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Non Department 

Analytical : 15× 1 = 15.  

1. A pipe can fill a tank in 3 hours and another pipe can empty the tank in 6 hours. If both the pipes are opened 
at the same time, the tank can be filled in? 6 hours 

2. At 10 a.m. two trains started traveling toward each other from stations 287 miles apart. They passed each 
other at 1:30 p.m. the same day. If the average speed of the faster train exceeded the average speed of the 
slower train by 6 miles per hour, which of the following represents the speed of the faster train, in miles per 
hour? A. 38 B. 40 C. 44 D. 48 E. 50 

3. Complete the Series: AZ, GT, MN, __,YB (Ans: SH) 

4. A boat's speed is 10mph in still water. It takes 90 minutes more time to cross 36 mile in upstream than in 
downstream. What's the speed of current? 

Ans: 2 mph 

5.What is the remainder of 4^96/6? 

6. (1/4)^3+(3/4)^3+3(1/4)(3/4)(1/4 +3/4)=? 

7. In how many ways that 4 girls and 3 boys can be seated in a row so that girls and boys are alternate? 

8. There are deers and ducks in a zoo. When the heads are counted it is 180 and when the legs are counted it is 
448. How many deers are there in the zoo? 

9. Logx(9/16)= -1/2, then x=? 

10.A boy gets 20 and failed by 40 marks. What is the full marks? Ans:150 

11. A clock started at noon. By 10 minutes past 5, the hour hand has turned through how many degrees? Ans: 
155 degree 

12. four concentric circles r given .the radius of 1st circle is x.next is 2x,then 3x and 4x. given that area b/w 2nd 
and 1st is A and 4th and 3rd circles being B.find ratio of A to B 

Bangla + English + G.K : 50× 0.5 = 25 

১। চ াঁ দের হ ট - অর্থ কি ? ( ২ ব র আসদে এট  ) – কিয়জন সম গম।   

২। মুকিযুদ্ধ চল ি লীন ভ রদের িধ নমন্ত্রী কি কেদলন ? ইকির  গ ন্ধী।  

৩। করড কিদসন্ট কেবস িদব ? – ৭ ই কম।  

৪। কবন  ির এ িে ট ি  পযথন্ত আয় িরদে প দর ন রী ও ৬৫ বের বয়স ঊর্ধ্থ  বয কিবগথ ? 

৫। মুকিযুদদ্ধর সময় িয়ট  কসক্টদর ভ গ ির  হদয়কেল ? ১১ টি 

৬। অকবভি ব াংল র ির্ম মুখ্য মন্ত্রী কি কেদলন ?- এ.কি. ফজলুল হি. 

৭। ব াংল দেদের ির্ম িধ নমন্ত্রী কি কেদলন ?- ে জউদ্দীন আহমে।  
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৮। পরীক্ষ  এর সকন্ধ কবদেে কি হদব ?- পকর + ইক্ষ  

৯। আপন ভ ল সব ই চ ই, এখ্ দন ভ ল কি ন পে ?- কবদেষ্যপে  

১০। কনেীর্ র দে ব জদে ব কে, এখ্ দন ব কে কি ন পে ?- কবদেষ্যপে.  

১১। িমব চি সাংখ্য র উে হরণ কি নটি ? 

১২। পবথে েদের বহুবচন কি হদব ? – পবথেম ল । ১৩। কি ন কবদেেী বীরিেীি উপ কধ প ন ? 

১৪। ভ ষ্ র মূল উপ ে ন কি নটি ?- র্ধ্কন  

১৫। ম ে র অব কহউম কনটি ' - উপ কধ প ন কি ? - িধ নমন্ত্রী কেখ্ হ কসন ।  

১৬। Gulliver's Travel এর রচকয়ে  কি ?- 

১৭। There is no alternative _ training . Fill in the blanks (to) 

১৮। Synonym of 'Trust'? 

১৯। Antonym of :Rational ' ? 

২০। Choose the correct sentence ? -The train is running _ time . 

21. মুকিযুদদ্ধর সময় কি ন কেে ব াংল দেেদি অর্থননকেি ভ দব কবকে স হ যয িদরদে? 

22. terminator II কি?  

23. dog days means 

24. ম লী েদের স্ত্রীব চি েে 

25. আপন ভ দল  সব ই চ য়, এখ্ দন ভ দল  কি ন পে?- কবদেষ্যপে।  
26. The purpose of choke in tube light is ? A. To decrease the current, B. To increase the current, C. To decrease 

the voltage momentarily, D. To increase the voltage momentarily 

27. ‘কযকন কবেয  ল ভ িদরদেন’- ে দি এিির্ য় িী বদল? 

ি) িৃেকবেয  খ্) কবদ্ব ন গ) জ্ঞ নী ঘ) িৃেকবেয 

28. what's the highest chasing win score of BD cricket team? 

29. বীরিেীি কখ্ে ব প ওয়  এিম ত্র কবদেেী কি? 

30. স িথ ভুি কেে নয় কি নটি? - ম য় নম র।  

31. দ্বন্দ্ব সম দসর উে হরণ - অকহনকুল 

32. ভ ষ্ র মূল উপ ে ন কি নটি? 

33. ভ রে, ম য় নম র এর স দর্ কি ন কজল র সাংদয গ আদে? - র ঙ্গ ম টি।  
34. কন দবল কি ন কবষ্দয় কেয়  হয়? 

35. ময়ুদরর ড ি? - কিি  

36.উষ্ম বদগথর বণথ কি নগুকল?? - ঙ,ঞ।  

37. কি নটি ব িযদন্ত্রর অাংে নয়? -(ি ন) 

38. Everybody loves flowers..(make Negative form). 
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39.েহীে কমন দরর স্থপকে কি?- হ কমদুর রহম ন।  

40.. ভ ষ্ র কি ন রীকে ন টি,বিৃে র অনুপদয গী??- স ধু রীকে।  

41. কনেীর্ র দে ব জদে ব কে। এখ্ দন ব াঁ কে কি ন পে? 

42. Out and Out means ? 
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BWDB – 2018, Venue : BUET 

Time: 1.5 hour.      Date: 02-11-18.     Full Marks : 100 
Non-Department : 40*0.5= 20 

 

১। মাটির ময়না চলচ্চিত্রটির পচ্চরচালক কক? 

- তাররক মাসুদ। 

২। জাচ্চতসংরের বতত মান মহাসচ্চচব কক? 

- আরেচ্চনও গুরতররস। 

৩। মুচ্চজব নগর ককাথায় অবচ্চিত? 

- কমরহরপুর। 

৪। কাতাররর মুদ্রার নাম চ্চক? 

- কাতাচ্চর চ্চররয়ল। 

৫। আয়তরন চ্চবরের সবরচরয় বড় কদশ ককানটি? 

- রাচ্চশয়া। 

৬। ককানটি পতুত চ্চগজ শব্দ? 

- বালচ্চত। 

৭। অং সান সূচ্চচ'র কনারবল বাচ্চতল করর ককান কদশ? 

- কানাডা। 

৮। ককানটি শুদ্ধ? 

- তার কথা শুরন আচ্চম আশ্চর্তাচ্চিত হলাম। 

৯। ২০১৮ সারল শাচ্চেরত কনারবল পুরস্কার পান কক? 

- নাচ্চদয়া মুরাদ। 

১০।  বাংলারদরশর প্রাকৃচ্চতক মৎসয প্রজননরেত্র ককাথায় অবচ্চিত ? 

- হালদা। 

১১। উৎকর্ত এর সমাথতক শব্দ চ্চক? 

- প্রকর্ত। 

১২। সারকত র সদর দপ্তর ককাথায় অবচ্চিত? 

- কাঠমুনু্ড, কনপাল । 

১৩।  WHO এর সদর দপ্তর ককাথায় অবচ্চিত? 

- কজরনভা, সুইজারলযান্ড। 

১৪।  সচ্চিচ্চবরেদ ককন করা হয়? 
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- উিাররের সুচ্চবধার জনয। 

১৫।  জাতীয় পতাকার চ্চডজাইনার কক? 

- কামরুল হাসান। 

১৬।  চ্চনরনাক্ত ককান বযচ্চক্তটি ঢাকা চ্চবেচ্চবদযালয় কথরক পড়ারলখা কশর্ কররন? - 

১৭। অচ্চলচ্চিক কগমস কারা প্রথম শুরু কররন? 

- গ্রীস। 

১৮। ১ চ্চমচ্চলয়ন সমান কত? 

- ১০ লে। 

১৯। সঠিক বানান ককানটি? 

- Passenger। 

২০।  NATO এর সদসয সংখযা কত? 

- ২৯। 

২১। ১৯৭১ সারল অনুচ্চিত "কন্সার্ত  ফর বাংলারদশ" এর প্রধান চ্চশল্পী কক চ্চিরলন? 

- George Harrison। 

২২। ভার্া আরদালরনর প্রথম পথ প্রদশতক কক? 

- ধীররন্দ্রনাথ দত্ত। 

২৩।  বাংলারদরশর ককান বযার্সমযান প্রথম ডাবল কসঞু্চচ্চর কররন? 

- মুশচ্চফকুর রচ্চহম। 

২৪।  ককান বাকযটিরত অনুজ্ঞা প্রকাশ কপরয়রি? 

- তুচ্চম র্াও। 

২৫।  Superlative degree ---- 

- Worst.  

২৬।  কজনাররল এম এ চ্চজ ওসমানীর বাচ্চড় ককান কজলায়? 

- চ্চসরলর্। 

২৭।  Everyday             begins at 9 am and end at 4 pm. 

- School.  

২৮। কডানাল্ড ট্রাি ও চ্চকং চ্চজম ককাথায় ববঠক কররন? 

- চ্চসংগাপুর। 

২৯। কমইল এর আচ্চবষ্কারক কক? 

- কর র্মচ্চল সন। 

৩০। I can learn English language. 
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- Noun 

৩১। I can't _____ your action. 

- in 

৩২।  I water the plants. 

- Verb 

৩৩।   I work everyday in my garden. 

- Verb 

৩৪। Which one is correct sentence? 

- One of my friend is journalist. 

৩৫। কর্ অচ্চধক পচ্চরশ্ররম ক্লাে হয়না? 

- অক্লাে। 

৩৬।  পদ্মা কসতুর মূল কাঠারমা দাচ্চয়ত্ব কদওয়া হয় ককান কদশরক? - রাচ্চশয়া। 

৩৭। 

৩৮। 

৩৯। 

৪০। 
--------©-------- 
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