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[ননিরররশ -  প্রনতিনটি  প্ররশ্নের  উত্তরর  চচারনটি  নবিকল্প  দরওয়চা  আরছ।  সনঠিক
উত্তরনটিরক  নচনহ্নিতি  কররতি  হরবি।  প্রনতি  নঠিক  উত্তররর  জনিন্য  এক  নিম্বর।
একনটি প্ররশ্নের একচানধিক উত্তর নররলে উত্তর ভভ লে ধিরচা হরবি।]

1) দকচানি সচাসাংরকনতিক শরব্দে ‘KING’-এর সসাংরকতি ‘1234’  এবিসাং ‘QUEEN’  এর
সসাংরকতি ‘67883’, তিচাহরলে ‘KEEN’ এর সসাংরকতি হরবি - 
A) 2883 B) 1838 C) 2388 D) 1883

2) যনর ইটি মচারনি দরওয়চালে,  দরওয়চালে মচারনি ঘর,  ঘর মচারনি ররজচা,  ররজচা মচারনি
জচানিচালেচা,  জচানিচালেচা  মচারনি  দমরঝে  হয়  তিরবি  একটিচা  কন্যচারলেনচার  দযখচারনি
টিচাঙচারনিচা আরছ দসটিচা কক-

A) ররজচা B) জচানিচালেচা C) দরওয়চালে D) ঘর

3) শশঙ্খলেচানটি পপরণ কর – ঙ, ঞ, ণ, _____

A) তি B) নি C) ম D) টি

4) ভভ লে নচনহ্নিতি করণ-
A) 3 : 10 B) 16 : 257 C) 25 : 627 D) 6 : 37

5) রচামচায়ণ গ্রন্থনটির রচনয়তিচা দক।
A) বিচালকনক B) ভরতি C) কচানলেরচাস D) বিন্যচাসররবি।
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6) যনর  ÷ মচারনি দযচাগ, × মচারনি নবিরয়চাগ, + মচারনি গুনি ও - মচারনি ভচাগ হয় তিরবি, 
11 ÷ 13 × 6 + 32-8 =?

A) 3 B) 2 C)  0 D)  1

7) দকচারনিচা বিন্যনক্তি  30  নকনম/ঘনচায় দমচাটির সচাইরকলে চচালেচায়। তিচার বিচাডক দথেরক
অনফিরসর রপরত্ব 900 নমটিচার । ঐ বিন্যনক্তির অনফিস দপপৌছচারতি কতি সময় লেচাগরবি
-

A) মম. 5 সস. B) 1 মম. 2 সস. C) 1 মম. 48 সস D) 1 মম. 30 সস.

8) ত্র – বিণরনটিরতি দকচানি দকচানি বিণর ররয়রছ?

A) ত+প্ B) প্+ত C) এ+র D) ত+র

9) ছচাত্রগণ ফিলে খচারচ্ছে– এই বিচারকন্য ফিলে দকচানি কচারক?

A) কতির চা B) কমর C) করণ D) অনধিকরণ

10) 2019 সচারলে অনিভনষ্ঠিতি IPL দতি  ফিচাইনিচারলে নবিজয়ক ররলের অনধিনিচায়ক দক।
A) দরচানহতি শমরচা

B)  অমজঙঙ ররহরঙন

C)   মঙহন মসস সধরমন

D)  মবররট সকরহমল

11) একনটি পভস্তক নবিরক্রেতিচা  162 টিচাকচায় একনটি বিই নবিনক্রে করচায়  20% লেচাভ হয়
বিইনটির ক্রেয়মপলেন্য কতি -

A) 100 টর: B) 140 টর: C) 135 টর: D) 150 টর:

12) 3600  দক দকচানি কভদ্রতিম সসাংখন্যচা নররয় গুণ কররলে গুণফিলে একনটি পপণরঘনি
রচানশ হরবি-

A) 60 B) 36 C) 10 D) 6

13) A,B,C,D,E এবিসাং F  একনটি দগচালেচাকচার দটিনবিলে নঘরর ররয়রছ।F  এবিসাং  C এর
মরধিন্য আরছ B;  A বিরসরছ E এবিসাং D এর মরধিন্য। F, D এর বিচা নররক থেচাকরলে A
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এবিসাং F এর মরধিন্য দক বিরসরছ।
A) B B) C C) D D) E

14) যনর 7+3=421, 11+7=477, 9+5=445 হয় তিচাহরলে 6+2=?

A) 420 B)  412 C) 418 D) 422

15) নিকরচর  সসাংখন্যচায়  যচার  নঠিক  পপরবির  5  আরছ  এমনি  7  কয়বিচার  আরছ।
576595737557

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

16) শশঙ্খলেচাগুনলে সনঠিক ভচারবি পপরণ কর। 0, 1, 3, 6, 10, __ 

A) 10 B) 12 C) 15 D) 14

17) যনর বিণরমচালেচার বিরণরর জচায়গচায় সসাংখন্যচা ধিরচা হয়  (a=1, b=2, c=3, d=4

ইতিন্যচানর) তিরবি "dig” ককভচারবি দলেখচা হরবি?

A) 4-9-7 B) 4-7-9 C) 4-6-8 D) দকচানিটিচাই নিয়

18) বিশদ্ধ  দলেচাকনটির  পভত্র  আমচার  পভরত্রর  কচাকচা,  তিচাহরলে  বিশদ্ধ  দলেচাকনটির  সরঙ
আমচার সম্পকর  কক

A) কচাকচা B) বিচাবিচা C) রচারভ D)  ভচাই

19) ভচাররতির দকচানি অঞ্চরলে সবিরচানধিক বিশনষ্টিপচাতি হয়।
A) ইটিচানিগর B) নসনকম C) রচানজরনলেসাং D) দমপৌনসনিরচাম।

20) ৩৭০ ধিচারচানটি দকচানি জচায়গচায় লেচাগু করচা হরয়রছ।
A) নিচাগচালেন্যচাণ B) নমরজচারচাম C) দমঘচালেয় D) কচাশকর।

21) টিরমরটিচারতি দকচানি অন্যচানসড থেচারক। 
A) ফিনমরক B) মন্যচানলেক C) টিচারটিচানরক D) লেন্যচাকনটিক।
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22) যচাত্রচা শুরু করচার পর রচাম প্রথেরম পনশ্চিমনররক নগরয় তিচার বিচামনররক আরও
দগলে। আবিচার দস বিচাম নরক নফিরর দগলে। আরম্ভস্থলে দথেরক রচারমর গন্তরবিন্যর
সনঠিক নরশচা দকচানিনটি হরবি -
) A উত্তর B) রনকণ C) পপবির D) পনশ্চিম

23) যনর ক=চ, খ= ছ হয়, তিচাহরলে ঘ=_____।
A) ছ B) ঞ C) জ D) ঝে।

24) 7 টিচা দথেরক 8 টিচার মরধিন্য কখনি ঘনডর কচাকাঁটিচাগুনলে একসরঙ হরবি -

A) 39 
3
11

B) 39
2
11

C) 38 
4
11

 D) 38
3
11

25) এক ভদ্ররলেচারকর দজন্যনঠিমচার একমচাত্র পভরত্রর কনিন্যচা ভদ্ররলেচারকর দক হরবিনি।
A) দমরয় B) ভচাইনঝে C) ভচানগরনিয়চা D) নিচাতিনিক।
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