
General English: Set-1 
Passage 
1. What surprised the writer a first?  
ans. C-The island itself.  
2. Why was the writer astonished by the fact that island was barren? 
ans. B- Nobody looked unhappy or hungry. 
3. Which sentence is true? 
ans. A-Many statues were spread all over the island. 
4. What was the result of the writer’s second shock? 
ans. D-He was amazed. 
5. In the passage “quarry” means- 
ans. C- the place from where the stone was dug out. 
6. The word “apparent” means- 
ans. C- obvious  
7. Control ___________Sabah! Everything is fine, so don’t start crying. 
ans. A- yourself 
8. Rahim is one ___________superstitious people I know. 
ans. D- of the most 
9. _______ pair of socks________ too small for me. 
ans. A-This, is  
10. All my efforts to bring about a compromise ended_______ smoke. 
ans. B-in 
11. When _________ Penicillin? 
ans. A- did Fleming invent 
12. We went to Rajshahi last month to see the house where we _______ in the 
1960s. 
ans. C-would live 
13. While the man______ in the field, suddenly a dog came and ________him. 
ans. B- was working, bit 
14. We______ to Dhaka in 1994 and ______ here since then. 
ans. C- came, have been living 

15. Choose the appropriate translation of ‘‘তুমভ আভাকে এমি আকে মদকত াযকর বাকরা 
কতা’’। 
ans. A- It would have been better if you could give it to me earlier. 
16. The weather is __________gloomier today than it was yesterday. 
ans. D- much 
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17. To “catch off guard” means  
ans. C-to get someone when he/she is careless.  
18. In the poem “Ozymandias” the phrase “king of kings” in as example of 
ans. B-irony  
19. ________his convincing argument, the project was not approved.  
ans. C- Despite 

20. In Robert Herrick’s poem “To Daffodils” human life is compared with 
ans. D-all the (A, B, C) 
21. He wanted nobody______ to know __________the treasure was hidden.  
ans. A-except him, what 
22. The universities have opened recently,____________. 
ans. C-haven’t they 
23. The word “fabricate” is nearest in meaning to__________. 
ans. A-manufacture 
24. Several new diseases________ in the recent years. 
ans. B-have come up 
25. Hamidur Rahman _________ to make the______ of the Shaheed Minar. 
ans. B-was assigned, design 
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ফাাংরা: Set-1 
মনকেয অনুকেদমি াঠ েয এফাং প্রথভ াাঁেমি প্রকেয উত্তয দাও (প্রে নাং ১-৫): 

১. ওকযয অনুকেকদ েয়মি প্রফাদ-প্রফেন যকয়কে? 

উত্তয: ঘ-োযমি 

২. অনুকেকদ ফযফরত মকু্তফকণেয মভাি াংখ্যা 

উত্তয: ঘ-২১ 

৩. অনুকেকদ তৎরুুল ভাফদ্ধ দ েয়মি? 

উত্তয: খ্-োযমি 

৪. অনুকেদমিকত ফযফরত মফকলকণয াংখ্যা 

উত্তয: খ্-মেৌদ্দ 

৫. অনুকেদমিকত েত যেকভয মেদমিহ্ন ফযফরত কয়কে ? 

উত্তয: ঘ-াাঁে যেকভয 

৬. মোন েমফতায় ম্বন্দ কদয ফযাে ও বফমেত্র্যভয় ফযফায যকয়কে? 

উত্তয: ঘ- আভায ফূে ফাাংরা 

৭. মঠে মফযীত ব্দমেুর নয় 

উত্তয: ে-গুণ-োন 

৮. মোনমি ভাথেে ব্দ নয়? 

উত্তয: ে-অভ্র 

৯. “ফােযাাংমিকত আকর ফযাঙ্গ েমযয়া ফরা ইয়াকে মম -আভাকদয আেযন এতই ফফেড় মের মম তা 
োরুুলতায োমকতও রজ্জ্বাজনে মের।” -েমরত যীমতয ফােযমিকত বুকরয াংখ্যা 
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উত্তয: ঘ. াত 

১০. Millennium-এয মযবালা 

উত্তয: ে- স্রাব্দ 

১১. মেে ও েে মদকয েথা ফরা কয়কে মোন রৃ‟মি যেনায়? 

উত্তয: ে-বভন্তী ও মফরাী 

১২. „মজােনা-ভায়া‟য েথা উকেখ্ েযা কয়কে মোন েমফতায়? 

উত্তয: ঘ- আভায ফূে ফাাংরা 

১৩. “আকেই ন্ধ্যা আজ ভকয়য মনকভকে।”- ফাকেযয মোন বফমট্যটযমি এোকন মনই? 

উত্তয: ই- আমক্ত 

১৪. „োভযা‟-মোন বালা মথকে আেত ব্দ? 

উত্তয: ে- তুেমেজ 

১৫. „বভন্তী‟ েকে উমেমখ্ত এডভন্ড ফাকেেয যেনা মোন মফলয়ে? 

উত্তয: ে- পযাী মফপ্লফ 

১৬. বকূন্দয ফাফ ুকরন 

উত্তয: ে-ফাাংরা নফজােযণ 

১৭. মোন ব্দমি আযমফ উেেকমাকে েমঠত? 

উত্তয: ে-েযমভর 

১৮. দামিত মনকদেে ফযফরত য় 

উত্তয: খ্-মফবমক্তয ভকতা 

১৯. “েথামি ফকর থােফ মেন্তু ভকন ড়কেনা।” 

উত্তয: ঘ-াধাযণ বমফষ্যৎ 
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২০. অনুেে ফযফাকযয মেকত্র্ াধযুীমতকত অনুকেেয ণূেরূ ও েমরতযীমতকত াংমেপ্ত রূ 

উত্তয: ে-য় 

২১. মাে দযূ কয়কে মা ফােযমেকে াংকোেন েযকর কফ 

উত্তয: খ্-ফীতকাে 

২২. He is a hard nut to crack. -ফােযমিয মঠে ফাাংরা অনুফাদ 

উত্তয: ে. মতমন েমঠন মরাে। 

২৩. „েমরভমদ্দ দপাদায‟ েকেয মোন তথযমি মঠে নয়? 

উত্তয: ে- ম মফ-ফাই ফেয ধকয দপাদায 

২৪. মোনমি মঠে নয়? 

উত্তয: ঘ- √ভেু + জ = ভগু্ধ 

২৫ “মোি মেন্তু যক বযা।” -ফােযমিকে যর ফাকেয রূান্তমযত েযকর কফ 

উত্তয: ঘ- মোি করও যক বযা । 
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General Knowledge: Set-1 

General Knowledge (A+B) question solution 

১. েণতকেয ফকেকয় গুরুত্বণূে যোেফে 

উত্তয: উ – জনেকণয অাং গ্রণ 

২. মম-মক্ত দ্বাযা ভকখ্ামর মফরৃযৎ প্রেে মযোমরত কফ 

উত্তয: অ – েয়রা 

৩. দ্মা মতযু ভরূ োঠাকভা মনভোকণয োমোকদ ায় মম মদকয মোম্পামন 

উত্তয: উ –েীন 

৪. ২০তভ মদক মককফ মযরওকয় খ্াকত ফাাংরাকদ েমুক্ত স্বােয েকয 

উত্তয: ই – ট্রান্স এময়ান মযরওকয় 

৫. মফশ্বফযাকেয অথোয়কন এনমজও ফযফস্থানায় মযোমরত মরৄকদয জন্য মফদযারকয়য নাভ 

উত্তয: ঈ –আনন্দ স্করু 

৬. ফাাংরাকদকয প্রথভ মো েমভকনয মযকাকিেয নাভ 

উত্তয: উ –কুদযত-ই - খ্দুা মো েমভন মযকািে 

৭. আয়তকন ফকেকয় ফড় মদ 

উত্তয: ই –োনাডা 

৮. বাযকতয ২৯তভ যাজয 

উত্তয: অ –মতকযঙ্গানা যাজয 

৯. আন্তজোমতে ভাতবৃালা মদফকয উকদ্দশ্য 

উত্তয: অ –বালা অমধোয 
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১০. ফাাংরাকদ-বাযত ভদু্রীভা মফকযাধ মনষ্পমত্ত যাকয় েত মে.মভ জায়ো জকুড় ফাাংরাকদকয 
অমধোয প্রমতষ্ঠত কয়কে? 

উত্তয: অ –১৯.৫ 

১১. মোন ফযমক্ত ঢাো মফশ্বমফদযারকয়য োত্র্ মেকরন? 

উত্তয: ই –মজযামত ফসু 

১২. ২০১৫াকর মম মদক আইমম মিকেি মফশ্বো অনুমষ্ঠত কফ ? 

উত্তয: ঈ –আকেমযয়া ও মনউমজরযান্ড 

১৩. মকযাকডিা-এয জন্মবমূভ 

উত্তয: ই –গ্রী 

১৪. ওকয়ফাইকিয ভূর াতাকে ফরা য় 

উত্তয: উ –মাভ মইজ 

১৫. ইকফারা বাইযা এয রেণ নয় 

উত্তয: উ –ােস্থরীয ফযাথা 

১৬. কুরুকেকত্র্য মদু্ধ েত ভয় ফযাী েকরমের? 

উত্তয: অ –১৮ মদন 

১৭. ফস্ত্রমকেয জন্য মফখ্যাত 

উত্তয: উ –মমপল্ড 

১৮. যোয মোথায় যফীন্দ্র মফশ্বমফদযারয় স্থাকনয মদ্ধান্ত মনকয়কে 

উত্তয: ঈ –কুভাযখ্ারী, কুমট্যটয়া 

১৯. ম্প্রমতে মম মদকে মফকশ্বয ইকরক্ট্রমনে ফজেযাোয আখ্যাময়ত েযা কয়কে 

উত্তয: অ –েীন 
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২০. াভামজে োঠাকভায অমফকেদয উাদান 

উত্তয: ঈ –ভূরযকফাধ 

২১. বযতায মযভা েযা য় 

উত্তয: অ –ভানমে উৎেকলেও মবমত্তকত 

২২. ফাাংরাকদ মফভান ফামনীয প্রথভ প্রধান 

উত্তয: ই –এ.কে. খ্ন্দোয 

২৩. ২০১৪ াকরয মযাংখ্যান অনুমায়ী ফাাংরাকদকয জনাংখ্যায ফমৃদ্ধয ায 

উত্তয: ঈ – ১.৬০% 

২৪. ফাকক্স নতনু প্রােমৃতে েযাকয ন্ধ্ান মকয়কে 

উত্তয: উ –রূেঞ্জ 

২৫. “ ভমুক্ত ও েণতে মতাযণ ” মোথায় মনমভেত কফ? 

উত্তয: অ –ঢাো মফ^মফদযারয় 

General Knowledge B 

১. পযাম মফপ্লকফয ূকত্র্ আমফবূেত কয়মের 

উত্তয: ই –জাতীয়তাফাদ 

২. BRICS--এয কঙ্গ তরুনীয় আন্তজোমতে প্রমতষ্ঠান 

উত্তয: ই –IMF 

৩. আন্তজোমতে বালাফলে মককফ প্রথভ উদমান েযা য় 

উত্তয: ই –২০০৮ 

৪. মফশ্বো পিুফকরয ইমতাক কফোচ্চ মোরদাতা 

উত্তয: উ –মভকযাস্লাফ ক্লক 
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৫. মেভান্ড ফ্রকয়ড মম মেকত্র্ অফদাকনয জন্য জেৎমফখ্যাত 

উত্তয: অ –ভকনাভীেণ 

৬. „মিক্পা‟ েমুক্তয রৃইে 

উত্তয: ঈ –ফাাংরাকদ ও মকু্তযাষ্ট্র 

৭. ম্প্রমত ফাাংরাকদক ভঘুর আভকরয স্তাকতযয ন্ধ্ান াওয়া মেকে মম স্থাকন 

উত্তয: ঈ –োমরয়াকেয োমজযু 

৮. ৫-মজ ইন্িাযকনি মফা োরু েযকত মাকে মোন মদ? 

উত্তয: উ – দমেণ মোমযয়া 

৯. অথেকনমতে ভীো ২০১৪ অনুাকয ফাাংরাকদকয ভানুকলয ভাথামে ুআয় েত ভামেেন ডরায? 

উত্তয: অ –১১৯০ 

১০. জাাকনয ফতেভান প্রধানভেী 

উত্তয: ঈ – মনকজা আকফ 

১১. জরকেমর োকদয উৎফ? 

উত্তয: অ –মত্র্যুা 

১২. ইাংকযজযা ফাাংরাকদক আেভন েকয 

উত্তয: উ –১৬০০ 

১৩. তযজৎ যাকয়য েরমচ্চত্র্ েণভত্রু মম নািে অফরম্বকন যমেত 

উত্তয: ই –জমুরয়া মজায- মক্সময়ায 

১৪. ারবাদায ডামর মেকরন 

উত্তয: ঈ –মেত্র্মেী 

১৫. এ ফেয ফাকজকি াধাযণ ফযমক্তকদয েযভকু্ত আয়ীভা 
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উত্তয: ঈ –২,২০,০০০/- 

১৬. ম্প্রমত মম স্থাকন মফৌদ্ধমফাকযয ন্ধ্ান াওয়া মেকে 

উত্তয: ঈ –েক্সফাজায 

১৭. ভানফামধোয মোন ধযকনয অমধোয? 

উত্তয: ই –াভামজে 

১৮. মোনমি দােমনে আকন্দারন? 

উত্তয: অ –অমস্তত্বফাদ 

১৯. ইমতাকয প্রধান উজীফয 

উত্তয: অ –ভানফ ভাকজয অগ্রমাত্র্ায ধাযা 

২০. “এখ্াকন যভনায ফিভূকর, েষৃ্ণেড়ূায মনকে/োাঁদকত আমমন, পাাঁময দামফ মনকয় একমে” 

েমফতামি োয যেনা? 

উত্তয: ই –ভাফফু আরভ মেৌধযুী 

২১. “ভানফ ভাকজয ইমতা ভূরত মিণী াংগ্রাকভয ইমতা” -উমক্তমি োয? 

উত্তয: ঈ –ভােে 

২২. ঢাো কযয প্রথভ ফ্লাইওবায উকদ্বাধন েযা য় 

উত্তয: ই –৪ নকবম্বয ২০০৪ 

২৩. ফাাংরাকদক „েমৃল মদফ‟ ামরত য় মম তামযকখ্ 

উত্তয: ঈ –১রা অগ্রায়ণ 

২৪. অধযাে আমনুজ্জাভান মোন কন বাযত যোকযয দ্মাবলূণ উমধকত ম্মামনত ন? 

উত্তয: ঈ –২০১৩ 

২৫. “িীেষৃ্ণেীতেনোফয” মোন তকে যমেত? 

উত্তয: অ –এোয তে 
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