
Candidate’s full name:_____________________________________________

12th Roll: ____________ No:___________ Time:30 min  (IQ1-2016)

সসচনন -
1) প্রততিতটি প্রশশ্নের সতঠিক উত্তশর তটিক্ (✔) তচিহ্ন তদিশলে 1(এক) নম্বর।
2) প্রততিতটি ভভুলে উত্তশরর জন্য 0.5(হহাফ) নম্বর মমহাটি প্রহাপ্ত নম্বর মথেশক তবিশয়হাগ হশবি।
3) একই প্রশশ্নের একহাতধিক উত্তশর তটিক্ (✔) তচিহ্ন তদিশলে তিহা ভভুলে উত্তর বিশলে গহাহ্য হশবি এবিবং 
যথেহাতনয়শম মনশগতটিভ নম্বশর ধিরহা হশবি। তিশবি ভভুলে উত্তশর মদিওয়হা তটিক্ (✔) তচিহ্ন মকশটি তদিশলেও 
চিলেশবি।
4) পররীকহার সমশয় অশন্যর উত্তর মদিখহা ইতিতহাতদি অনুতচিতি আচিরণ করশলে উত্তর পতত্রিকহা তিভুশলে 
মনওয়হা হশবি, পররীকহা তদিশতি নহা মদিওয়হা ইতিতহাতদি শহাতস্তি হশবি।
=   =   =   =   =   =   =   =   =   =   =   =   =   =   =   =   =   =   =

ননীচচর 1 - 3 প্রচশ্নে ববিসদদশ (odd) ববিষয়বটি সননক্ত কর।
1) a)পবরসনীমন b)আয়তন c)কক্ষেত্রফল d)লম
2) a)বিদহস্পবত b)শুক c)শবন  d)মঙ্গল
3) a)ভনরনীহনলকন b)বিদবষখরন c)লমনকবিবচটি d)হ্রসদনীরর
4) যবদ রচমশ সসচরচশর কচচয় লমন, সসচরশ কমচলর কচচয় কবিবচটি হয়, তচবি রচমশ কমচলর কচচয়


a)লমন    b)কবিবচটি c)দসজচনর উচ্চতন সমনন d)তথথ্য অপযরনপ

5) রচমশ সসচরচশর কচচয় লমন, কমল রচমচশর কচচয় লমন, সসচরশ দনীপচকর কচচয় লমন, দদররথ্য 
অনসসনচর কছনটি কথচক বিড় সনজনও।
a)কমলরচমশসসচরশদনীপক b) রচমশকমলসসচরশদনীপক 
c) কমলসসচরশরচমশদনীপক d) কমলরচমশদনীপকসসচরশ

6) peculiarity এই শব্দ কথচক ননীচচর কয়বটি শব্দ বনমরনণ করন যনচবি?
pale, rule, list, cute, loiter, party, petty,  recline, clear, clarity, 
a)4 b) 7 c) 5 d) 6

7) ইইংচরবজ বিণরমনলনর দসবটি সমনন ভনগ কচর, প্রথম ভনগচক বদ্বিতনীয় ভনচগর পচর বিসনচনন 
হচল, বিণরমনলনর কশষ বিণর ককননবটি থনকচবি?
a)z b)y c)n d)m

8) যবদ বিণরমনলনর বিচণরর জনয়গনয় সইংখথ্যন ধরন হয় (a=1, b=2, c=3, ইতথ্যনবদ) তচবি “light”

কনীভনচবি কলখন হচবি?
a) 1297820 b) 1298720  c) 1289720 d) 2012987



9) ননীচচর সইংখথ্যনয় যনর বঠিক পসচবির 5 এবিইং বঠিক পচর 2 অথবিন 3 আচছ এমন 8 কয়বিনর আচছ?
25823895832135842858728327582215833
a)6 b)5 c)3 d)4

10) ননীচচর সইংখথ্যনয় যনর বঠিক পসচবিরর এবিইং পচরর সইংখথ্যনর কযনগ 9 হয় এমন 0 কয়বিনর আচছ?
10830690180270250508034050580280303
a)2 b) 3 c) 0 d)4

11) ননীচচর শব্দগুবল অবভধনচন ককনন কচম থনকচবি?
1)abate  2)absent  3) abrogate  4)abase  5) abhore
a) 12345 b) 14532 c) 14325 d) 41532

12) ননীচচর শব্দগুবল অবভধনচন ককনন কচম থনকচবি?
1)cater, 2) center, 3) cancel, 4) confuse, 5) control
a)1,2,3,4,5 b)3,1,2,4,5 c)1,3,2,5,4 d)5,4,2,1,3

13) কনলচকর 3 বদন পর যবদ শবনবিনর হয় তচবি গতকনচলর 2 বদন আচগ বক বিনর বছল?

a)বিসধবিনর b)বিদহস্পবতবিনর c)শুকবিনর d)কসনমবিনর
14) কতনমনর কছচলর মনবমর শনশুবড় কতনমনর কক?

a)মন b)শনশুবড় c)বপসনীশনশুবড় d)মনসনীশনশুবড়
15) এক ভদ্রচলনক একজন মবহলনচক বিলচলন  “আপননর একমনত্র ভনইচয়র কছচল আমনর 

পতনীর ভনই।” মবহলন সম্পচকর  ভদ্রচলনচকর কক হচবিন? 

a)মন b)কবিনন c)বপসনীশনশুবড় d)মনসনীশনশুবড়
16) তনসশ্রী রববি কথচক বিড় এবিইং রনম তননসশ্রী কথচক কছনটি। তচবি রববি রনম কথচক কছনটি নন 

বিড়?

a) বিড় b) ছটি c) বিলন যনচবি নন 

অচধনবলবখত প্রচশ্নে দসবটি মন্তবিথ্য থনকচবি এবিইং তন কথচক দসবটি বসদনন্ত করন হচবি। তনর ককননবটি 
সবঠিক তন কলখ।
17) মন্তবিথ্য i)দনীপক ভনল কখচলনয়নড়। ii)কখচলনয়নড়রন সনসথ্যবিনন হয়। 

বসদনন্ত 1)দনীপক সনসথ্যবিনন। 2)সবি সনসথ্যবিনচনরন কখচলনয়নড়।
a)ককবিল 1   b)ককবিল 2   c)1 এবিইং 2   d)ককননবটি নয়

18) মন্তবিথ্য i)সমস্ত ছনগলই পশু। ii)সমস্ত পশুই জনীবি। 
বসদনন্ত 1)সমস্ত জনীবিই ছনগল। 2)সমস্ত পশুই ছনগল।
a)ককবিল 1 b)ককবিল 2 c)1 এবিইং 2 d)ককননবটি নয়

19) পরবিবতর  ফস টিবিল ববিশ্বকনপ কত সনচল অনসবষত হচবি?
a)2017 b) 2018 c) 2019 d) 2020



20) কনননডন ককনন মহনচদচশর অন্তগরত
a)ইউচরনপ b)উ.আচমবরকন c)দ.আচমবরকন d)আবফ্রিকন

21) ননীচচর ককনন কজনড়বটি যথনযথ সমন্ধযসক্ত নয়?

a)সনবনয়ন বমজরন : কটিবনস  b)বদচবিথ্যনস বিড়সয়ন  : দনবিন
c)ধথ্যননচনবদ বসইং : বিনচস্কেটিবিল d)কগনষ্ঠ পনল : ফস টিবিল

22) বিতরমনচন ভনরচতর প্রবতরক্ষেন মননী কক? 

a)সসষমন সরনজ b)মচননহর পনবরকর c)অরুণ কজটিবল d)বনবতন গডকরনী
23) পবশ্চিমবিচঙ্গর বনম্নবলবখত ককননবটি মসখথ্যমননী  দনীররতম চনকবরর কময়নদ রচয়চছ?

a)প্রফস ল্ল চন্দ্র করনষ b)মমতন বিথ্যননজরনী c)কজথ্যনবত বিসস d)বিসদচদবি ভটনচনযর

 ননীচচর 1 - 5 প্রচশ্নে সঠিনীক বিনননচনর শব্দ সননক্ত কর।
24) a) Efficient b) Treatmeant c)Beterment d) Employd
25) a) Forein b) Foreign c) Foregn d) Forain

বনম্নবলবখত শব্দগুবল ককনন কচম সনজনচল বিনকথ্য অথরপসণর হচবি?
26) 1. left  2. house  3. the      4. he    5. suddenly

a)12345 b) 41325 c) 41235 d) 32145
27) 1. medicine 2. a 3. Neeta 4. given 5. was

a) 21543 b) 31245 c) 35421 d) 15423
28) alert শচব্দর মনচন

a) energetic b) observant c) intelligent d) watchful
29) distant শচব্দর ববিপরনীতনথরক শব্দ বক?

a) far b) separate c) removed d) near
30) fake শচব্দর ববিপরনীতনথরক শব্দ বক? 

a) original b) imitation c) false d) artificial
31) ‘Darjeeling grows tea.’ এই বিনচকথ্যর voice পবরবিতরন করচল বিনকথ্যবটি হচবি 

a) Darjeeling is grown by tea
b) Tea is being grown in Darjeeling
c) Tea grows in Darjeeling
d) Tea is grown in Darjeeling



Candidate’s full name:__________________________________

12th Roll: ____________ No:___________ Time:30 min  (IQ2-2016)

সসচনন -
1) প্রততিতটি প্রশশ্নের সতঠিক উত্তশর তটিক্ (✔) তচিহ্ন তদিশলে 1(এক) নম্বর।
2) প্রততিতটি ভভুলে উত্তশরর জন্য 0.5(হহাফ) নম্বর মমহাটি প্রহাপ্ত নম্বর মথেশক তবিশয়হাগ হশবি।
3) একই প্রশশ্নের একহাতধিক উত্তশর তটিক্ (✔) তচিহ্ন তদিশলে তিহা ভভুলে উত্তর বিশলে গহাহ্য হশবি এবিবং 
যথেহাতনয়শম মনশগতটিভ নম্বশর ধিরহা হশবি। তিশবি ভভুলে উত্তশর মদিওয়হা তটিক্ (✔) তচিহ্ন মকশটি তদিশলেও 
চিলেশবি।
4) পররীকহার সমশয় অশন্যর উত্তর মদিখহা ইতিতহাতদি অনুতচিতি আচিরণ করশলে উত্তর পতত্রিকহা তিভুশলে 
মনওয়হা হশবি, পররীকহা তদিশতি নহা মদিওয়হা ইতিতহাতদি শহাতস্তি হশবি।
=   =   =   =   =   =   =   =   =   =   =   =   =   =   =   =   =   

1) একজন 5 বমবনচটি 600 বমটিনর দসরত্ব অবতকম কচর। কস প্রবত রণনয় কত বকবম যনয়?
a) 3.6 b) 7.2 c) 8.4 d) 10

2) 3 বিছর আচগ সনমনী, সনী এবিইং তনচদর সন্তনচনর গড় বিয়স 27 বিছর বছল। তচবি 3 বিছর পর 
তনচদর গড় বিয়স কত হচবি? 

) 30a ) 27b ) 36c ) 33d

3) একবটি সনচঙ্কেবতক ভনষনয় FIRE শব্দবটি DGPC কলখন হয়। কস ভনষনয় SHOT শব্দবটি বলখচল
তনর কশষ বিণর ককননবটি থনকচবি?
a)P b)Q c)R d)S

4) আজ শবনবিনর। তচবি 61 বদন পর কনী বদন হচবি? 

a) গুরুবিনর b) শুকবিনর c) বিসধবিনর d) রববিবিনর
5) বনচচর ককননবটি  অবধবিষর (leap year) নয়? 

a) 700 b) 800 c) 1200 d) 2000
6) বিথ্যনইংচক সহজ সসচদ একবটি অচথরর কযনগফল 3 বিছচর 400 এবিইং 4 বিছচর 450 হচয় যনয়। 

তচবি 10 বিছচর কযনগফল কত হচবি? 
a) 500 b) 650 c) 750 d) 850

7) একবটি ফল ববিচকতন 20% ফল ববিবক করনয় 120 বটি ফল তনর কনচছ বিনবক থনচক। তচবি 
তনর কনচছ মসলততঃ কমনটি ফল কত বছল?
a) 140 b) 150 c) 100 d) 200

8) ককননবটি কমমৌবলক সইংখথ্যন নয়?
a) 19 b) 29 c) 39 d) 59

9) শসনথ্য সনন পসরণ কর।
1,...,9,28,65
a)125 b)1  c)4 d) 2



10) আবম কতনমনর কনছ কথচক এক মনচবিরল বনকল আমনর কনচছ কতনমনর কচচয় বদ্বিগুণ সইংখথ্যন 
মনচবিরল কহনকবি। এবিইং তস বম আমনর কনছ কথচক একবটি মনচবিরল বনকল, কতনমনর কনচছ আমনর 
সমনন সঙথ্যক মনবিরল হকবি।  আমনচদর দসজচনর কনচছ কত মনচবিরল আচছ? 

a) 7,5 b) 8,4 c) 5,3 d) ককননটিনীই নয়
11) যবদ রনম এবিইং শথ্যনচমর বিয়চসর কযনগফল 30 এবিইং অন্তর 6 হয় তনহচল তনচদর বিয়চসর 

গুণফল কত?
a)221 b)30 c)300 d)216

12) 5 বটি কছচলচদর বিয়চসর গড় 18 বিছর, তনচদর দচল আর একবটি 30 বিছর বিয়চসর কলনগ 
কযনগ বদচল নতস ন দচলর গড় বিয়স কত বিছর?
a)10  b)24  c)20 d)28

13) বিনচরনটিন বত্রশ বিনজচল রবড়র দসবটি কনবটিনর মচধথ্য ককনচণর মনন কত?
a)180 b)150 c)165 d)195

14) 5…2…10…6=7 প্রদত্ত সমনীকরচণ ননীচচর ককনন দনচগর বচহ্ন কযনগথ্য কচম বিসনচল 
উত্তর বঠিক থনকচবি ?
a)x,/,+ b)+,,/ c),/,x d)x,+,/

15) যবদ  pen   refill→ তচবি  refill   ?→
a)page b)ink c)spring d)cover

16) একবটি কছচল কহবচটি ডননবদচক 5 বকবম যনওয়নর পর ডননবদচক রসচর 3 বকবম কগল। তনরপর
কস পসনরনয় ডননবদচক রসচর 9 বকবম বগচয় 4 বকবম প্রতথ্যনবিতরন কচর এবিইং বিনমবদচক রসচর 2 

বকবম কগল। বিতরমনচন কছচলবটি তনর মসল সনচনর দদবষচত সরনসবর ককননবদচক রচয়চছ?

a)ডননবদচক b)বিনমবদচক c)সনমচন  d)বপছচন
17) চনরবটি কছচল এক ববিবশষ কচম বিচস আচছ। রনম শথ্যনচমর বিনচম, হবর শথ্যনচমর ডননবদচক, 

শথ্যনম এবিইং হবরর মনচঝে ককশবি বিচসচছ। তচবি রনচমর বিনচম কক বিচস আচছ?

a)হবর b)ককশবি c)শথ্যনম d)ককননবটিই নয়

বনচচর বচত্র অধথ্যয়ন কচর বনম্নবলবখত চনরবটি প্রচশ্নের উত্তর দনও



18) হনসপনতনচল প্রবশবক্ষেত ববিবিনবহত ননচসরর (Trained Married Nurses in 

hospital)সঙথ্যন
a) 7 b) 4 c) 5 d) 6

19) হনসপনতনচলর অপ্রবশবক্ষেত ববিবিনবহত ননচসরর (Untrained Unmarried Nurse) সঙথ্যন
a) 7 b)4 c) 6 d) 5

20) হনসপনতনচলর অববিবিনবহত ননচসরর (unmarried Nurse in Hospital) সঙথ্যন
a)4 b) 1 c)5 d) 7

21) হনসপনতনচলর বিনইচরর ননচসরর (Nurse out of Hospital) সঙথ্যন
a) 8 b) 11 c) 17 d) 7

22) একবটি গনবড় 5000 টিনকনয় ববিবক কচর 20% লনভ হয় তচবি গনবড়র দনম কত টিনকন?
a)4000 b)5000 c)6000 d)4500

23) শদঙলন পসরণ কর। 5, 10, 13, 26, 29, 58, 61, … 
a)64 b)122 c)125 d)70

24) শদঙলন পসরণ কর। 2, 5, 11, 23, ? 
a)25 b)47 c)49 d)53 

25) শদঙলন পসরণ কর। 16:4, 81:9, 121:11, __

a)144:12  b)161:16  c)8:2  d)কয ককনন একবটি
26) শদঙলন পসরণ কর। a, z, c, x, f, u, ?, ? 

a) j, q b) j, r c) i, r d) i, s 
27) যবদ a+b=18 এবিইং a/b=5 তচবি axb=?

a)45 b)50 c) 90 d)0
28)  function কক যবদ 273.5963 কলখন হয় তচবি  fction কক … কলখন হচবি।

)27.5963a )29.5973b )29.9563c )29.5963d

29) 1 কথচক 77 পযরন্ত কয়টিন 7 আচছ?
a)10 b)11 c)15 d)16

30) ননীচচর প্রচশ্নের বচত্রগুবল একবটি বনবদরষ কচম পবরবিবতরত হচচ। ‘?’ এর সনচন a, b, c, 

d এর মচধথ্য কয বচত্রবটি যসবক্তযসক্ত তন উত্তর।

?


