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বাাংলা : ৫×১=৫ 
১। "যে ভববষ্যৎ না ভভযবই কাজ কযে" তাযক এককথায় বক বযল?  
উত্তেঃ অববমষৃ্যকােী  
২। ‘বুলবুবলযত ধান ভেযয়যে’- এই বাযকযে ‘বুলবুবলযত’ ভকান কােক ও ববভবি প্রেুি হযয়যে?  
উত্তেঃ কতৃৃকােযক সপ্তমী  
৩। ভকান বানানটি শুদ্ধ?  
উত্তেঃ বনেীহ 
৪৷ 'যতইশ নম্বে ততলবিত্র' উপনযাসটি কাে ভলো?  
উত্তেঃ আলাউবিন আল আজাদ 
৫। িেৃা শযেে অথৃ বক?  
উত্তেঃ আিেণ 
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English : 5×1 = 5 

 

1. I saw a ...... of cows in the field. 

A. group 

B. herd 

C. swarm 

D. flock 

Answer: herd  

2. My  father decided to take ...... and my sister to the market. 

A. I 

B. mine 

C. me 

D. myself 

Answer: Option C 

3. Adulterate এে সঠিক বানান ভকানটি? 

4. Select the pair which has the same relationship. PAIN:SEDATIVE 

A. comfort:stimulant 

B. grief:consolation 

C. trance:narcotic 

D. ache:extraction 

Answer : grief:consolation  

5.  

Bangladesh Affairs : 5×1= 5 

 
১। বঙ্গবনু্ধ ভশে মুবজব সাফাবে পাকৃ ভকান উপযজলায় অববিত?   
উত্তেঃ শ্রীপেু, গাজীপুে  
২।  জাতীয় ভপ্রস ক্লাব কযব প্রবতবিত হয়?   
উত্তেঃ ১৯৫৪ সাযল।  
৩।  মৎসয বফশাবেজ ইনবিটিউট কেন প্রবতবিত হয়?  
উত্তেঃ ১৯৭৩ সাযল  
৪। বাাংলাযদশ মৎসয গযবষ্ণা ইনবিটিউট কযব প্রবতবিত হয়?  
উত্তেঃ ১৯৮৪ সাযল  

৫।  BDR ভথযক  BGB ভত রুপান্তবেত হয় কযব?   
উত্তেঃ ২৩ জানুয়াবে, ২০১১  
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International Affairs : 5×1= 5 

 
১। 'ব্ল্যাক কযাট' ভকান ভদযশে কমাযডা বাবহনী?  
উত্তেঃ ভােত  
২। গম উৎপাদযন শীষৃ্ ভদশ/যজলা ভকানটি?  
উত্তেঃ- িীন  / োংপেু  
৩। প্রথম ভকাথায় ভলাহা আববষৃ্কত হয়? 
উত্তেঃ এবশয়াে মাইনযে 

৪।  GATT কেন WTO ভত রূপান্তবেত হয়?   
উত্তেঃ ১৯৯৫ সাযল  
৫। আন্তজৃাবতক বন বদবস কযব পাবলত হয়?   
উত্তেঃ ২১যশ মািৃ  

Power Sector and Science 

 
১।  বাাংলাযদশ ভােত ভথযক বক পবেমাণ ববদযুৎ আমদাবন কযে?  
উত্তেঃ ১১৬০ ভমগাওয়াট  

২।  PGCB ভকান ধেযনে প্রবতিান?  

উত্তেঃ An Enterprise of BPDB & A listed Public limited company.  
৩।  বনউবক্লয়াে পাওয়াে প্ল্যাযেে প্রথম ইউবনট কযব অপাযেশযন োযব?  
উত্তেঃ ২০২৩ সাযল  
৪।  বপবজবসববে জনয সঠিক নয়?  

উত্তেঃ PGCB পাওয়াে ভজনাযেশন কযে না  
৫। বিযসম্বে ২০২০ এে মযধয বক পবেমাণ ভসালাে পাওয়াে জাতীয় বিযি েুি হযয়যে?  
উত্তেঃ 88 MW/৮৮ মেঘাওয়াট 
৬।  গযাস বযবহৃত হয় ভকান ভজনােটযে?  
উত্তেঃ গযাস টােবাইন পাওয়াে প্ল্যাযে 
৭।  বাাংলাযদযশে ববদযুযত সযবৃাচ্চ ভভাযেজ কত?  
উত্তেঃ 400 KV 
৮।  বাাংলাযদযশ ভলাি ফযাক্টে বকত?  
উত্তেঃ 60 % 
৯। ভকানটি তাপববদযুৎ ভকন্দ্র নয়?  

উত্তেঃ Solar Power Plant  

১০।  Smart Grid-এ ভকানটি সঠিক নয়?   
উত্তেঃ  

 

১১।  Web page-এে Address েুুঁজযত ভকানটি লাযগ?  

উত্তেঃ  URL  

১২।  Main device of Computer?  
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উত্তেঃ 

১৩।  বাাংলাযদযশ প্রথম কেন offline Email িালু হয়?  
১৪।  আযলাে গবতে তুলনায় শযেে গবত?  
উত্তেঃ কম 
১৫।  সমুদ্রপৃযি বায়েু িাপ প্রবত বগৃ ভসবেবমটাযে কত? 
উত্তেঃ ১০ বনউটন  
১৬।  সন্তান জন্মদাযন দায়ী ভক?  
উত্তেঃ  

১৭।  ববশ্ব স্বািয (WHO) - এে মযত প্রবত বলটাে পাবনযত আযসৃবনযকে িহণযোগযতা মাত্রা কত? 
উত্তেঃ ০.০১ বমঃ িাঃ 

 

 

 

 

 

 

SGCL- Sundarban Gas Company Limited’s - 2020 

Exam Date : 11th December, 2020 

Non Department MCQ - 30×0.66 = 20 
 
১।  তাোমন বববব কত নাং ভসক্টযে েুদ্ধ কযেন?   
উত্তেঃ ১১ নাং ভসক্টে  
২। স্বাধীনতা েুযদ্ধ বীে প্রতীক ভেতাব প্রাপ্ত একমাত্র ববযদশী ভক? 
উত্তেঃ ভহাসাইল ভহমাে ওয়ািাে ওয়ািােলযাড, অযেবলয়া 
৩।  'শাশ্বত বঙ্গ' িন্থটিে েিবয়তা ভক? 
উত্তেঃ কাজী আবদলু ওদদু 
৪। বাাংলাযদযশে জাতীয় ফযলে নাম বক?  
উত্তেঃ কাুঁঠাল 
৫। বাউল সম্রাট শাহ আেলু কবেম ভকান ভজলায় জন্মিহণ কযেন?  
উত্তেঃ সুনামগঞ্জ  
৬। ভকাবভি-১৯-এ ভেযদযশ সবযিযয় ভববশ মানুষ্ মাো বগযয়যে?  
উত্তেঃ েুিোে  
৭।  বাাংলাযদশ ভে ভদযশ সবযিযয় ভববশ ভপাশাক  েপ্তাবন কযে?  
উত্তেঃ েুিোে 

৮।  A is 2 years older than B,  who is twice older than as ols as C.  If total sum of age 

27, then B?   
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৯। 2x+1= 0,  X=?   
১০।  ভেতাবপ্রাপ্ত মুবিযোদ্ধা কতজন?  
উত্তেঃ  ৬৭৬ জন  
১১। ওো ১১ জন বসযনমাটিে পবেিালক ভক?  
উত্তেঃ িাষ্ী নজরুল ইসলাম 
১২।  পাবৃতয িট্টিাম শাবন্ত িুবি কত সাযল স্বাক্ষবেত হয়?  
উত্তেঃ ২ বিযসম্বে, ১৯৯৭  

 
১৩। বাাংলাযদযশে প্রাকৃবতক গযাযসে প্রধান উপাদান বক?  
উত্তেঃ বমযথন  
১৪। পদ্ধবত”-এে সবন্ধ ববযেদ ভকানটি?  
উত্তেঃ পদ  + হবত 
১৫।   'যকামল'=এে ববপেীতাথৃক শে-  
উত্তেঃ ককৃশ  
১৬। ‘বযাযেে সবদৃ’ বাগধাোটিে অথৃ কী? 
উত্তেঃ অসম্ভব ঘটনা 
১৭।  “যে সব বযঙ্গত জবন্ম বহাংযস বঙ্গবাণী… ন জাবন” ভকান কববতাে অন্তগৃত? - বঙ্গবাণী  
১৮। ভকানটি শুদ্ধ বানান?  
উত্তেঃ সন্ন্যাসী  
১৯। 42+|4|+|–4|-42=?  
২০। 48 এে 25% কত?  
২১। 3√√64=?  

২২। log10 1/100 =?  
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#SGCL 

Exam 2020 

Venue- BUET 

Time: 1hour Marks: 60 

Dept. 40 (8 math *5 marks)& Non-dept 20 (30 mcq) 

Date: 10/12/2020 

 

Non-tech 

১. ক্ষমাে ভোগয- ক্ষমাহৃ 

২. ভে গাে একবাে ফল বদযয় মাো োয়- ওষ্বধ 

৩. মহাপ্রাণ ধ্ববন - ঘ 

৪. শুদ্ধ বাকযঃ পুোণ িাল ভাযত বাযে 

৫. প্রথম কবিউটাে ভপ্রািাবমাং ভাষ্া- FORTRAN 

৬. Ferromagnetic matter- iron 

৭. বববজএমইএ এে প্রবতিাকাল-১৯৮৩ 

৮. বাাংলাযদশ বিযকট ভবাযিৃে প্রবতিাকাল-১৯৭২ 

৯.বাাংলাযদশ িা ভবািৃ ভকাথায় - িট্রিাম  

১০. বপ এইি মান- ০-১৪ 

১১. িেৃাপদ বনযয় ১ম আযলািনা কযেন ভক?- ি.মুহাম্মদ শহীদলু্লাহ  

১২. ঢাকায় পাতাল ভমযট্রাযেল এে তদঘৃয কত?-20km 

১৩. বতৃমাযন সবযিযয় জনবপ্রয় ইযমইল- Gmail 

১৪. মানুযষ্ে শ্রাবযতাে সীমা -২০ হযত ২০০০০ হাজৃ 

১৫. A train is running at the speed of 60 km/hr crosses a pole in 9 sec.what is the 

length of the train?-150 m 
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16.time &work 

17.The sum of the present ages of a father and his son is 60 years.Six years 

ago,father's age was five times the age of the son.After 6 years,son's age will be:- 

-20 years 

17.80,10,70,15,60.... 

-20 

18.Set math 

19.How many times are the hands of o clock at right angle in a day?-44 

20.Three unbiased coins are tossed.What is the probability of getting at most two 

heads?- 

-7/8 

 

Dept. Problems- 

1. Open channel flow math 

2. Lacey's Regime channel math(Find Hydraulic geometry)  

3. Manning's Coefficient math(circuler pipe) 

4. BOD, COD definition? 

5. Fill in the gap... 

i.plasticity index and liquid limit given, plastic limit?  

ii.FM of Sylhet Sand is-2.5 

iii.Weight of hammer used in SPT Test?-63.5kg(140lb) 

iv. Nc value of deep Foundation -9 

v. Arsenic limit in bpp according to ECR 97?-50 
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DPDC-2020 

Sub-Assistant Engineer 
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DPDC – 2019  

Assistant Engineer  

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।    
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২। মুকিযুদ্ধ চল কা লীন ভ রদের কাধ নমন্ত্রী কি দিেলন ? ইকির  গ ন্ধী।   

৩। িরড কিেসন্ট দিবস কােব ? – ৭ ই িম।   

৪। িবন  কার এ কাদা ট কা  পযন্তর্ আয় কারদে প ের ন রী ও ৬৫ দবর বয়স ঊর্ধর্থ বয কিবগর্ ?  

৫। মুকিযুেদ্ধর সময় কায়ট  িসক্টের ভ গ কার  হেয়দিল ? ১১ টি  

৬। অিবকভ ব া া ল র কামথ মুখ্য মন্ত্রী কি দিেলন ?- এ.কি. ফজলুল কহ.  

৭। ব া া ল দেদের কামথ কাধ নমন্ত্রী কি দিেলন ?- দা জউদ্দীন আহদম।   

৮। পরীক্ষ  এর সিন্ধ িবদেদা কি হেব ?- পির + ইক্ষ   

৯। আপন ভ ল সব ই চ ই, এখ্ েন ভ ল কি ন দপ ?- িবদেষ্যদপ  ১০। িদনীর্ র দে ব জদে ব দি, এখ্ েন ব দি কি ন দপ 

?- িবদেষ্যদপ.   

১১। কামব কচ স  খ্য র দউ হরণ কি নটি ?  

১২। পবদর্ দাদের বহুবচন কি হেব ? – পবদর্ম ল । ১৩। কি ন িবদেদাাী বীকরদাাীকা উপ িধ প ন ?  

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

১৫। ম দা র অব িহউম িনটি ' - উপ িধ প ন কি ? - কাধ নমন্ত্রী দিখ্ হ িসন ।   

১৬। Gulliver's Travel এর রচিদয়  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. মুকিযুেদ্ধর সময় কি ন দিদা ব া া ল দেদাকে অর্থননদিকা ভ েব িবদি স হ যয কােরদে?  

22. terminator II কি?   

23. dog days means  

24. ম লী দাদের স্ত্রীব কচ দাদা  

25. আপন ভ েল  সব ই চ য়, এখ্ েন ভ েল  কি ন দপ?- িবদেষ্যদপ।   

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  
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27. ‘িযিন িদবয  ল ভ কােরদেন’- দা কে কএকার্ য় কাাী বেল?  

কা) কাা  দািদবয  খ্) িবদ্ব ন গ) জ্ঞ নী ঘ) কাা  দািদবয  

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

29. বীকরদাাীকা িখ্দা ব প ওয়  কএম ত্র িবদেদাাী কি?  

30. স কার্ ভু কা দিদা নয় কি নটি? - ম য় নম র।   

31. দ্বন্দ্ব সম েসর দউ হরণ - অিহনকুল  

32. ভ ষ্ র মূল উপ দা ন কি নটি?  

33. ভ দর, ম য় নম র এর স ের্ কি ন িজল র স  েয গ আদে? - র ঙ্গ ম টি।   

34. িন েবল কি ন িবষ্েয় দিয়  হয়?  

35. ময়ুেরর ড কা? - কিকা   

36.উষ্ম বেগর্র বণর্ কি নগুিল?? - ঙ,ঞ।  

37. কি নটি ব কাযেন্ত্রর অা া দা নয়? -(কা ন)  

38. Everybody loves flowers..(make Negative form).  

39.দাহীদা িমন েরর স্থপদি কি?- হ িমদুর রহম ন।   

40.. ভ ষ্ র কি ন রীদি ন টি,কব  দা র অনুপেয গী??- স ধু রীদি।   

41. িদনীর্ র দে ব জদে ব দি। এখ্ েন ব া া  দি কি ন দপ?  

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 পিরচালক কক?  

- তাররক মাসুদ। ২। জািতসংররর বতত 

মান মহাসিচব কক?  

- আররিনও গুরতররস। ৩। মুিজব 

নগর ককাথায় অবচ্চিত?  

- কমরহরপুর। ৪। কাতাররর মুদ্রার নাম 

িক?  

- কাতাির িররয়ল।  

৫। আয়তরন িবররর সবরচরয় বড় কদশ ককানটি?  

- রািশয়া।  

৬। ককানটি পতুত িগজ শব্দ?  

- বালিত।  

৭। অং সান সূিচ'র কনারবল বািতল করর ককান কদশ?  

- কানাডা। ৮। ককানটি শুদ্ধ?  

- তার কথা শুরন আিম আশ্চতত াচ্চিত 

হলাম। ৯। ২০১৮ সারল শারিরত কনারবল পুরস্কার পান কক?  

- নািদয়া মুরাদ।  

১০।  বাংলারদরশর প্রাকৃ িতক মৎসয প্রজননররত্র ককাথায় অবচ্চিত ?  

- হালদা।  

১১। উৎকতত  এর সমাথতক শব্দ িক?  
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- প্রকতত ।  

১২। সারকত র সদর দপ্তর ককাথায় অবচ্চিত?  

- কাঠমুনু্ড , কনপাল । ১৩।  WHO এর 

সদর দপ্তর ককাথায় অবচ্চিত?  

- কজরনভা, সুইজারলযান্ড। ১৪।  

সচ্চিিবররদ ককন করা হয়?  

- চ্চউারররর সুিবধার জনয। ১৫।  জাতীয় 

পতাকার িডজাইনার কক?  

- কামরুল হাসান।  

১৬।  িনরনাক্ত ককান বযিক্তটি ঢাকা িরবিবদযালয় কথরক পড়ারলখা কশর্ কররন? - ১৭। 

অিলচ্চিক কগমস কারা প্রথম শুরু কররন?  

- গ্রীস।  

১৮। ১ িমিলয়ন সমান কত?  

- ১০ লল।  

১৯। সঠিক বানান ককানটি?  

- Passenger।  

২০।  NATO এর সদসয সংখযা কত?  

- ২৯।  

২১। ১৯৭১ সারল অনুচ্চিত "কন্সাতত  ফর বাংলারদশ" এর প্রধান িশল্পী কক চ্চিরলন?  

- George Harrison।  

২২। ভার্াা আরদালরনর প্রথম পথ প্রদশতক কক?  

- ধীররন্দ্রনাথ দত্ত।  

২৩।  বাংলারদরশর ককান বযাসতমযান প্রথম ডাবল কসঞু্চ ির কররন?  
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- মুশিফকুর রিহম। ২৪।  ককান 

বাকযটিরত অনুজ্ঞা প্রকাশ কপরয়চ্চর?  

- তু িম র্াাও।  

২৫।  Superlative degree ----  

- Worst.   

২৬।  কজনাররল এম এ িজ ওসমানীর বািড় ককান কজলায়?  

- িসরলর্।  

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

- School.   

২৮। কডানাল্ড ট্রাচ্চা ও িকং িজম ককাথায় ববঠক কররন?  

- িসংগাপুর।  

২৯। কমইল এর আিবষ্কারক কক?  

- কর মতিল সন। ৩০। I can learn 

English language.  

- 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 অিধক পিরশ্ররম ক্লারা হয়না?  
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- অক্লারা।  

৩৬।  পদ্মা কসতু র মূল কাঠারমা দািয়ত্ব কদওয়া হয় ককান কদশরক? - রািশয়া।  

৩৭।  

৩৮।  

৩৯।  

৪০।  

--------©--------   
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