
বেল--- 
__একা িচ । 
১০৫৪) ১.৩.৫.৭.....৮ম পদ কত? 
__১৫ 
১০৫৫) ১.৩.৪.৭.১১....পিরবতী পদ কত? 
__১৮ 
১০৫৬)ভূ-পৃে  কান ধাতু সব চেয় বিশ আেছ? 
__অ ালুিমিনয়াম। 
১০৫৭) সােলাকসংে ষণ সবেচেয় বিশ পিরমােণ 
হয় কান আেলােত? 
__লাল আেলােত। 
১০৫৮)"রিবশস "বলেত কী বঝুায়? 
__শীতকালীন শস ।  
১০৫৯) I can't put faith(---)him. 
__in (put faith in অথ িব াস রাখা) 
১০৬০) Abolish"শে র সমাথক? 
__Cancel www.prebd.com 
১০৬১) কানিট Material noun? 
__Paper. 
১০৬২) আশীিবষ" কান সমাস? 
__ব ীিহ (আশীেত িবষ যার) 
১০৬৩) পৃিথবীর ি তীয় দীঘতম নদীর? 
__আমাজন (১ম নীলনদ) 
১০৬৪) প া ও যমুনা কাথায় িমিলত হেয়েছ? 
__ গায়ালে । 
১০৬৫) অ ম শতাি েত িনিমত শালবন িবহারিট 
কাথায় অবি ত? 

__কুিম ার ময়নামিতেত। 

১০৬৬) রে  কােলে রেলর পিরমাণ বেড় গেল 
কী খাওয়া উিচত নয়? 
__খািসর মাংস। 
১০৬৭) "হালদা ভ ািল"েকাথায় অবি ত? 
__খাগড়াছিড়েত। 
১০৬৮)এিশয়ার দীঘতম নদীর নাম কী? 
__ইয়াংিসিকয়াং (চীেন, দঘ  ৬৩৮০ িক.িম) 
১০৬৯) "ফিণমনসা"কােব র রচিয়তা ক? 
__কাজী নজ ল ইসলাম। 
১০৭০) ঢাকার চেকর মসিজেদর িনমাতা ক? 
__শােয় া খাঁন 
১০৭১) "েছাটকাটরা, হােসিন দালান,লালবাগ 
েগর িনমাতা ক? 

__শােয় া খাঁন। 
১০৭২) বাংলােদেশ থম বসরকাির ব াংেকর নাম 
কী? 
__আরব বাংলােদশ ব াংক। 
১০৭৩) "কাঁিচ"েকান ভাষার শ ? 
__তুিক। 
১০৭৪) "শাপলাচ েররর" পিত ক? 
__আিজজুল জিলল পাশা 
১০৭৫) সাবাশ বাংলােদশ,সাক ফায়ারা ভা েযর 
পিত ক? 

__িনতুন কু । 
১০৭৬)' াপািজত াধীনতা, াধীনতার 
সং াম,ক াকটাস,িবজয় উ াস, ামী িবেবকান  
ভা েযর পিত ক? 
__শামীম িশকদার। 
১০৭৭) ভূিমকে র ক েনর বগ সবােপ া বিশ 
কাথায়? 
__উপেকে । 
১০৭৮) কচুরীপানা পািনেত ভােস কন? 
__কা  ফাঁপা বেল। 
১০৭৯) কানিটর উপর বাংলােদশ অবি ত? 
__ িপক অফ ক া ার(ককট াি েরখা) 
১০৮০) ১.৪.১৩.৪০......পরবতী পদ? 
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__১২১ 
১০৮১) Effort" synonym? 
__Attempt( চ া) 
১০৮২) I approved (---) his action. 
__of(approved of অনুেমাদন করা) 
১০৮৩)"অগ  যা া"বাগধারািটর অথ? 
__ শষ িবদায়। 
১০৮৪)"ছায়াশীতল"েকান সমাস? 
__তৎপু ষ (ছায়ােত শীতল) 
১০৮৫)"হারামিণ"েকান সমাস? 
__কমধারয় (হািরেয়েছ য মিণ) 
১০৮৬) কান রেঙর কােপ চা তারাতাির ঠা া হয়? 
__কােলা। 
১০৮৭) সবেচেয় শ  ব  কানিট? 
__হীরা। 
১০৮৮)"গ ািলকা বাহ"মােন? 
__অ  অনুকরণ। 
১০৮৯) "িপংক িসিট"নােম পিরিচত ভারেতর কান 
েদশ? 

__জয়পুর। 
১০৯০) ভারেতর কান েদশ "েরাম"নােম 
পিরিচত? 
__িদি । 
১০৯১) শা  মহাসাগেরর গভীরতম খােতর নাম 
কী? 
__মািরয়ানা খাত। 
১০৯২)"Full" এর Verb কী? 
__Fill (পিরপূণ করা) 
১০৯৩) িনশীত সূেযর দশ বলা হয় কান দশেক? 
__নরওেয়েক। 
১০৯৪)বাংলােদেশর কান জলা তুলা চােষর জন  
িবখ াত? 
__যেশার। fb.com/groups/CareerGuideBD 
১০৯৫) Black sheep"phrase? 
__wicked man.  
১০৯৬) ফরােয়জী আে ালেক কান নতা 
রাজৈনিতক আে ালেন পদান কেরন? 
__  িময়া। 
১০৯৭)  িময়ার"আসল নাম কী? 

__পীর মুহসীন উি ন। 
১০৯৮)  িময়ােক কাথায় সমািহত করা হয়? 
__ঢাকার বংশােল। 
১০৯৯) ইিতহাস খ াত' য় নগরী' কাথায় অবি ত? 
__তুরে । 
১১০০) পূব ইউেরােপ দশ কতিট? 
__১৩িট। 
  
Note by: রমজান 
(ভুল ল  করেল রফাের  উে খ কের কেম  
ক ন) 


