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Bangladesh Power Development Board  

Sub-Assistant Engineer (Electronics & Power)  
Date: 12-03-2021  

নন ডিপার্ট মেন্ট এেডিডিউ (৪০×১=৪০) 

িাধারণ জ্ঞান 

১। বাাংলাদেশ সিসিউসিটি সিসটাং িসিশন িখন গঠিত হয়?  

উত্তিঃ ১৯৮৮ 

২। কিান িদেি বস্তুি তাপ কশাষণ ক্ষিতা কবসশ?  

ি) লাল 

খ) নীল 

গ)িাদলা 

ঘ) কবগুসন 

উত্তরঃ িাদলা  

৩। ইটািদপাদলি িেি েপ্তি কিাথায়?  

উত্তিঃ সলিঁও, ফ্রান্স  

৪। বাাংলাদেদের িত ধিদণি কিল লাইন আদে বাাংলাদেদশ?  

উত্তরঃ ২ (ব্রড কগজ,সিটাি কগজ ) 

৫। নেী োড়া ‘পদ্মা’   সি? 

ি) উন্নত আদিি জাত    

খ) উন্নত িলাি জাত     

গ) উন্নত গদিি জাত    

ঘ) উন্নত জাদতি তিিুজ 

উত্তরঃ উন্নত জাদতি তিিুজ  

৬। সবশ্ব িাসহতয কিন্দ্র িত িাদল গঠিত হয়?  

উত্তরঃ ১৯৭৮ 

৭। বাাংলাদেদশি িবদেদয় বড় দ্বীপ কিানটি?  

উত্তরঃ ক ালা 

৮। জাসতিাংদঘি পতািাি িাং সি?  

উত্তরঃ নীল ও িাো 

৯। িরু ূসিদত বাসলি ঝড়দি সি বলা হয়?  

উত্তরঃ িাইিুি  

১০।  

বাাংলা িাডিত্য ও বযািরণ 

১। িদনদট িয়টি েিণ থাদি? 

উত্তরঃ ১৪  

২। কিানটি জীবনানন্দ োদশি গ্রন্থ নয়?  

উত্তিঃ কিানালী িাসবন 
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৩। নাসবি এি িসি সবদেে? 

উত্তরঃ কনৌ+ইি 

৪। ' িববাদে বযথা, ঔষধ সেব কিাথা' ---এই বাদিয ' ঔষধ' শব্দ কিান িািদি কিান সব সি?  

উত্তরঃ িিব িািদি শুনয 

৫। িঠিি বানান কিানটি? 

উত্তরঃ দ্বন্দ্ব 

৬। 'িান্ত' এি সবপিীত শব্দ কিানটি?  

ি) গসতশীল  

খ) অনন্ত  

গ) অনবিত  

ঘ) সিি 

উত্তরঃ অনন্ত  

৭। িহািাণ বণব কিানটি? 

উত্তরঃ ঘ 

৮। 'কেিঁ ড়া েুদল কখাপা বািঁ ধা' অথব সি?  

উত্তরঃ পিদি আপন িিাি কেষ্টা  

৯। কিান  াষায় িাসহদতযি গাম্ভীর্ব ও আস জাতয িিাশ পায়?   

উত্তিঃ িাধু  াষায়  

১০। 'Flora' শদব্দি অথব সি?  

উত্তিঃ উসিেকূল  

General Math MCQ (10×1=10) 
১. র্সে x = y এবাং  x + y = 10 হয় তদব 2x + y = িত?  

উত্তরঃ 15  

বযাখযাঃ  

Given, 
x = y 
x + y =10  
বা, y + y =10 বা, 2y = 10  

বা, y = 5. 

x + y = 10 
x = 10-y=10-5 =5 
So, 2x + y = 2×5 + 5 = 15. 
২. র্সে x+y=7 এবাং x2+y2= 25 হদল x3+y3= এি িান িত?  

উত্তরঃ 91 

বযাখযাঃ  

x3+y3= (x+y)( x2+y2-xy)... (1) 
Now, 
(x+y)2 = x2+2xy+y2 
বা,72 - (x2+y2)=2xy 

বা, 49-25=2xy 

বা, 2xy = 24 
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বা, xy=12 

So, x3+y3 = (x+y)(x2+y2-xy)  
=7(25-12) 
= 7×13 = 91  
৩. র্সে m ও n এি গড় 50 এবাং p ও q এি গড় 70 হয় তদব m,n,p,q এি গড় িত হদব?  

উত্তরঃ 60  

বযাখযাঃ  

m ও n এি গড় =50  

m ও n এি িিসষ্ট  =50×2=100 

p ও q এি গড় =70 

p ও q এি িিসষ্ট =70×2 = 140 

m,n,p,q এি িিসষ্ট = 100+140=240 

m,n,p,q এি গড় = 240/4= 60 

৪ . 2 feet: 4 yard =?  

উত্তরঃ 1:6  

বযাখযাঃ 1 yard = 3 feet  

So, 4 yard= 3×4=12 feet  
So, 2 feet : 4 yard = 2 feet : 12 feet = 1:6  

৫. এিজন বযবিায়ী ১০০ টািায় ১২ টি িলা ক্রয় িদি এবাং ১০ টি িলা ১২০ টািায় সবসক্র িদি। বযবিায়ীি িুনাফা িত?  

উত্তরঃ ৪৪%  

বযাখযাঃ  

১২ টি িলাি ক্রয় িূলয ১০০ টািা  

 ১  "  ""    "   "   ১০০/১২ = ২৫/৩ টািা  

১০ টি িলাি সবক্রয় িূলয ১২০ টািা  

 ১  "  ""    "   "   ১২০/১০ = ১২ টািা  

িুনাফা = ১২-(২৫/৩) = ১১/৩  

িুতিাাং শতিিা লা  =[(১১/৩)/(২৫/৩) ]×১০০  

= [১১/২৫]×১০০ = ৪৪% 

৬. এিজন কলাি এিেল সিনযদি সজদগযি িিদলা কতািিা িতজন আদো? সিনয উত্তি সেল, আসে র্ত আিদব তত। তাি অদধবি, তাি সিসি আি 

কতািাদি সনদয় শতজন। সিনয িাংখযা িত? 

উত্তরঃ ৩৬ জন  

বযাখযাঃ আসে ৩৬, আিদব ৩৬, তাি অদধবি ১৮, তাি অদধবি ৯, আি তুসি ১ জন। 

িুতিাাং, ৩৬+৩৬+১৮+৯+১=১০০ !  

৭. বাাংলাদেশ সনউসজলযাদেি িাদথ এিসেদনি সক্রদিট কখলায় ৫০ ও াদি ২৯৯ িান িদি।  সনউসজলযাে ৩০ ও াদি ২০০ িান িদি। সনউসজলযাে 

সজতদত হদল অবসশষ্ট কখলায় ও ািিসত গদড় িত িান িিদত হদব? 

উত্তরঃ  ৫ িান  

বযাখযাঃ সজতদত হদল অবসশষ্ট ২০ ও াদি আিও িদয়াজন = ৩০০-২০০ = ১০০ িান 

ও ািিসত গড় িত িান  হদব = ১০০/২০ = ৫ িান  

৮. ১২ টি আি ,১৬ টি সলেু এবাং ২৪ টি িলা িদববাচ্চ িতজদনি িদধয িিান াদব  াগ িদি কেয়া র্াদব? 

উত্তিঃ ৪ জন (১২,১৬ ও ২৪ এি গ,িা,গু=৪)  

৯. দুটি ঘন্টা যথাক্রদে ৬ এবাং ৮ ঘন্টা পরপর ববদে উঠদল কতক্ষণ পর এরা পুনরায় একদে বােদব?  
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উত্তরঃ ২৪ (৬ ও ৮ এর লসাগু = ২৪) 

English 

1. Synonym of the word 'defer' is?  
Ans: postpone  
2. Three Idiots ______ a nice movie  
Ans: is 
3. Choose the correct spelling?  
Ans: Affidavit  
4. Select the pair which has the same relationship -  FILTER:WATER 
A. curtail:activity  B. expunge:book 
C. edit:text            D. censor:play 
Answer: censor:play   

Bangladesh Power Development Board 
Assistant Engineer (Mechanical) 

Exam date : 26.02 2021 

১. শুদ্ধ বানান কিানটি?  

উত্তরঃ পুণয  

২. কিানটি সবধান বসহ ূব ত ষ-এি বযবহাি? 

ি)  াষা  

খ) অসফি  

গ) দুষ্কি  

উত্তরঃ অসফি (সবদেসশ  াষা হদত আগত শদব্দ ষ-ত্ব সবধান িদর্াজয নয়)  

৩.  'শাশ্বত বে' গ্রন্থটিি িসেয়তা কি?  

উত্তরঃ িাজী আবদুল ওদুে  

৪. কিানটি তিব শব্দ?  

উত্তরঃ হাত  

৫. িনীষা এি সবপিীত শব্দ সি?  

উত্তরঃ সনদববাধ  

৬. িাধু হদত েসলত  াষায় রূপান্তদিি কক্ষদে কিান পদেি পসিবতব ন হয়?  

উত্তরঃ সক্রয়া ও িববনাি  

৭. 'বিদনি কর্াগয সর্সন', বািযটিদি এি িথায় িিাশ িরুন? 

উত্তরঃ বদিণয  

৮.  অসধিাাংদশি িদত বাাংলা  াষাি উৎপসত্ত িত িাদল? 

উত্তরঃ িপ্তি সিস্টপূববাদব্দ  

৯. বাাংলা স্বিধ্বসনদত কিাট িয়টি েীঘব বণব আদে? 

উত্তরঃ ৬ টি. [ েীঘবস্বি ধ্বসন ৭ টি, অযা ধ্বসনি কিাদনা বণব কনই ] 

১০. বিদন্ত ফুল কফাদট - বাদিয 'বিন্ত' কিান িািি ? 

ি. িিণিািি 
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খ. িততব িািি 

গ. অসধিিণ িািি 

ঘ. অপাোন িািি 

উত্তরঃ  অসধিিণ িািি   

১১. Find the nth term of the sequence :5,2,-1,-4,-7,......?    

Ans: 8-3n 

Explanation:  

Given, a = 5,  

d = -3. 

We know that an = a + (n-1) d  

= 5 + (n - 1) × (-3)  

= 5 - 3n + 3  

= 8 - 3n 

১২. Y = 4x is the equation of a line which?  

a) parallel to x-axis 

b) parallel to y-axis 

c) perpendicular to y-axis 

d) passing through the origin 

Ans: passing through the origin  

Explanation: 

Graph y=4x 

First, determine our slope and y-intercept. 

(Our equation is in slope-intercept form) 

Slope-intercept Form: y=mx+b 

m is the slope, b is the y-intercept 

In our equation, the slope is 4 and the y-intercept is 0. 

Because our y-intercept is 0, place our first point at (0,0). Our second point should be 

at (1,4) because the graph rises 4 units for every 1 unit is runs. 

graph{y=4x [-10, 10, -5, 5]}   

১৩. When three dice are thrown simultaneously/randomly, thus number of event can be?  

Ans: 216  

Explanation: thus number of event can be 63 = (6 × 6 × 6) = 216 because each die has 1 to 

6 number on its faces. 

১৪. The age of father 10 years ago was thrice the age of his son. Ten years hence, father's 

age will be twice that of his son. The ratio of their  present ages is: 

School of Engineers Page 6 of 57

BUET Non 2021 by SOE



 
Ans: 7:3 

Explanation: Let the ages of father and son 10 years ago be 3x and x years respectively. 
Then, (3x + 10) + 10 = 2[(x + 10) + 10]   

⇒ 3x + 20 = 2x + 40 

⇒ x = 20 

∴ Required ratio 

= (3x + 10) : (x + 10) 

= 70 : 30 

= 7 : 3 
১৫. Difference of two odd number square is divisible by-?  

Ans:  sum of them and subtraction of them 

১৬. If x and y are negative, then which of the following statements is/are always true? 

Ans: xy is positive  

Explanation : As negative quantity multiplied by negative quantity yeild a positive 

quantity..So the correct answer is xy positive.  

১৭. The sum of the numbers 1+ 2 + 3 + ------ + 49 is : 

Ans: 1225 

Explanation: 

a=1,d=1,n=49, 

aL=49 

Sum of 49th =n/2(a+aL) =49/2(1+49) =(50×49)/2 =2450/2 =1225   

১৮. If a(2x + 2) = 1 where, a is a positive real number other than 1 , then the value of x is?  

Ans: -1  

Explanation :  

Option B 

⇒ a(2x + 2) =1 

⇒ a(2x + 2) =a0 

⇒ 2x+2=0 

⇒ x =−2/2 

⇒ x=−1 

১৯. What least value should be given to x so that the number 6342x1 is divisible by 3?  

Ans: 2 
২০. If two sides of a triangle are 6 cm and 8 cm, then the length of the third side is?  

Ans: greater than 2cm and less than 14cm 
Explanation : In a triangle sum of length of the either of the two sides of a triangle is always 
greater than the third side so third side will be less then sum of the length of two given 
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sides i.e.(6+8=14cm) and also the difference of the length of either of two sides will be less 
than the third side so, third side will be greater than the difference of these two (8-
6=2cm)triangle sum of length of the either of the two sides of a triangle is always greater 
than the third side so third side will be less then sum of the length of two given sides 
i.e.(6+8=14cm) and also the difference of the length of either of two sides will be less than 
the third side so, third side will be greater than the difference of these two (8-6=2cm) 
 so, third side will be greater than 2cm and less than 14cm 
২১. Bangabandhu Sheikh Mujib Safari Park situated at?  

Ans: Sreepur, Gazipur.  
২২. Who was the first commander of sector four?  

Ans: Major Chitta Ranjan Dutta  
২৩. Which country related with 'water'?  

Ans: Brazil  
২৪. EPZ started its operation from which year? 

Ans: 1983 
২৫. How many ODI match bangladesh won so far? 

Ans: 131  [As of 25 January 2021, Bangladesh has played 379 ODI matches resulting in 131 
victories, 241 defeats and 7 no results for an overall winning percentage of 35.21.] 
২৬. Birth place of Bir Shreshtha  Hamidur Rahman?  

Ans: Khardo Khalishpur, Moheshpur, Jhenaidah.  
২৭. What is the GDP growth in 2019-20 fiscal year?  

Ans: 5.24% 
২৮. Who is the father of the WWW? 

Ans: Tim Berners-Lee  
২৯. The length of Padma Multipurpose Bridge?  

Ans: 6.15 k.m  
৩০. Water density measuring device is?  

Ans: Hydrometer  

৩১. Choose the correct spelling?  

Ans: miscellaneous  
৩২. Correct the following sentence : It is high time he ( start)the work.  

Ans: started  
৩৩. He can't __________  the noise in the class?  

Ans: put up with 
৩৪. Teacher judges the students _____ their result. 

Ans: by  
৩৫. Salt has been used for centuries as a method of  preserving foods.  

a) displaying  
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b) cooking  
c) conserving  
d) seasoning  
Ans: conserving  
৩৬. She was overstrung  before the performance. 

a) excited 
b) calm 
c) enthusiastic 
d) cheerful 
Ans: calm 
৩৭. Completing sentence :  ________________, I wouldn't have one.  

Ans:  
৩৮. Al Biruni was fond _________ astronomy. Fill up the blank with appropriate 

preposition.  
Ans: of 
৩৯. High  handed means? 

Ans: oppressive 
৪০. At last the beast in him got _____ upper hand. (Fill up the blank with appropriate 

articles). 
Ans : the  

BPDB AE Civil - 2021 
Date: 26-02-2021 

Non Department MCQ Question  (40×1=40)  
Bangla : 10×1=10 

১. িনীষা এি সবপিীত শব্দ সি?  

উত্তরঃ সনদববাধ  

২. িাধু হদত েসলত  াষায় রূপান্তদিি কক্ষদে কিান পদেি পসিবতব ন হয়?  

উত্তরঃ সক্রয়া ও িববনাি  

৩. কিানটি তিব শব্দ?  

ি) োিঁ ে                 খ) িূর্ব 

গ) নক্ষে                ঘ) গগন 

 উত্তরঃ  োিঁ ে    

৪. শুদ্ধ বানান কিানটি?  

উত্তরঃ পুণয  

৫. বাাংলা স্বিবদণব েীঘবস্বি িয়টি?  

উত্তরঃ ২ টি (ঈ,ঊ) 

৬. ের্বাপে িসেত হয় কিান শতাব্দীদত?  

উত্তরঃ িপ্তি-দ্বােশ শতাব্দী  
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[ ড. িুহাম্মে শহীদুল্লাহি িদতঃ ৬৫০ সিস্টাদব্দ ড. িুনীসতকুিাি েদটাপাধযাদয়ি িদতঃ ৯৫০-১২০০ সিস্টাদব্দ ] 

৭. 'শাশ্বত বে' গ্রন্থটিি িসেয়তা কি?  

উত্তরঃ িাজী আবদুল ওদুে  

৮. কিানটি সবধান বসহ ূব ত ষ-এি বযবহাি? 

ি. সেিীষবা         

খ. বষবণ   

গ. কপৌষ                         

ঘ. ঋসষ 

উত্তরঃ কপৌষ  

৯. বিদন্ত ফুল কফাদট - বাদিয 'বিন্ত' কিান িািি ? 

ি. িিণিািি 

খ. িততব িািি 

গ. অসধিিণ িািি 

ঘ. অপাোন িািি 

উত্তরঃ  অসধিিণ িািি  

১০. 'বিদনি কর্াগয সর্সন', বািযটিদি এি িথায় িিাশ িরুন? 

উত্তরঃ বদিণয  

English : 10×1=10  

১১. It is high time we ________ the place.  

a) leave 
b) have left 
c) are leaving 
d) left 
Ans: left  
১২. He can't __________  the noise in the class?  

Ans: put up with  
১৩. Teacher judges the students _____ their result. 

Ans: by  
১৪. Salt has been used for centuries as a method of  preserving foods.  

a) displaying  
b) cooking  
c) conserving  
d) seasoning  
Ans: conserving  
১৫. Completing sentence :  ________________, i wouldn't have one.  

Ans:  
১৬. Al Biruni was fond _________ astronomy. Fill up the blank with appropriate preposition.  
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Ans: of 
১৭. At last the beast in him got _____ upper hand. (Fill up the blank with appropriate 

articles). 
Ans : the  

Math : 10×1 = 10 

২১. Ten coins are tossed simultaneously. In how many of the outcomes will the third coin 

turn up a head? 
A. 210              B. 29           C. 3 × 28            D. None of these 
Answer:  29 
Explanation:  
When a coin is tossed once, there are two outcomes. It can turn up a head or a tail. 
When 10 coins are tossed simultaneously, the total number of outcomes = 210 

Out of these, if the third coin has to turn up a head, then the number of possibilities for the 
third coin is only 1 as the outcome is fixed as head. 
Therefore, the remaining 9 coins can turn up either a head or a tail = 29   
২২. [(389 +99)² - (389-99)²] / (389 × 99) is equal to?  

A) 2                B) 4                C) 488                 D) 290 
Ans : 4   
Explanation:  
(a + b)2 = a2 + 2ab + b2  
(a - b)2 = a2 - 2ab + b2 

∴ (a + b)2 - (a - b)2 = a2 + 2ab + b2 - a2 + 2ab - b2 = 4ab 
Now, 4ab/ab = 4   
২৩. Y = 4x is the equation of a line which?   

a) parallel to x-axis  
b) parallel to y-axis  
c) perpendicular to y-axis  
d) passing through the origin  
Ans : passing through the origin 
Explanation: 
Graph y=4x 
First, determine our slope and y-intercept. 
(Our equation is in slope-intercept form) 
Slope-intercept Form: y=mx+b 
m is the slope, b is the y-intercept 
In our equation, the slope is 4 and the y-intercept is 0. 
Because our y-intercept is 0, place our first point at (0,0). Our second point should be 
at (1,4) because the graph rises 4 units for every 1 unit is runs. 
graph{y=4x [-10, 10, -5, 5]}   
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২৪. The difference of the squares of two consecutive even integers is divisible by which of 

the following integers ? 
A) 3 
B) 4 
C) 6 
D) 7 
Answer: 4 
Explanation: 
Let the two consecutive even integers be 2n and (2n + 2). Then, 
(2n + 2)2 = (2n + 2 + 2n)(2n + 2 - 2n) 
     = 2(4n + 2) 
     = 4(2n + 1), which is divisible by 4.   
২৫. Find the nth term of the sequence :5,2,-1,-4,-7,......?  

Ans: 8-3n 
Explanation:  
Given, a = 5, d = -3. 
We know that an = a + (n-1) d  
= 5 + (n - 1) × (-3)   
= 5 - 3n + 3  
= 8 - 3n  
২৬. A person's present age is two-fifth of the age of his mother. After 8 years, he will be 

one-half of the age of his mother. How old is the mother at present? 
A. 32 years 
B. 36 years 
C. 40 years 
D. 48 years 
Ans : 40 years 
Explanation:  
Let the mother's present age be x years.Then,the person's present age=25 x years 
∴ (2/5)x+8=1/2(x+8) 
⇒2(2x+40)=5(x+8) 
⇒x=40   

General Knowledge : 10×1=10 

৩১. পদ্মা কিতুি সেঘবয িত?  

উত্তরঃ ৬.১৫ সি.সি.  

৩২. বেবিু িাফাসি পািব  কিাথায়?  

উত্তরঃ শ্রীপুি, গাজীপুি  

৩৩. বাাংলাদেদশ  িথি EPZ িদব োলু হয়?  

উত্তরঃ ১৯৮৩ (ctg EPZ) 
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৩৪. বীিদেষ্ঠ হাসিদুি িহিাদনি জন্মিান কিাথায়? 

উত্তরঃ বতব িাদন সঝনাইেহ(তোসনন্তন র্দশাি কজলাি) কজলাি িদহশপুি উপদজলাি খর্দ্ব  খাসলশপুি গ্রাদি  

৩৫. ২০১৮-১৯ অথব বেদি বাাংলাদেদশি GDP বতসদ্ধি হাি িত? 

উত্তরঃ  ৮.১৫%  

৩৬. বাাংলাদেশ এই পর্বন্ত িতটি  ওসডআই িযাে জয় লা  িদিদে? 

উত্তরঃ  ১৩১ টি  

৩৭. ৪ নাং কিক্টদিি িথি কিক্টি িিাোি কি সেদলন? 

উত্তরঃ কিজি সেত্তিঞ্জন েত্ত  

৩৮.  WWW এি জনি কি?  

উত্তরঃ টিি বানবাি সল  

৩৯. পাসনি ঘনত্ব কর্ র্ন্ত্র সেদয় পসিিাপ িিা হয়?  

উত্তরঃ Hydrometer  

৪০. 'পাসন'ি িাদথ িম্পসিব ত কিান কেশ?  

উত্তরঃ ব্রাজেল  

BPDB - 2021 

Assistant Engineer - EEE 

Date: 26-02-2021 

Non Department MCQ Question  (40×1=40) 

১. বেবিু ব্রীদজি সেঘবয িত? 

উত্তিঃ ৪.৮ সিদলাসিটাি 

২. কিান িুিসলি িনীষী িববিথি কনাদবল পুিস্কাি পান? 

উত্তিঃ আদনায়াি িাোত 

৩. বীিদেষ্ঠ িুন্সী আব্দি িউদফি জন্মিান কিাথায়? 

উত্তিঃ ফসিেপুি কজলাি িধুখালী উপদজলাি (পূদবব কবায়ালিািী উপদজলাি অন্তগবত) িালািতপুদি (বতব িান নাি িউফ নগি) গ্রাদি 

৪. ৩নাং কিক্টদিি  কিক্টি িিাোদিি নাি সি? 

উত্তিঃ কিক্টি িিাোি কিজি কি এি শসফউল্লাহ 

৫. বাাংলাদেশ এই পর্বন্ত িতটি কটস্ট িযাে জয় লা  িদিদে? 

উত্তিঃ  ১৪ টি 

৬. বাাংলাদেদশি GDP বতসদ্ধি হাি িত ২০১৮-২০১৯ িাদল? 

উত্তিঃ  ৮.১৫% 

৭.  'িনীষা' এি িসি সবদেে কিানটি? 

উত্তিঃ িনস্+ঈষা 

৮.  বাাংলাদেদশ িথি িত িাদল গযািদক্ষে আসবস্কাি হয়? 

উত্তিঃ  ১৯৫৫ িাদল 

৯. িুসিরু্দ্ধ সনদয় কলখাি জনয সবখযাত কি? 

উত্তিঃ িাইয়ূি খান 

১০. অনদলি িিাথবি নয়? 
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উত্তিঃ দুযদলাি 

১১. কশখ হাসিনা কটিদনাদলাসজ পািব  কিাথায় অবসিত? 

উত্তিঃ কবজপাড়া,র্দশাি। 

১২. ব্ল্যািি িযাট কিান কেদশি কগাদয়ন্দা িাংিা? 

উত্তিঃ  ািত 

১৩.  If N is the negative number, then which one is smallest? 

a) 0 

b) N   

c) -N 

d) N×N  

Ans: N 

১৪. Find the nth term of the sequence :5,2,-1,-4,-7,......?  

Ans: 8-3n 

Explanation: 

Given, a = 5, 

d = -3. 

We know that an = a + (n-1) * d 

= 5 + (n - 1) * (-3) 

= 5 - 3n + 3 

= 8 - 3n 

১৫. If x(1/3)=y(1/4) , then which relationship is true? 

A. x3 = y4 

B. x3 = y 

C. x = y4 

D. x20 = y15 

Ans:  X20=y15 

Explanation: 

 x(1/3)=y(1/4), 

⇒ LCM of 3,4 =12  

∴ (x1/3))12=(y1/4)12 

⇒ x4=y3 

take power '5' on both sides⇒(x4)5=(y3)5 

⇒x20=y15 

১৬. What is the summation of first twenty integers square? 

Ans:  2870 

১৭. A person's present age is two-fifth of the age of his mother. After 8 years, he will be one-half of the age of 

his mother. How old is the mother at present? 
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A. 32 years 

B. 36 years 

C. 40 years 

D. 48 years 

Ans : 40 years 

Explanation: Let the mother's present age be x years.Then,the person's present age=25 x years 

∴ (2/5)x+8=1/2(x+8) 

⇒2(2x+40)=5(x+8) 

⇒x=40 

১৮. What is the antonym of grumpy? 

Ans: Surly 

১৯. হুইটদস্টান সব্রজ সেদয় সি িাদপ? 

উত্তিঃ অজানা কিাধ 

২০. Ten coins are tossed simultaneously. In how many of the outcomes will the third coin turn up a head? 

A. 210                  B. 29 

C. 3 × 28                 D. None of these 

Answer:  29 

Explanation: 

When a coin is tossed once, there are two outcomes. It can turn up a head or a tail.  

When 10 coins are tossed simultaneously, the total number of outcomes = 210 

Out of these, if the third coin has to turn up a head, then the number of possibilities for the third coin is only 1 

as the outcome is fixed as head. 

Therefore, the remaining 9 coins can turn up either a head or a tail = 29 

২২. [(389 +99)² - (389-99)²] / (389 * 99) is equal to? 

A) 2 

B) 4 

C) 488 

D) 290 

Ans : 4 

Explanation: 

(a + b)2 = a2 + 2ab + b2  
(a - b)2 = a2 - 2ab + b2 

∴ (a + b)2 - (a - b)2 = a2 + 2ab + b2 - a2 + 2ab - b2 = 4ab 
Now, 4ab/ab = 4.  
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PGCB 2020 
Sub-Assistant Engineer (2nd Shift) 

Date : 31-12-2020 
১। In a bag there are two orange, three green and four white bulbs. If a bulb is chosen at 

random from the bag then what is the probability that the bulb will be either orange or 
white?  
Ans: 2/3 
Description: 
Given,  
Green = 3  
Orange =4  
White =5  
Total = 12  
Either a green and white =5+3= 8  
.'. Probability =8/12 =2/3  

২। What is the next number in the following series?  

10, 5, 13, 10, 16, 20, 19, (....) 
Ans: 40 
Explanation: 
There are two series (10, 13, 16, 19)  
and (5, 10, 20, 40), one increasing by 3  
and the other multiplied by 2. 

৩। If a:b =4:5 and b:c=7:11, then what is a:b:c? 

Ans : 28:35:55 
Description: 
To find a : b : c, b is made same in both the ratios. L.C.M(ল.িা.গু) of 5 and 7 is 35 

a:b=4/5=4×7/5×57=28/35 
b:c=7/11=7×5/11×45=35/55 
∴   a:b:c= 28:35:55  

৪। What is the summation of the following series 1+3+5+....+99?  

Ans: 2500  
Explanation: First term = a = 1, last term= L = 99 
now,last term= a+(n-1)d = 99 
=> 1+(n-1)2 = 99 
=> (n-1)2 = 98 
=> n=50 Number of terms in the series. 
Sum of 50 terms = n(2a+(n-1)d)/2 
=50[{2(1)+(49)2}/2] 
=50(1+49)=50x50=2500 
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৫। How many triangles in this following figure :  

 

 
 

 
 
 

Ans: 10 

৬। If 3(x - y) = 27 and 3(x + y) = 243, then x is equal to: 

Ans : 4 
Description: 
3x - y = 27 = 39  ⇔     x - y = 9 ....(i) 
3x + y = 243 = 35   ⇔     x + y = 5 ....(ii) 
On solving (i) and (ii), we get x = 4. 

৭। There are 1024 mangoes tree in a garden. In how many rows the tree arrange? 

Ans: 32 
Description: √1024= 32, or 32×32= 1024 

৮। In how many different ways can the letters of the word 'LEADING' be arranged in such 

a way that the vowels always come together? 
Ans: 720 
Description:  
The word 'LEADING' has 7 different letters. 
When the vowels EAI are always together, they can be supposed to form one letter. 
Then, we have to arrange the letters LNDG (EAI). 
Now, 5 (4 + 1 = 5) letters can be arranged in 5! = 120 ways. 
The vowels (EAI) can be arranged among themselves in 3! = 6 ways. 
Therefore Required number of ways = (120 x 6) = 720 

৯। How many days are there in  x  weeks and  x days? 

Ans: 8x 
Explanation: 
x weeks and  x days = (7x + x) days = 8x days. 

১০। What  is the value of √(1+√(1+√64))?  

Ans: 2 

১১। When he was left on a desert island, he was ______  to for a years on fruit and water. 

Ans: survive  

১২। Choose the correct answer- 

a) Do Gary live in Dhaka now? 
b) Does Gary live in Dhaka now? 
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c) Is living in Dhaka now?  
d) Does now Gary live in Dhaka?  
Ans: Is living in Dhaka now?  

১৩। Find the synonym of "devastate"? 

Ans: Destroy  

১৪। Where there is will there is way. The sentence contains _______?  

a) Adjective clause  
b) Noun clause 
c) Adverbial clause 
d) None of these  
Ans: Noun Clause  

১৫। The idea of a balanced diet is very difficult to ______ to those who know little about 

food values. 
Ans: put across 

১৬। 'িুসিরু্দদ্ধি ইসতহাি িাংস্কিদণি েসললপে' কি িম্পােনা িদিন?  

উত্তিঃ হািান হাসফজুি িহিান  

১৭। বাাংলাদেশ গণিজাতন্ত্রী িাষ্ট্র কঘাষণা হদয়সেল িদব?  

উত্তিঃ ২৬ িােব , ১৯৭১ 

১৮।  বাাংলাদেদশি িুসিরু্দদ্ধি িিয় ঢািা শহি কিান কিক্টদিি অধীদন সেল?  

উত্তিঃ ২ নাং কিক্টি  

১৯। আসফ্রিাি কিান কেশ িথি বাাংলাদেশদি স্বীিত সত োন িদি?  

উত্তিঃ কিদনগাল  

২০। লডব দি ৫ উইদিট িাপ্ত িথি বাাংলাদেসশ সক্রদিটাদিি নাি সি?  

উত্তিঃ শাহাোত কহাদিন  

২১। সনদেি কজলাগুদলাি িদধয কিান কজলায় সনেু  ূসিি পসিিাণ িবদেদয় কবসশ?  

উত্তিঃ সিদশািগঞ্জ  

২২। বাাংলাদেদশ  যাট োলু হয় িত িাদল?  

উত্তিঃ ১৯৯১ িাদল  

২৩। বাাংলাদেদশি কিান নেী িবদেদয় েীঘব পথ অসতক্রি িদিদে?  

উত্তিঃ ব্রহ্মপুে 

২৪। কিান গ্রদহি তাপিাো তুলনািূলি াদব কবসশ?  

উত্তিঃ শুক্র  

২৫। কিৌসলি পোদথবি কু্ষদ্রতি িণা র্া িািায়সনি সবসক্রয়ায় অাংশগ্রহণ িদি, তাদি বলা হয়?  

উত্তিঃ পিিাণু  
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২৬। িাে অসিদজন কনয়?  

উত্তিঃ পাজনর েদযে দ্রবীভূত বাতাস বথদক  

২৭। সফউশন সবসক্রয়ায় সি হয়?  

উত্তিঃ একাজযক পরোণু যুক্ত হদয় নতুন পরোণু হয় 

২৮। িম্প্রসত কিান কেদশ এিটি িড়দিি নািিিণ িিা হদয়দে 'বাাংলাদেশ কিাড'?  

উত্তিঃ আই সি কিাস্ট  

২৯। সবদশ্বি িথি কেশ সহদিদব কিান কেশ িদিানা  াইিাদিি  যাসিন িদয়াগ শুরু িদি?  

উত্তিঃ রু্িিাজয  

৩০। পদ্মা কিতুদত কিাট স্প্যাদনি িাংখযা িতটি?  

উত্তিঃ ৪১ টি 

৩১। WHO এি বতব িান সডদিক্টি কজনাদিল কিান কেদশি নাগসিি?  

উত্তিঃ ইসথওসপয়া 

৩২। কিান  াষায় পতসথবীি িবদেদয় কবসশ কলাি িথা বদল?  

উত্তিঃ িান্দাসিন  

৩৩। লুজান েুসি স্বাক্ষসিত হয় িত িাদল?  

উত্তিঃ ১৯২৩ িাদল  

৩৪। িিিি কিান দুই িহাদেদশি িাদঝ অবসিত?  

উত্তিঃ এসশয়া ও ইউদিাপ 

৩৫। ট্রাফালগাি স্কয়াি কিান শহদি অবসিত? 

উত্তিঃ লেন 

৩৬। ফুলকুিািী শব্দটি কিান িিাি? 

উত্তিঃ উপসিত িিবধািয়  

৩৭। কিা, লা, বি এগুদলা কিান উপিগব ?  

উত্তিঃ সবদেসশ উপিগব  

৩৮। সনদেি কিান িসিটি সনপাতদন সিদ্ধ? 

উত্তিঃ পি+পি=পিস্প্ি  

৩৯। 'শি' শদব্দি অথব সি?   

উত্তিঃ শাসন্ত  

৪০। ের্বাপদেি অপি নাি সি?    উত্তিঃ ধিবিাংগীত 

৪১। PGCB 230 KV লাইদন িসত এিি িঞ্চালদন আয় িদি িায় টািা?  

উত্তিঃ  

ি) ১.০০ 

খ) ০.২৫ 
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গ) ০.৫০ 

ঘ) ০.৩৫ 

৪২। কিান Utility সবদুযৎ উৎপােন ও সবতিণ দুটিই িদি?  

উত্তিঃ BPDB 

৪৩। আপনাি বাসড়ি সিদপইড সিটাি অবশযই?  

উত্তিঃ সডসজটাল  

৪৪। SREDA এি meaning?  

উত্তিঃ Sustainable & Renewable Energy Development Authority.  

৪৫। ট্রান্সফিবাি সি িদি ?  

উত্তিঃ কিান এিটি ক াল্ট কথদি  উচ্চ বা সনম্ন ক াল্ট এ পসিবতব ন  

৪৬। ঢািাি িা াদি কি সবদুযৎ িিবিাহ িদি?  

উত্তিঃ PBS  

৪৭। UPS সি িিদত পাদি?  

উত্তিঃ সবদুযৎ িঞ্চয়  

৪৮। বাাংলাদেদশ সগ্রড ক াল্ট িত?  

উত্তিঃ 400 KV 

৪৯। টািবাইন -?  

উত্তিঃ কজনাদিটিদি ঘুিায়  

৫০। িতগুদলা utility বাাংলাদেদশ গ্রাহি িাদন্ত সবদুযৎ িিবিাহ িদি?  

উত্তিঃ ৬  

PGCB - 2020 
Sub-Assistant Engineer (1st Shift) 

Date: 31-12-2020 

Bangla 

১। বায়ু এি িিাথবি শব্দ কিানটি?  

উত্তিঃ িিীিণ 

২। কু্ষধাতব  এি িসিসবদেে সি হদব? 

উত্তিঃ কু্ষধা + ঋত 

৩। 'The Idea of Justice' গ্রদন্থি িেসয়তা?  

উত্তিঃ ড. অিতব য কিন  

৪।  "Let there be light" িািাণযসেেটিি পসিোলি কি?  

উত্তিঃ জসহি িায়হান  

৫। সনদম্নি কিানটি আিাদেি কেদশি উপিথা?  
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উত্তিঃ িাখাদলি সপঠা গাে 

৬। অগ্র পশ্চাৎ সবদবেনা িদি িাজ িদি না কর্-?  

উত্তিঃ অসবিতষযিািী  

৭। বাাংলা িন িেলন িদিন?  

উত্তিঃ িম্রাট আিবি  

৮।  

৯।  

১০।  

১১। িিনওদয়লথ এি পিবতী িদম্মলন কিাথায় অনুসষ্ঠত হদব?  

উত্তিঃ সিগাসল, রুয়াো (২০২১) 

১২। িাংসবধান িদব জাতীয় িাংিদে গতহীত হয়?  

উত্তিঃ ১৬ সডদিম্বি, ১৯৭২ 

১৩। িুফলাং ঝনবা কিাথায় অবসিত?  

উত্তিঃ িাোিাটি  

১৪। িালদ্বীদপি স্বাধীনতা সেবি কিান সেনটিদত পালন িিা হয়? 

উত্তিঃ ২৬দশ জুলাই  

১৫। বাাংলাদেশ জাসতিাংদঘি িততি িেিয? 

উত্তিঃ ১৩৬  তি 

১৬। ২০২০ িাদল শাসন্তদত কনাদবল পুিষ্কাি কপদয়দে?  

উত্তিঃ WFP 

১৭। পদ্মা কিতুি স্প্যান িাংখযা িতটি?  

উত্তিঃ ৪১ টি 

১৮। পতসথবীি গড় বযািাধব িত?  

উত্তিঃ 6400 সি.সি. 

১৯। 'পলল পাখা' জাতীয়  ূসিরূপ গদড় উদঠ- ? 

উত্তিঃ পাহাদড়ি পােদেদশ  

২০। সবশ্ব ডায়াদবটিি সেবি পাসলত হয় িদব? 

উত্তিঃ ১৪ই নদ ম্বি  

২১। রূপপুি পািিাণসবি সবদুযৎ কিদন্দ্রি িহায়তািািী কেশ?  

উত্তিঃ িাসশয়া  

২২। সিদপইড সিটাি বযবহাি িিা হয়?  

উত্তিঃ অকাজরগজর লি িিাদনাি জনয  
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২৩। িাসিগসি লি বলা হয়?  

উত্তিঃ উৎপাসেত কর্ সবদুযৎ এি সবল িিা র্ায় না  

২৪।  রূপপুি পািিাণসবি সবদুযৎ কিদন্দ্র জ্বালাসন সহদিদব বযবহাি িিা হদব? 

উত্তিঃ U-235 

২৫। লি কবসশ কিান লাইদনি?  

ি)230 V,  খ)132 V,  গ)1100 V,  ঘ) 400 V 

উত্তিঃ 1100 V  

২৬। সবদুযৎ জ্বালাসন ও খসনজ িম্পে িন্ত্রণালদয়ি নাি সি?  

উত্তিঃ Ministry of Power, Energy and Mineral Resources (MPEMR) 

২৭। সবদুযসতি বাসত আসবষ্কাি িদিন-?  

উত্তিঃ টিাি আল া এসডিন 

২৮। কিানটি সনিাপে ও সনিবসেন্ন সবদুযৎ -?  

ি) ফদটা ক াল্টাইি  

খ) থািবাল কিল 

গ)  বসালার  

ঘ) সনউসিয়াি  

উত্তিঃ বসালার  

২৯। সিদপইড সিটাদি কিান লি িি হয়?  

উত্তিঃ অকাজরগজর 

৩০। িত কলাদডি কবসশ হদল 230 KV িাপ্লাই কেওয়া হয়?  

উত্তিঃ  140 MW 

৩১। সিদস্টি লি িত % এি কবসশ হওয়া উসেত নয়?  

উত্তিঃ 10% 

৩২।  িম্বাইে িাইদিল পাওয়াি প্লযাদটি েক্ষতা িত % কবসশ? 

উত্তিঃ 50 %  

৩৩। 5(a+b) = 5×25×125 হদল (a+b)2 এি িান িত?  

উত্তিঃ 36  

Explanation: 5(a+b)  = 5 x 25 x 125 
বা,  5(a+b) = 5¹ x 5² x 5³ 

বা, 5(a+b) = 5(1+2+3) = 56 

বা,  a+b = 6 

So, (a+b)² = 36. 

৩৪। 100 m লম্বা এিটি কট্রন, 100 m দেদঘযের এিটি প্লযাটফিব ১০ বসদকদে অসতক্রি িিদল বেনটির গজতদবগ িত হদব? 
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উত্তিঃ ৭২ জক.জে./ঘন্টা  
বোখোাঃ বেনটি ১০ বসদকদে অজতক্রে কদর = ১০০+১০০ =২০০ জেটার   

সুতরাাং,  গজতদবগ = ২০০/১০ = ২০ জেটার /বসদকে = (২০/১০০০)/(১/৩৬০০)=(০. ২×৩৬০০)=৭২ জকজে/ঘন্টা  

৩৫। ২০১৮ িাদলর পদহলা জানুয়াসি িেলবাি হদল ১৯৯৮ িাদলি পদহলা জানুয়াসি সি বাি হদব?  

উত্তিঃ বতহস্প্সতবাি  

৩৬। ১,২,৩,৫,৮,১৩,২১,...  পদিি পেটি িত?  

উত্তিঃ ৩৪ (১৩+২১=৩৪) 

৩৭। ঘসড়দত ৩:২০ বাজদল ঘটাি িাটা ও সিসনদটি িাটাি িধযবতী কিাদণি পসিিাণ িত?  

উত্তিঃ ২০° 
বোখোাঃ সূে: (11 × M – 6O × H)÷2, (এখাদন M এর স্থাদন জেজনট ও H এর স্থাদন ঘন্টা বসাদত হদব) 

সোযানাঃ 

(11 × 20–6O×3)÷2 

= 20 

৩৮। দুটি িাংখযাি অাংিদ্বদয়ি কর্াগফল ১১, িাংখযা দুটি িান সবসনিয় িিদল পাথবিয হয় ৪৫ হদল িাংখযাটি িত?  

উত্তিঃ ৩৮  
যজর, 

একক স্থানীয় অঙ্ক=x 

েেক স্থানীয় অঙ্ক=y 

সাংখোটি= x+10y 

প্রশ্নেদত,x+y=11 ...............(1) 

অাংক দুটি স্থান জবজনেয় করদল সাংখোটি= 10x+y 

প্রশ্নেদত,  

x+10y-10x-y=45 

বা, 9y-9x=45 

বা, y-x=5..............(2) 

(1) +(2) কদর পাই, y=8 

(2) নাং এ x এর োন বজসদয় পাই,x=3 

সাংখোটি= x+10y=3+80=83 

Prove→ 83-38=45 

৩৯। ১০ বেি পূদবব  সতন কেদলি বয়দিি অনুপাত ৪ঃঃ৭ঃঃ৯ এবাং তাদেি বয়দিি িিসষ্ট জিল ৭০ বের। বতব িান বয়দিি অনুপাত 

িত?   
উত্তিঃ ২০ঃঃ৩৫ঃঃ৪৫  
 Let their present ages be 4x, 7x and 9x years respectively. 

Then, (4x - 10) + (7x - 10) + (9x - 30) = 70 

 20x = 100 

 x = 5. 

 Their present ages are 4x = 20 years, 7x = 35 years and 9x = 45 years respectively. 

৪০। (a/b)x-2 = (b/a)x-4 হদল x এি িান িত?  

উত্তিঃ 3  

Explanation : (a/b)x-2 = (b/a)x-4 

  (a/b)x-2 = (a/b)-(x-4) 
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 x-2= -x+4 

So, x = 3 

৪১। আহব েদের অথয জক ?  

উত্তরাঃ যুদ্ধ  

৪২। WHO এর সেরেপ্তর বকাথায় অবজস্থত?  

উত্তরাঃ বেদনভা 

৪৩। সম্প্রজত বকান বেে েলবায়ু চুজক্ত তোগ কদর?  

উত্তরাঃ USA 

৪৪। জসদেে লস বকাথায় হয়?  

উত্তরাঃ জবদুেৎ বকদের জনেস্ব যন্ত্রপাজতদত 

PGCB_Mechanical_SAE 
Exam Date: 24/12/2020 

Exam Venue: BUET 
Non Department MCQ 

১. োলদয়জেয়ার বতয োন প্রযানেন্ত্রীর নাে কী? 

উত্তরাঃ েুজহদ্দীন ইয়াজসন 

২. লুোন চুজক্তদত বকান রাষ্ট্র স্বাক্ষর কদরজন? 

উত্তরাঃ রাজেয়া  

৩. ইউদরাদপর েীঘযতে বসতু বকানটি? 

উত্তরাঃ জক্রজেয়া বসতু বা ভাদকা ো গাো জব্রে 

৪. জবশ্বকাদপ বাাংলাদেে বকান বেেদক প্রথে হারায়? 

উত্তরাঃ কটলোে  

৫. বকান যরদণর জবদুে বকে নেীর কািাকাজি জনেযাণ করা হয়? 

উত্তরাঃ পারোণজবক জবদুেৎ বকে  

৬. আনুষ্ঠাজনকভাদব কত তাজরদখ স্বাযীনতা বঘাষণা করা হয়? 

উত্তরাঃ ১০ এজপ্রল, ১৯৭১ 

৭. জপতা ও পুদের বতয োন বয়দসর সেজি ৬০। ১৫ বির পর জপতার বয়স পুদের জিগুণ হদল বতয োদন পুদের বয়স কত? 

উত্তরাঃ ১৫ বির  

বোখোাঃ x+y= 60, 

→ x=60-y 

& X+15= 2(y+15) 

→60-y+15=2y+30 

→3y=45 

So, y=15  

৮. ১০০ টাকায় ১২ টি ফল জকদন ১০০ টাকায় ১০ টা জবজক্র করদল েতকরা কত লাভ? 

উত্তরাঃ ২০%  

েতকরা লাভ = (জবক্রয় েূলে - ক্রয়েূলে)×১০০/ক্রয়েূলে  

= (১২০-১০০)×১০০/১০০ 
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= ২০ % 

৯. বখারাসান বকান বেদে অবজস্থত? 

উত্তরাঃ ইরান  

১০. রক্ত হদত েরীর বকান বকান উপাোন গ্রহণ কদর? 

উত্তরাঃ অজিদেন এবাং গ্লুদকাে  

১১. বোয়ার ভাটার কারণ কী? 

উত্তরাঃ চে, সূযয ও পৃজথবী একই বরখায় থাকদল  

১২. জপজেজসজব'র প্রযান কাে নয় বকানটি? 

ক) োন্সজেেন  

খ) উৎপােন  

উত্তরাঃ উৎপােন  

১৩. বতয োদন সদবযাচ্চ জবদুেৎ উৎপােন ক্ষেতা কত?  

উত্তরাঃ  

১৪. োটির জনচ জেদয় জবদুেৎ এর লাইন টানদত বকান যাতুর তার বেবহার করা হয়?  

উত্তরাঃ  Copper  

১৫. সুন্দরবদনর পজিদে বকান নেী অবজস্থত?  

উত্তরাঃ রায়েঙ্গল  

১৬. পারোণজবক জবদুেৎ বকে বথদক কত বেগাওয়াট জবদুেৎ উৎপােন করা হদব?  

উত্তরাঃ ২৪০০ MW  

১৭. শুদ্ধ বানান বকানটি?  

উত্তরাঃ Beneficial  

১৮. বোচ োাঁ জি গোয় বকন?  

উত্তরাঃ বটদোদেরন নােক হরদোন এর প্রভাদব  

১৯. আেরা বয চক জেদয় জলজখ, এর রাসায়জনক নাে জক?  

উত্তরাঃ কোলজসয়াে কাবযদনট  

২০. সুদয়ে খাল কত সাদল োতীয়করণ করা হয়?  

উত্তরাঃ ২৬ েুলাই, ১৯৫৬ 

২১. আোরবাইোন ও আদেযজনয়ার েযেকার যুদ্ধজবরজত ঘদট?  

উত্তরাঃ ১০ নদভম্বর, ২০২০ 

২২. বাাংলাদেদের উপর জেদয় বগদি?  

উত্তরাঃ ককয ট ক্রাজি বরখা 

২৩. প্রথে পতাকা উদত্তালন করা হয়?  

উত্তরাঃ ২রা োচয , ১৯৭১  

২৪. গোদসর চাপ োপা হয় জকদসর সাহাদযে?  

উত্তরাঃ েোদনাজেটার  

২৫. বকানটি নবায়নদযাগে েজক্তর উৎস?  

উত্তরাঃ সূযয  

২৬. তুলা চাদষর উপদযাগী েহর ?  

উত্তরাঃ যদোর  
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২৭. 'যার বাসস্থান বনই' - এক কথায় জক হদব?  

উত্তরাঃ অজনদকতন 

২৮. বাসায় বেবহৃত ফোন কত ওয়াট এর?  

উত্তরাঃ 40-80 W (75W) 

২৯. 'প্রচুর' েদের জবদেষে জক?  

উত্তরাঃ প্রাচুযয  

৩০. রপ্তাজনকৃত কয়লা জেদয় বকান জবদুেৎ বকে পজরচাজলত হয়?  

ক) পায়রা  

খ) োতারবাজি 

গ) রােপাল  

ঘ) সবকয়টি  

উত্তরাঃ সব কয়টি 

৩১. েুজক্তযুদদ্ধ বীরদের েনে তৃতীয় বীরসূচক বখতাব বকানটি?  

উত্তরাঃ বীর জবক্রে  

৩২. একেন বলাক একেল দসনেদক জেদগেস করদলা বতােরা কতেন আদিা? দসনে উত্তর জেল, আজি যত আসদব তত। তার 

অদযযক, তার জসজক আর বতাোদক জনদয় েতেন। দসনে সাংখো কত? 

উত্তরাঃ ৩৬ েন  

বোখোাঃ আজি ৩৬, আসদব ৩৬, তার অদযযক ১৮, তার অদযযক ৯, আর তুজে ১ েন। 

সুতরাাং, ৩৬+৩৬+১৮+৯+১=১০০ ! 

Or, যজর আজি = X েন  

প্রশ্নেদত, X+X+X/2+X/4+1= 100 

4x+4x+2x+x+4=400 

11x=396 

X=36 

৩৩. 3!(7-2)! = কত?  

উত্তরাঃ 6!  

৩৪. বকাদনা আসল সরলসুদে ৫ বির পর সুোআসল ১০,০০০ টাকা এবাং ১০ বির পর সুোআসল ১২,০০০ টাকা হয়?  

উত্তরাঃ  

বোখোাঃ  

১০ বিদর সুে+আসল = ১২,০০০ টাকা.... (i) 

৫ বিদর সুে+আসল = ১০,০০০ টাকা...(ii) 

(i)-(ii) হদত, ৫ বিদর সুে = ২,০০০ টাকা [ আসল বযদহতু একই, তাই বাে] 

সুতরাাং, আসল = ১০,০০০-২,০০০ = ৮,০০০ টাকা  

৩৫. x-y=2, x2-y2=16 হদল x= কত? 

উত্তরাঃ 5 

বোখোাঃ (x+y)(x-y)= 16 

=> (x+y)×2 = 16 

=> x+y= 8... (i) 
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Given, x-y=2.... (ii) 

(i)-(ii)→ 2x= 10  

So, x= 5!  

৩৬. ১২ টি আে ,১৬ টি জলচু এবাং ২৪ টি কলা সদবযাচ্চ কতেদনর েদযে সোনভাদব ভাগ কদর বেয়া যাদব? 

উত্তরাঃ ৪ েন (১২,১৬ ও ২৪ এর গ,সা,গু) 

৩৭. যজে  n একটি বোি পূণয সাংখো হয়, তদব জনদচর বকানটি পূণয জবদোি সাংখো হদব?  

উত্তরাঃ 2n2-3  

৩৮. X ≠1 হদল, (2x2-4x+2)÷(x2-2x+1) =? 

উত্তরাঃ 2 

PGCB 2020 

SAE- Electronics Department 

Non- Department  MCQ Question 

১। ' চযযাপে' কত সাদল আজবষৃ্কত হয় ?  

উত্তরাঃ ১৯০৭ সাদল  

২। ক বথদক ে পযযি বণযগুদলাদক জক বদল?  

উত্তরাঃ স্পেয বণয  

৩। আে, খাস, লা, খর - বকান ভাষার উপসগয ?  

উত্তরাঃ আরজব  

৪। আজে সতে বদল জবপদে পদিজি বকান বাকে?  

উত্তরাঃ সরল বাকে  

৫।  

৬। বাাংলাদেদের োতীয় পতাকার নকো কদব গৃহীত হয়?  

উত্তরাঃ ১৭ োনুয়াজর, ১৯৭১ 

৭। বাাংলাদেদের প্রথে অস্থায়ী রাষ্ট্রপজত বক জিদলন?  

উত্তরাঃ দসয়ে নেরুল ইসলাে  

৮। োতীয় এইডস জেবস কত তাজরদখ পাজলত হয়?  

উত্তরাঃ ১লা জডদসম্বর  

৯। বাাংলাদেদের প্রথে অস্থায়ী রােযানীর নাে জক?  

উত্তরাঃ েুজেবনগর  

১০। বাাংলাদেদের সবদচদয় উঁচু সিক বকানটি?  

উত্তরাঃ থানজচ-আলীকেে সিক  

১১। সম্প্রজত বকান ফুটবলার োরা জগদয়দিন?  

উত্তরাঃ জেদয়দগা েোরাদডানা  

১২। জফফা যযাাংজকাং ২০২০ এ েীষয স্থাদন বকান বেে?  

উত্তরাঃ ববলজেয়াে  

১৩। েেয  হোজরসন বকান বোে েদলর সেসে জিদলন?  

উত্তরাঃ জবটলস  

১৪। G20 সদেলদনর প্রজতপােে জক জিল?  
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উত্তরাঃ  

১৫। BIDA এর প্রযান বক জনযুক্ত হন?  

উত্তরাঃ োননীয় প্রযানেন্ত্রী  

১৬। বাাংলাদেদে েীতকাদল সদবযাচ্চ জডোে কত?  

উত্তরাঃ 7500 MW 

১৭। DESCO বকান অঞ্চদল জবদুেৎ সরবরাহ কদর?  

উত্তরাঃ See DESCO's Website  

১৮। 33000 V জবদুেৎ বকাথায় বেবহৃত হয়?  

উত্তরাঃ  

১৯। সরাসজর DC আউটপুট পাওয়া যায় বকান উৎস হদত?  

উত্তরাঃ বোটাজর  

২০। ফদটাদভাল্টাইক এর 10 MW জবদুেৎ উৎপােদনর েনে জক পজরোণ োয়গা েরকার?  

উত্তরাঃ ৫০ একর  

PGCB 2020 

Exam Date : 17th December, 2020 

Assistant Engineer 

Non Department Total MCQ - 50. Marks - 70 

বাাংলা : ৫×১=৫ 

১। "দয ভজবষেৎ না বভদবই কাে কদর" তাদক এককথায় জক বদল?  

উত্তরাঃ অজবেৃষেকারী  

২। ‘বুলবুজলদত যান বখদয়দি’- এই বাদকের ‘বুলবুজলদত’ বকান কারক ও জবভজক্ত প্রযুক্ত হদয়দি?  

উত্তরাঃ কতৃয কারদক সপ্তেী  

৩। বকান বানানটি শুদ্ধ?  

উত্তরাঃ জনরীহ 

৪৷ 'দতইে নম্বর দতলজচে' উপনোসটি কার বলখা?  

উত্তরাঃ আলাউজদ্দন আল আোে 

৫। চযযা েদের অথয জক?  

উত্তরাঃ আচরণ 

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 
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B. mine 
C. me 
D. myself 
Answer: Option C 
3. Choose the correct spelling?  
Ans:  Adulterate  
4. Select the pair which has the same relationship. PAIN:SEDATIVE 
A. comfort:stimulant 
B. grief:consolation 
C. trance:narcotic 
D. Hedache:extraction 
Answer : grief:consolation  
5. Find the Analogy?  
Ans: Headache : Sedative  

Bangladesh Affairs : 5×1= 5 
 
১। বঙ্গবনু্ধ বেখ েুজেব সাফাজর পাকয  বকান উপদেলায় অবজস্থত?   

উত্তরাঃ শ্রীপুর, গােীপুর  

২।  োতীয় বপ্রস ক্লাব কদব প্রজতজষ্ঠত হয়?   

উত্তরাঃ ১৯৫৪ সাদল।  

৩।  েৎসে জফোজরে ইনজেটিউট কখন প্রজতজষ্ঠত হয়?  

উত্তরাঃ ১৯৭৩ সাদল  

৪। বাাংলাদেে েৎসে গদবষণা ইনজেটিউট কদব প্রজতজষ্ঠত হয়?  

উত্তরাঃ ১৯৮৪ সাদল  

৫।  BDR বথদক  BGB বত রুপািজরত হয় কদব?   

উত্তরাঃ ২৩ োনুয়াজর, ২০১১  

International Affairs : 5×1= 5 

১। 'ব্ল্োক কোট' বকান বেদের কোদো বাজহনী?  

উত্তরাঃ ভারত  

২। গে উৎপােদন েীষয বেে/দেলা বকানটি?  

উত্তরাঃ- চীন  / রাংপুর  

৩। প্রথে বকাথায় বলাহা আজবষৃ্কত হয়? 

উত্তরাঃ এজেয়ার োইনদর 

৪।  GATT কখন WTO বত রূপািজরত হয়?   

উত্তরাঃ ১৯৯৫ সাদল  

৫। আিেয াজতক বন জেবস কদব পাজলত হয়?   

উত্তরাঃ ২১দে োচয   

Power Sector and Science 

১।  বাাংলাদেে ভারত বথদক জক পজরোণ জবদুেৎ আেোজন কদর?  
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উত্তরাঃ ১১৬০ বেগাওয়াট  

২।  PGCB বকান যরদনর প্রজতষ্ঠান?  

উত্তরাঃ An Enterprise of BPDB & A listed Public limited company.  

৩।  জনউজক্লয়ার পাওয়ার প্ল্োদন্টর প্রথে ইউজনট কদব অপাদরেদন যাদব?  

উত্তরাঃ ২০২৩ সাদল  

৪।  জপজেজসজবর েনে বকানটি সঠিক নয়?  

উত্তরাঃ PGCB পাওয়ার বেনাদরেন কদর  

৫। জডদসম্বর ২০২০ এর েদযে জক পজরোণ বসালার পাওয়ার োতীয় জগ্রদড যুক্ত হদয়দি?  

উত্তরাঃ  

৬।  গোস বেবহৃত হয় বকান বেনারটদর?  

উত্তরাঃ গোস টারবাইন পাওয়ার প্ল্োদন্ট 

৭।  বাাংলাদেদের জবদুেদত সদবযাচ্চ বভাদল্টে কত?  

উত্তরাঃ 400 KV 

৮।  বাাংলাদেদে বলাড ফোক্টর কত?  

উত্তরাঃ ৬০% 

৯। বকানটি তাপজবদুেৎ বকে নয়?  

উত্তরাঃ Solar Power Plant  

১০।  Smart Grid-এর েনে বকানটি সঠিক নয়?   

উত্তরাঃ Using of traditional measurement equipment  

১১।  Web page-এর Address খুাঁেদত বকানটি লাদগ?  

উত্তরাঃ  URL  

১২।  Main memory device of Computer?  

উত্তরাঃ ROM 

১৩।  বাাংলাদেদে প্রথে কখন offline Email চালু হয়?  

উত্তরাঃ 

১৪।  আদলার গজতর তুলনায় েদের গজত?  

উত্তরাঃ কে 

১৫।  সেুদ্রপৃদষ্ঠ বায়ুর চাপ প্রজত বগয বসজন্টজেটাদর কত? 

উত্তরাঃ ১০ জনউটন  

১৬।  সিান েন্মোদন োয়ী বক?  

উত্তরাঃ Father  

১৭।  জবশ্ব স্বাস্থে (WHO) - এর েদত প্রজত জলটার পাজনদত আদসযজনদকর গ্রহণদযাগেতা োো কত? 

উত্তরাঃ ০.০১ জোঃ গ্রাাঃ  

১৮।  ২০১৮ সাদল জবশ্ব েনসাংখোয় বাাংলাদেদের অবস্থান?  

উত্তরাঃ ৮ে 

১৯। Highest Electricity Consumption sector in Bangladesh?  

a) Household  

b) Industry  
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c) Commercial  

d) Agriculture  

Ans: Household  

২০। Power Cell জক যরদনর সাংস্থা?  

ক) Company  

খ) Government  

গ) Enterprise of BPDB 

ঘ) Autonomous  

উত্তরাঃ Government  

Analytical 
২১। There are 4 women and 4 men sitting in a waiting room for job interview. If two of 

the applicants are selected at random, what is the probability that both will be women? 

A.    1/2 

B.    3/7 

C.    3/4 

D.    3/14 

Answer:  3/14 

Description:  

P(first selected applicant is a woman) =4/8 P(second selected applicant is a woman) =3/7 

P(first selected applicant is a woman AND second selected applicant is a woman) 
=(4/8)×(3/7)=3/14 

২২। A and B together can complete a piece of work in 35 days while A alone can 

complete the same work in 60 days. B alone will be able to complete the same working in  

Answer: 1/84 

Description:  

(A + B)’s one day work = 1/35 

A’s one day work = 1/60 

B’s one day’s work = (A + B)’s one days work - A’s one day’s work 

1/35 - 1/60 = 1/84 

২৩। A train of length 100 meters is moving at a speed of 70 km/hr. In what time it will 

cross a man who is walking at 10 km/hr in the same direction? 
Ans: 6 s 
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Description:  
Time= Distance/speed  
In this problem, both the train and man are moving so we will find the relative speed of 
the train. They are moving in the same direction, so the relative speed = (speed of train - 
speed of man) 
Relative Speed = (70-10) = 60 km/hr 
Relative Speed in m/s = 60×(5/8)= 50/3 sec 
Distance covered to cross the man = length of the train (100 meters)  
Time= Distance covered /speed  
Time=100/(50/3)= 100×(3/50)= 300/50= 6 sec 

২৪। In an examination, 52% students failed in Hindi and 42% in English. If 17% failed in 

both the subjects, what percentage of students passed in both the subjects? (Numerical  
change from real question)  
Ans: 23% 
Description:  
Students failed in Hindi = 52% 
Student failed in English = 42% 
Students failed in both subjects = 17% 
Total percentage of passed students in both subjects 
=100−(35+17+25)=100−(35+17+25) 
=100−77=23%=100−77=23% 
Hence required percentage = 23% 

২৫। A man whose bowling average is 12.4 takes 5 wickets for 26 runs and thereby 

decreases his average by 0.4.Find the number of wickets taken byhim before his  last 
match is?  
Ans: 85 

Description: 
Let He has taken X wickets before the match. 
And runs given with the average 12.4, So total run given was, 
= 12.4X 
Runs given including this match, 
12.4X +26 with the average of 12. 
Now, 
(12.4X+26)/(X+5) = 12 
12.4X + 26 = 12X + 60 
0.4X = 34 
X = 85 wickets 
২৬। A man has some hens and cows. If the number of heads be 48 and the number of 

feet equals 140, then the number of hens will be?  
Ans: 26 

School of Engineers Page 32 of 57

BUET Non 2021 by SOE



 
Description:  
Let the number of hens be x and the number of cows be y. 
Then, x + y = 48 . . . . . (i) 
and 
2x + 4y = 140 
⇒ x + 2y = 70 . . . . . (ii) 
Solving (i) and (ii) we get: 
x = 26, y = 22 
∴ The required answer = 26 
২৭। If a>0, b<0, c>1 and d<1, which of the following must be true? 

A. ab > cd 
B. ab < cd 
C. ac > bd 
D. ac < db 
Ans: ac>bd  
২৮। In one hour, a boat goes 11 km/hr along the stream and 5  

km/hr against the stream. The speed of the boat in still  
water (in km/hr) is?  
Answer: 8 km/hr 
Explanation: 
Speed in still water =(1/2)×(11 + 5) kmph = 8 kmph. 

২৯। How many buckets of water will be required to fill the same tank if the capacity of 

the bucket is reduced to two-fifth of its present ?  
Ans: 62.5 
Description: 
Let the capacity of 1 bucket = x. 
Then, the capacity of tank = 25x. 
New capacity of bucket =2x/5 
Required number of buckets = 25x/(2x5) 
=25x×(5/2x) 
=125/2= 62. 

৩০। 10 bulbs illuminated for 4 hours everyday costs 12.50 TK for 20 days. How many 

bulbs need to be illuminated for 30 days (4 hours per day). Producing a cost of 21.75 TK?  
Ans: 12  
Description: 
 Unit cost = 20 day's cost / 20 day's used  
= 12.50/(20×10×4)=0.015625 TK. 
Number of new bulbs for 21.75 TK = 30 day's cost /30 day's used 
= 21.75 / (0.015625×30×4) 
= 11.8 = 12 TK.    
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SGCL- Sundarban Gas Company Limited’s - 2020 
Exam Date : 11th December, 2020 

Non Department MCQ - 30×0.66 = 20 
Sub-Assistant Engineer 

১।  তারােন জবজব কত নাং বসক্টদর যুদ্ধ কদরন?   

উত্তরাঃ ১১ নাং বসক্টর  

২। স্বাযীনতা যুদদ্ধ বীর প্রতীক বখতাব প্রাপ্ত একোে জবদেেী বক? 

উত্তরাঃ বহাসাইল বহোর ওয়াডার ওয়াডারলোে, অদষ্ট্রজলয়া 

৩।  'োশ্বত বঙ্গ' গ্রন্থটির রচজয়তা বক? 

উত্তরাঃ কােী আবদুল ওদুে 

৪। বাাংলাদেদের োতীয় ফদলর নাে জক?  

উত্তরাঃ কাাঁ ঠাল 

৫। বাউল সম্রাট োহ আেুল কজরে বকান বেলায় েন্মগ্রহণ কদরন?  

উত্তরাঃ সুনােগঞ্জ  

৬। বকাজভড-১৯-এ বযদেদে সবদচদয় ববজে োনুষ োরা জগদয়দি?  

উত্তরাঃ যুক্তরাষ্ট্র  

৭।  বাাংলাদেে বয বেদে সবদচদয় ববজে বপাোক  রপ্তাজন কদর?  

উত্তরাঃ যুক্তরাষ্ট্র 

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?   

Let C's age be x years. Then, B's age = 2x years.  

A's age = (2x + 2) years. 

∴ (2x + 2) + 2x + x = 27 

⇒ 5x = 25 
⇒ x = 5. 

Hence, B's age = 2x = 10 years. 

৯।  2x+1= 0,  X=? 

  Ans: -1/2 

১০।  বখতাবপ্রাপ্ত েুজক্তদযাদ্ধা কতেন?  

উত্তরাঃ  ৬৭৬ েন  

১১। ওরা ১১ েন জসদনোটির পজরচালক বক?  

উত্তরাঃ চাষী নেরুল ইসলাে 

১২।  পাবযতে চট্টগ্রাে োজি চুজক্ত কত সাদল স্বাক্ষজরত হয়?  

উত্তরাঃ ২ জডদসম্বর, ১৯৯৭  

১৩। বাাংলাদেদের প্রাকৃজতক গোদসর প্রযান উপাোন জক?  

উত্তরাঃ জেদথন  

১৪। পদ্ধজত”-এর সজন্ধ জবদেে বকানটি?  
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উত্তরাঃ পদ  + হজত 

১৫।   'দকােল'=এর জবপরীতাথযক েে-  

উত্তরাঃ ককয ে  

১৬। ‘বোদের সজেয ’ বাগযারাটির অথয কী? 

উত্তরাঃ অসম্ভব ঘটনা 

১৭।  “দয সব বদঙ্গত েজন্ম জহাংদস বঙ্গবাণী… ন োজন” বকান কজবতার অিগযত? - বঙ্গবাণী - আবদুল হাজকে  

১৮। বকানটি শুদ্ধ বানান?  

উত্তরাঃ সন্ন্োসী  

১৯। 42+|4|+|–4|-42=?  

২০। 48 এর 25% কত?  

২১। 3√√64=?  

SGCL - Exam 2020 
Assistant Engineer 

Dept. 40 (8 math *5 marks)  &  Non-dept 20 (30 mcq) 
Date: 10/12/2020 

১. ক্ষোর বযাগে- ক্ষোহয  

২. বয গাি একবার ফল জেদয় োরা যায়- ওষজয 

৩. েহাপ্রাণ ধ্বজন - ঘ 

৪. শুদ্ধ বাকোঃ পুরাণ চাল ভাদত বাদি 

৫. প্রথে কজিউটার বপ্রাগ্রাজোং ভাষা- FORTRAN 

৬. Ferromagnetic matter- iron 

৭. জবজেএেইএ এর প্রজতষ্ঠাকাল-১৯৮৩ 

৮. বাাংলাদেে জক্রদকট ববাদডয র প্রজতষ্ঠাকাল-১৯৭২ 

৯.বাাংলাদেে চা ববাডয  বকাথায় - চেগ্রাে  

১০. জপ এইচ োন- ০-১৪ 

১১. চযযাপে জনদয় ১ে আদলাচনা কদরন বক?- ড.েুহােে েহীদুল্লাহ  

১২. ঢাকায় পাতাল বেদোদরল এর দেঘযে কত?-20km 

১৩. বতয োদন সবদচদয় েনজপ্রয় ইদেইল- Gmail 

১৪. োনুদষর শ্রাবেতার সীো -২০ হদত ২০০০০ হােয  

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 
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 
18. 80,10,70,15,60.... 
-20 
18.Set math 
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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 
 

DPDC - 2020 

Sub-Assistant Engineer 

Date: 06-03-2020 

১।  জডজপজডজস এলাকার বাইদর বকানটি?  

উত্তরাঃ পূবযাচল 

২। বাাংলাদেদে স্বায়ত্তোজসত জবদুেৎ জবতরণ সাংস্থা বোট কতটি?  

উত্তরাঃ ৫ টি 

৩।  োজসক কত একক (kWh) পযযি জবদুেৎ খরচ করদল life line গ্রাহক জহদসদব যরা হয়?  

উত্তরাঃ ৫০ 

৪। জডজপজডজস এলাকার peak demand প্রায়?  

উত্তরাঃ  

৫। Life line গ্রাহদকর েনে একক প্রজত নতুন বরট হদে?  

উত্তরাঃ ৩.৭৫ টাকা  

৬।  জডজপজডজসর বোট গ্রাহক সাংখো প্রায়?  

উত্তরাঃ 

৭। বাাংলাদেদে supply frequency হদে?  

উত্তরাঃ 50 Hz 

৮।  আবাজসক ফোন, বাজত ইতোজেদত কত বভাল্ট বেবহৃত হয়?  

উত্তরাঃ ২৩০ বভাল্ট 

৯।  Overhead line এ conductor জহদসদব বেবহার করা হয়?  

উত্তরাঃ Aluminum  

১০। ১ টি ১ টন AC ১ ঘন্টা চালু থাকদল কত জবদুেৎ খরচ হদব?  

উত্তরাঃ ১.৫ KWh 

১১। বাাংলা বকান পদের সদঙ্গ সজন্ধ হয় না? 

উত্তরাঃ জক্রয়া পে 

১২। বাাংলা ভাষার উদ্ভব হদয়দি জনদনাক্ত বকান ভাষা বথদক?  

উত্তরাঃ প্রাকৃত 

১৩। 'সাক্ষী বগাপাল' বাগযারাটির অথয কী ?  

উত্তরাঃ জনজিয় েেযক 

১৪। পাজকস্তাদনর ২৪ বিদর বঙ্গবনু্ধ কত বির কারাগাদর কাটিদয়দিন?  

উত্তরাঃ ১২ বির 

১৫। লবণাক্ত সহনেীল যাদনর োত বকানটি?  

উত্তরাঃ জব্র যান-৪৭ 

১৬। বাাংলাদেে জক্রদকট ববাডয  গঠিত হয়?  
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উত্তরাঃ ১৯৭২ সাদল  

 

১৭। I'm looking forward ________ you.  

Ans: to seeing  

১৮। Which is the noun of 'vacate'?  

Ans: vacation  

১৯। Which one is singular?  

Ans : Knife  

২০। This is a book of English language.  Here English is?  

Ans: noun  

২১। One Million is _____?  

Ans: Ten Lakh 

২২। ভূপৃদষ্ঠ বকান যাতু সবদচদয় ববজে পাওয়া যায়?  

উত্তরাঃ অোলুজেজনয়াে  

২৩। "দসানার বাাংলা-১" জক?  

উত্তরাঃ যান  

২৪। বরাক েরীদরর বকান অাংদের বরাগ?  

উত্তরাঃ েজস্তষ্ক  

২৫। ICDDR,B এর সেরেপ্তর বকাথায় অবজস্থত?  

উত্তরাঃ েহাখালী, ঢাকা  

২৬। পাাঁ চটি ক্রজেক পূণয সাংখোর বযাগফল ৪০ হদল,  পাাঁ চটির েদযে সবদচদয় বিাদটা সাংখোটি কত?  

উত্তরাঃ ৬ 

বোখোাঃ 

েদন কজর, বিাদটা সাংখোটি = x  

পদরর ক্রজেক সাংখোগুদলা যথাক্রদে x+1,x+2,x+3 ও x+4.  

প্রশ্নেদত, x+(x+1)(+x+2)+(x+3)+ (x+4)=40 

→5x+10=40 

→ 5x=30 

সুতরাাং,  x=6 

২৭। জননজলজখত ভগ্াাংেগুদলার েদযে বকানটি কু্ষদ্রতে?  

ক) ৩/৪, খ) ৬/৫, গ) ৬/৭, ঘ) ২/৩ 

উত্তরাঃ ২/৩  

২৮। যজে ৪ টি পূণযসাংখো W,X,Y এবাং Z এর গুনফল ৭৭০ হয় এবাং যজে ১<W<X<Y<Z হয়, তদব W+Z এর োন কত?  

উত্তরাঃ ১৩  

৭৭০ এর ল,সা,গু ববর করুন।  

বেখদবন, ২×৫×৭×১১=৭৭০ 

এখাদন, ২+১১=১৩  
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২৯। যজে ৫ েন বলাক ৩৫ টি কাটুয ন দতজর করদত ৭ ঘন্টা সেয় বনয় তদব কতেন বলাক ৩ ঘন্টার েদযে ৬৬ টি কাটুয ন দতজর করদত 

পারদব?  

উত্তরাঃ ২২ 

বোখোাঃ  

৭ ঘন্টায় ৩৫ টি কাটুয ন দতজর কদর ৫ েন বলাক 

১ ""    ৩৫ "  ""    "   "  (৭×৫) "  "  

১ ""    ১ "  ""    "   "  (৭×৫)/৩৫ "  "  

৩ ""    ১ "  ""    "   " (৭×৫)/(৩৫×৩) "  "  

৩ ""  ৬৬ "  ""    "   " (৭×৫×৬৬)/(৩৫×৩) "  " 

= ২২ েন বলাক  

৩০। যজে a+b+c=১২ এবাং a^2+b^2+c^2 এর োন ৬৪ হয় তদব ab+bc+ca এর োন কত?  

উত্তরাঃ ৪০  

বোখোাঃ  

We know that,  

(a+b+c)^2= a^2+b^2+c^2 + 2(ab+bc+ca) 

বা, 2(ab+bc+ca) = (a+b+c)^2- a^2+b^2+c^2  

বা, 2(ab+bc+ca) = (12)^2-64=144-64=80 

So, (ab+bc+ca)= 80/2= 40 

৩১। একটি জনজেয ি প্রোজতর বোকদটজরয়ার সাংখো প্রজত ১০ জেজনদট জিগুণ হয়। শুরুদত বোকদটজরয়ার সাংখো যজে ১০৪ হয় তদব ১ ঘন্টা পদর 

বোকদটজরয়ার সাংখো কত হদব?  

উত্তরাঃ (১০৪)৬ 

৩২। জননজলজখত জসজরদের পরবতী সাংখোটি জক?  

১৩, ৫৭, ৯১১, ১৩১৫, ১৭১৯,?  

উত্তরাঃ  

৩৩। দেবভাদব জনবযাজচত দুই অাংদকর একটি সাংখো ৩ িারা জবভােে জকন্তু ৫ িারা জবভােে নয় এরকে ঘটার সম্ভাবনা কত?  

উত্তরাঃ  

৩৪। আপজন যজে প্রজত ঘন্টায় ৬ জক.জে. ববদগ জবশ্বজবেোলদয় চদল যান এবাং প্রজত ঘন্টায় ২ জক.জে. ববদগ জফদর আদসন তদব সিূণয ভ্রেদণর 

েনে আপনার গি গজতদবগ কত?     

উত্তরাঃ ৩ জক.জে./ঘন্টা  

৩৫। একটি গ্রুদপর ৫ েন বেজক্তর েদযে ৩ সেদসের কতগুদলা পৃথক  কজেটি গঠন করা যাদব বযখাদন একেন জনজেয ি বেজক্ত সবযোই 

থাকদব?  

উত্তরাঃ ৪  

বোখোাঃ  

১ েন কেনসহ বোট ৪ েন  

কজেটি হদব ৩ সেদসের  

সুতরাাং কজেটির সাংখো = ৪!/৩! = ৪ েন 

৩৬। 'আজেি' েদের জবপরীত েে বকানটি?  

উত্তরাঃ জনজষদ্ধ  
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৩৭। Blue print- এর বাাংলা পাজরভাজষক েে বকানটি?  

উত্তরাঃ প্রজতজচে  

৩৮। 'একাত্তর স্মরদণ' ভাকযয বকাথায় অবজস্থত?  

উত্তরাঃ বাাংলা একাদডজে  

৩৯। জসজকউজরটি জপ্রজন্টাং করদপাদরেন বথদক েুজদ্রত প্রথে বনাট বকানটি?  

উত্তরাঃ ১০ টাকার বনাট  

৪০। বাাংলাদেে সরকাদরর প্রযান আইন কেযকতয া হদলন?  

উত্তরাঃ এটজনয বেনাদরল  
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Solution :  

১. 3!(7-2)! = কত?  

উত্তরাঃ 6!  

২. একেন বলাক একেল দসনেদক জেদগেস করদলা বতােরা কতেন আদিা? দসনে উত্তর জেল, আজি যত আসদব তত। তার অদযযক, 

তার জসজক আর বতাোদক জনদয় েতেন। দসনে সাংখো কত? 

উত্তরাঃ ৩৬ েন  

বোখোাঃ আজি ৩৬, আসদব ৩৬, তার অদযযক ১৮, তার অদযযক ৯, আর তুজে ১ েন। 

সুতরাাং, ৩৬+৩৬+১৮+৯+১=১০০ !  

৩.  x-y=2, x^2-y^2=16 হদল x= কত? 

উত্তরাঃ 5 

বোখোাঃ (x+y)(x-y)= 16 

=> (x+y)×2 = 16 

=> x+y= 8... (i) 

Given, x-y=2.... (ii) 

(i)-(ii)→ 2x= 10  

So, x= 5!  

৪. বকাদনা সাংখো ১০০০০ জেদয় ভাগ করদল যজে ভাগদেষ ৫৭ হয় তদব এই সাংখোটিদক ১০০০ জেদয় ভাগ করদল কত ভাগদেষ থাকদব?  

উত্তরাঃ ৫৭  

৫. দুটি ঘন্টা যথাক্রদে ৬ এবাং ৮ ঘন্টা পরপর ববদে উঠদল কতক্ষণ পর এরা পুনরায় একদে বােদব?  

উত্তরাঃ ২৪ (৬ ও ৮ এর লসাগু = ২৪)  

৬. Ans: more than two  

৭. Ans : long 

৮. Ans : tempting  

৯. Ans : affirm:object 

১০. Ans : Each of the three boys got a prize 
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১১. বোকরণ  

১২. এক বয েন    

১৩. অজহ-নকুল  

১৪. বেযা  

১৫. দসয়ে েুেতবা আলী  

১৬. ভারত ও োয়ানোর  

১৭. েহগ্রাে  

১৮. হালো 

১৯. েেয  হোজরসন  

২০. নাইদোদেন 

PGCB 2019 

Sub-Assistant Engineer  

১. বাাংলাদেদের বকান নারী েুজক্তদযাদ্ধা 'েুজক্তদবটি' নাদে পজরজচত?  

উত্তরাঃ কাাঁ কন জবজব  

২. বাাংলাদেদের সদবযাচ্চ বীরে বখতাব বকানটি?  

উত্তরাঃ বীর বশ্রষ্ঠ 

৩. বাাংলাদেদের োতীয় পতাকার জডোইনার বক জিদলন?  

উত্তরাঃ কােরুল হাসান 

৪. েুজক্তযুদদ্ধর প্রযান বসনাপজত বেনাদরল এে এ জে ওসোনীর বাজি বকান বেলায়?  

উত্তরাঃ জসদলট 

৫. বাাংলাদেে সবয প্রথে বকান আিেয াজতক সাংস্থার সেসেপে লাভ কদর?  

উত্তরাঃ কেনওদয়লথ 

৬. বাাংলাদেদের সীোিবতী বকান বেলার সাদথ ভারদতর বকান সাংদযাগ বনই?   

উত্তরাঃ বান্দরবান  

৭. বকান স্থানটি বাাংলাদেদের জিটেহল?  

উত্তরাঃ েহগ্রাে  

৮. বাাংলাদেদের সদবযাচ্চ পবযত 'জবেয়' এর নাে জক?  

উত্তরাঃ তাজোংডাং 

৯. 'হালো ভোজল' বকাথায় অবজস্থত?  

উত্তরাঃ খাগিািজি 

১০. কুয়াকাটা বকান বেলায় অবজস্থত?  

উত্তরাঃ পটুয়াখালী 

১১. বাাংলাদেদের একোে পাহাজি িীদপর নাে জক?  

উত্তরাঃ েদহেখালী 

১২. বাাংলাদেদের েলসীোয় উৎপজত্ত ও সোপ্ত নেীর নাে জক?  

উত্তরাঃ হালো  
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১৩. জতস্তা নেী বকান নেীর সাদথ জেজলত হদয়দি?  

উত্তরাঃ যেুনা 

১৪. বাাংলাদেদের সবদচদয় বি হাওর 'হাকালুজক' বকান বেলায় অবজস্থত?  

উত্তরাঃ বেৌলভীবাোর 

১৫. বাাংলাদেদের উষ্ণতে স্থান বকানটি?  

উত্তরাঃ লালপুর, নাদটার 

১৬. বাাংলাদেদের উষ্ণতে োস বকানটি?  

উত্তরাঃ এজপ্রল 

১৭. বায়ুেেদল সবযাজযক পাওয়া যায় বকানটি?  

উত্তরাঃ নাইদোদেন 

১৮. বডঙু্গ জ্বদরর বাহক েোর নাে জক?  

উত্তরাঃ এজডস 

১৯. বাাংলাদেদের স্বাযীনতা জেবস বকানটি?  

উত্তরাঃ ২৬ োচয  

২০. েুজেবনগর বকাথায় অবজস্থত?  

উত্তরাঃ বেদহরপুর  

২১. ৭০০ টাকা রজহে, কজবর ও কজরদের েদযে এেনভাদব ভাগ কদর বেওয়া হদলা বযন, রজহে পায় কজবদরর অদযযক এবাং কজবর পায় 

কজরদের অদযযক। কজরে কত টাকা বপল?  

উত্তরাঃ ৪০০ টাকা  

বোখোাঃ  

েদন কজর, কজরে পায় X টাকা  

কজবর পায় = X/2 টাকা  

এবাং রজহে পায় = (X/2)/2= X/4 টাকা  

প্রশ্নেদত,  

X+(X/2)+(X/4)= 700 

বা, (4X+2X+X)/4 = 700 

বা, 7X/4 = 700 

বা, 7X = 2800 

So, X = 400  

২২. ৫% লবণযুক্ত ৬ জলটাদরর একটি দ্রবণ বথদক ১ জলটার পাজন বাষ্পীভূত করদল অবজেি দ্রবদণ কত েতাাংে লবণ থাকদব?  

উত্তরাঃ ৬  

বোখোাঃ ৫% লবণযুক্ত োদন ১০০ জলটাদর ৫ জলটার লবণ  

১০০ জলটাদর লবণ আদি ৫ জলটার  

  ১  জলটাদর লবণ আদি   ৫/১০০  জলটার  

  ৬  জলটাদর লবণ আদি (৫×৬)/১০০ জলটার = ৩০/১০০ জলটার  

অবজেি পাজন = ৬-১ = ৫ জলটার  

 ৫  জলটাদর লবণ আদি   ৩০/১০০  জলটার  

 ১  জলটাদর লবণ আদি   ৩০/(১০০×৫)  জলটার  
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 ১০০  জলটাদর লবণ আদি (৩০×৫×১০০)/(১০০×৫)  জলটার = ৬ জলটার বা ৬% 

২৩. একটি বেন ঘন্টায় ৯২.৪ জক.জে. ববদগ চদল। বেনটি ১০ জেজনদট কত জেটার অজতক্রে করদব?  

উত্তরাঃ ১৫৪০০  

বোখোাঃ  

১ ঘন্টা বা ৬০ জেজনদট যায় ৯২.৪ জক.জে. 

সুতরাাং,    ১ জেজনদট যায় = ৯২.৪/৬০ জক.জে. 

সুতরাাং,    ১০ জেজনদট যায় = (৯২.৪×১০)/৬০ জক.জে. 

= ১৫.৪ জক.জে. = ১৫৪০০ জেটার  

২৪. ৭০০ জক.জে. লম্বা একটি বেন ঘন্টায় ৭২ জক.জে. ববদগ চদল। যজে ১ জেজনদট একটি সুরঙ্গ অজতক্রে কদর তদব, সুরদঙ্গর দেঘযে কত 

জেটার ?   

উত্তরাঃ  

২৫. জপতা ও পুদের বয়দসর সেজি ৬০ বির। জপতার বয়স পুদের বয়দসর ৩ গুণ হদল ১০ বির পর পুদের বয়স কত হদব?  

উত্তরাঃ ২৫ 

বোখোাঃ েদন কজর, পুদের বয়স X  বির  

 প্রশ্নেদত, X+3X=60 

বা, 4X= 60 

বা, X = 15 

সুতরাাং ১০ বির পর পুদের বয়স = 15+10=25 বির  

২৬. একটি জেভুদের দুটি বকাদণর সেজি ১৩৫° হদল অপর বকাণটি কত জডজগ্র হদব?  

উত্তরাঃ ৪৫° 

বোখোাঃ ১৮০°–১৩৫° = ৪৫°  

২৭. ১২১,১৫৪,২৭৯,৫৯৪ বকান সাংখোটি অনোনে সাংখো বথদক জভন্ন্?  

উত্তরাঃ ১২১  

বোখোাঃ ১২১ একটি েূলে সাংখো। √১২১ = ১১  

২৮. বকান সাংখোর এক পঞ্চোাংদের জতন চতুথযাাংদের োন ৬০,  সাংখোটি কত?  

উত্তরাঃ  ৪০০ 

বোখোাঃ েদন কজর, সাংখোটি x  

প্রশ্নেদত, ( x/5)×3/4 = 60 

বা, 3x/20 = 60 

বা, 3x = 1200 

So, x= 400 

২৯. টিজভর েূলে েতকরা ৩০ টাকা হ্রাস করায় জবজক্র বৃজদ্ধ পায় েতকরা ২০ ভাগ। বোকানোদরর আদয়র উপর জক প্রভাব পিদব?  

ক) ৬% হ্রাস  

খ) ১৬% হ্রাস  

গ) ২৬% হ্রাস  

ঘ) বকাদনাটিই নয়  

উত্তরাঃ ১৬% হ্রাস  

বোখোাঃ  ৩০% োে  হ্রাদস ১০০ বথদক ৭০ হয়, জিতীয়বার ২০% বািাদল ৭০ এর ২০% অথযাৎ ১৪ ববদি যায়। বযদহতু এই হার ৩০ 

বথদক কে, তবুও আয় হ্রাস হয় = ৩০-১৬= ১৬% 
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৩০. গণনাবাচক সাংখো বকানটি?  

উত্তরাঃ আট  

৩১. এক কথায় প্রকাে করুন - 'পাওয়ার ইো' 

উত্তরাঃ ঈপ্সা  

৩২. 'সুন্দর োদেরই একটা আকষযণ েজক্ত আদি'- এই বাদকে 'সুন্দর' েেটি বকান পে?  

উত্তরাঃ জবদেষণ  

৩৩. √(৪০ এর ৩.৬%) =?  

উত্তরাঃ ১.২  

বোখোাঃ ৪০ এর ৩.৬% = ১.৪৪  

√১.৪৪ = ১.২  

৩৪. একটি দ্রবে ১০০ টাকায় জবক্রয় কদর এক বেজক্ত ১০ টাকা লাভ করল।   

উত্তরাঃ ১১.১১% (প্রদশ্ন এই অপেন জিল না।  কািাকাজি োন ১১.৫%)  

বোখোাঃ  

৩৫. একটি জনজেয ি আসল সরল সুদে ১৫ বিদর জতনগুণ হয়। সুদের হার কত?  

উত্তরাঃ ১৩.৩৩% 

বোখোাঃ  আসল ১০০ টাকা হদল ১৫ বির পর সুোসদল = (১০০ x ৩)= ৩০০ টাকা    

সুতরাাং, সুে = (৩০০-১০০) টাকা = ২০০ টাকা 

১০০ টাকার ১৫ বিদরর সুে ২০০ টাকা  

১০০ টাকার ১ বিদরর সুে (২০০/১৫) টাকা  

= ১৩.৩৩ টাকা  

৩৬. ২ এর ২০% কত?  

উত্তরাঃ ০.৪ 

৩৭. জনদচর বকানটি ১/২ বথদক বি?  

উত্তরাঃ ৪/৭  

৩৮. একটি বৃদত্তর অিাঃস্থ একটি চতুভূয দের দেঘযে এবাং প্রস্থ যথাক্রদে ৪ বস.জে. এবাং ৩ বস.জে.।  বসই বৃদত্তর পজরজয কত?  

উত্তরাঃ ৫π  

বোখোাঃ বৃদত্তর অিাঃজস্থত চতুভূয দের কণয হদব উক্ত বৃদত্তর বোস বা 2r 

চতুভূয দের কণয = √(৪২+৩২)=√২৫= ৫ = 2r 

বৃদত্তর পজরজয = 2πr = 2rπ=5π  

৩৯. যজে f(x) = (x+2)/(x-2) হয়, বযখাদন x≠2, তদব জনদচর বকান ফাাংেদনর োন সদবযাচ্চ হদব?  

ক) f(-1) 

খ) f(0) 

গ) f(1) 

ঘ) f(3) 

উত্তরাঃ  f(3) 

৪০. ১২ জলটার পাজন একটি পাদে ঢালা হদলা-যার দেঘযে, প্রস্থ এবাং উচ্চতা যথাক্রদে ৫০ বস.জে., ৩০ বস.জে. এবাং ৪০ বস.জে.।  তাহদল 

পাদের পাজনর উচ্চতা কত?  

উত্তরাঃ ৮ বস.জে.  
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বোখোাঃ পাদের তলার বক্ষেফল  = (৫০×৩০) বগয বস.জে. = ১৫০০ বগয বস.জে.  

পাজনর আয়তন = ১২ জলটার বা ১২,০০০ ঘন বস.জে. 

পাজনর উচ্চতা = ১২০০০/১৫০০ =  ৮ বস.জে.  

৪১. x+1/x= ৩ হদল, x2 +1 /x2 এর োন কত?  

উত্তরাঃ ৭  

বোখোাঃ  x2+1/x2 = {x+(1/x)2}-2.x.(1/x)= 32-2=9-2=7  

৪২. একটি বইদয়র পজরসীো ২৬ বস.জে. এবাং বক্ষেফল ৩০ বগয বস.জে. হদল উহার প্রস্থ কত বস.জে.?  

উত্তরাঃ ৩ 

বোখোাঃ েদন কজর, দেঘযে = x বস.জে. এবাং প্রস্থ = y বস.জে.  

প্রশ্নেদত,  2(x+y) = 26 .... (i) 

এবাং,  xy = 30 .... (ii) 

বা, y = 30/x, এ োন (i)-এ বজসদয়, 2(x+30/x)= 26  

বা, (x^2+30)/x=13 

বা, x^2+30 =13x 

বা, x^2-13x+30= 0  

বা, x=10  

So, y= 30/10= 3 cm  

৪৩. যজে ২চ=৩ি=৪ে হয় তদব চাঃিাঃে = কত?  

উত্তরাঃ ১২ঃাঃ৮ঃাঃ৬ 

বোখোাঃ ২চ=৩ি=৪ে 

বা,  ১চ=১.৫ি=২ে, এখাদন, ২,৩ ও ৪ এর লসাগু = ১২ 

সুতরাাং ১চাঃ১.৫িাঃ২ে [১২ বক যথাক্রদে ১,১.৫ ও ২ িারা ভাগ কজর ] 

= ১২চাঃ৮িাঃ৬ে = ১২ঃাঃ৮ঃাঃ৬ 

৪৪. বকাদনা জবেোলদয় বকাদনা বশ্রজণর প্রজত ববদঞ্চ ৪ েন কদর বসদল ৩ টি ববঞ্চ খাজল থাদক।  আবার প্রজত ববদঞ্চ ৩ েন কদর বসদল ৬ 

টি িাে োাঁ জিদয় থাকদত হয়।  ঐ বশ্রজণর জেক্ষাথীর সাংখো কত?  

উত্তরাঃ ৬০  

বোখোাঃ েদন কজর, জেক্ষাথী সাংখো X েন  

১ে েতয েদত, (x/4)+3=(x-6)/3 

বা, (X+12)/4 = (x-6)/3 

বা,  4 (x-6) = 3(x+12) 

বা, 4x-24 = 3x+36 

বা, 4x-3x = 36+24 

So, x= 60 

৪৫. The synonym of the word 'immediately' is _____?  

উত্তরাঃ at once  

৪৬. One who studies and treats the disease of eye is a/an _______?  

উত্তরাঃ Opthalmologist.  

৪৭. 'Sky' is to 'bird' as 'water' to ______?   
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উত্তরাঃ Fish. 

৪৮. Find the correctly spelt word from the following?  

উত্তরাঃ Committee.  

৪৯. শুদ্ধ বানান বকানটি?  

উত্তরাঃ প্রজতদযাজগতা 

৫০. ভাষার েূল উপকরণ কী?  

উত্তরাঃ বাকে 

৫১. গোদসর একক  Nm3 বলদত বুঝায়?  

উত্তরাঃ Normal Cubic Meter 

৫২. বাাংলাদেদের জবদুেৎ সরবরাহ Frequency হদে?  

উত্তরাঃ 50 Hertz  

৫৩. বাাংলাদেদের বকান অঞ্চদল বতয োদন সদবযাচ্চ জবদুেৎ উৎপােন হয়?  

উত্তরাঃ পূবযাঞ্চল  

৫৪. বাাংলাদেে জগ্রদড বতয োন বেবহারদযাগে জবদুেৎ উৎপােন ক্ষেতা প্রায়?  

উত্তরাঃ ২৪,৯৮২ (কোপটিভ ও নবায়নদযাগে জ্বালাজনসহ) [সবয-দেষ হাল-নাগাে: ৩ োচয  ২০২১] 

৫৫  বকানটি জগ্রড সাবদেেন?  

উত্তরাঃ 132/11 kV  

৫৬. BPDB বথদক জবদুেৎ বক বকদন না?   

উত্তরাঃ PGCB  

৫৭. বাষ্প জবদুেৎ বকদে প্রাইে েুভার জহদসদব বেবহৃত হয়?  

উত্তরাঃ জেে ইজঞ্জন, জেে টারবাইন  

৫৮. PGCB হদলা?  

উত্তরাঃ BPDB এর জনয়ন্ত্রণাযীন একটি বকািাজন  

৫৯. উচ্চ বভাল্ট প্রদয়ােন হয়?  

উত্তরাঃ লাইদন জবদুেৎ অপচয় কোদনার েনে  

৬০. ববইে বলাড পাওয়ার প্ল্োন্ট জহদসদব বেবহৃত হয়?  

উত্তরাঃ েীে টারবাইন পাওয়ার প্ল্োন্ট 

DESCO 2019 

Sub-Assistant Engineer  

১. ২০১৮ সাদল DESCO এলাকার peak demand জিল আনুোজনক?  

উত্তরাঃ 1000 MW  

২. লাইফলাইন জবদুেৎহার বয বক্ষদে প্রদযােে?  

উত্তরাঃ ৫০ একক এর জনদচ বেবহারকারী জনউোল আবাজসক জবদুেৎ গ্রাহকদের েনে  

৩. আপনার বাসার 3-phase বভাল্ট হদে?  

উত্তরাঃ 230 Volts  

৪. আোদের বেদে জবদুৎ উৎপােদন প্রযান বয জ্বালাজন বেবহার করা হয়? 

উত্তরাঃ gas 

৫. জবদুেৎ জবতরণ পুলগুদলা যা জেদয় দতজর?  

School of Engineers Page 47 of 57

BUET Non 2021 by SOE



 
উত্তরাঃ Cast Iron 

৬. আোদের বেদে জবদুৎ এর জিদকাদয়ন্সী?  

উত্তরাঃ 50 Hz  

৭. DESCO যার বথদক জবদুেৎ বকদন?   

উত্তরাঃ BPDB 

৮. বকানটি DESCO এলাকা নয়?  

উত্তরাঃ Tejgaon  

৯. বকানটি উহে বলাড নয়?  

উত্তরাঃ Calculator  

১০. দবদুেজতক েজক্তর একক হদে?  

উত্তরাঃ KWh 

১১. বাাংলাদেদে জবদুেৎ জবতরণকারী বোট প্রজতষ্ঠাদনর সাংখো?  

উত্তরাঃ ৫  

১২. বাাংলাদেদের একোে পারোণজবক জবদুেৎ বকে বকাথায় অবজস্থত?  

উত্তরাঃ Rooppur  

১৩. বাাংলাদেদের একোে পারোণজবক জবদুেৎ বকদের উৎপােন ক্ষেতা হদব?  

উত্তরাঃ 2×1200 MW 

১৪. বাাংলাদেদের একোে েলজবদুেৎ বকদের উৎপােন ক্ষেতা?  

উত্তরাঃ 230 MW 

১৫. োতারবািী জবদুেৎ বকদে বয জ্বালাজন বেবহার করা হদব?  

উত্তরাঃ Coal  

১৬. বকান জবদুেৎ বকদে আেোজনকৃত কয়লা বেবহার করা হদব না? 

উত্তরাঃ Meghnaghat  

১৭. Transformer এর কাে জক?  

উত্তরাঃ বভাদল্টে পজরবতয ন করা  

১৮. কখন পুদরা জসদেেবোপী  Load Shed ককরার প্রদয়ােন হয় না?  

উত্তরাঃ জবতরণ লাইন এ ত্রুটি হদল  

১৯. একটি ৫৬ ইজঞ্চ জসজলাং ফোন আনুোজনক বয পজরোণ জবদুেৎ বেয় কদর?  

উত্তরাঃ 75 W 

২০. আোদের বেদে েহর এলাকাদত  Roof top photovoltaic system সচরাচর বয স্থাদন সাংদযাগ বেওয়া হয়?  

উত্তরাঃ সরাসজর battery বত  

 

 

২১. জনদচর বকান বানানটি ভুল?  

উত্তরাঃ জেণয়ন  

২২. 'জবযবা' েেটির সঠিক জবপরীত জলঙ্গািজরত েে বকানটি?  

উত্তরাঃ জবপত্নীক  

২৩. জনদচর বকানটি বেজে েে?  

ক) জডো  
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খ) শ্রাদ্ধ  

গ) চাোর  

ঘ) জচজন  

উত্তরাঃ জডো 

২৪. জনদনাক্ত বাকেগুদলার েদযে বকানটি কেয কারক জনদেয ে কদর?  

উত্তরাঃ বতাোর বেখা বপলাে না  

২৫. উেেে এর সঠিক সজন্ধজবদেে বকানটি?  

উত্তরাঃ উৎ+েে  

২৬. বয ভূজেদত ফসল েন্মায় না - এর সাংজক্ষপ্ত রূপ বকানটি?  

উত্তরাঃ ঊষর  

২৭. 'েহাকীজতয ' সেস্তপেটির সঠিক বোসবাকে বকানটি?  

উত্তরাঃ েহতী বয কীজতয   

২৮. 'আকাে' েেটির সঠিক জবপরীত েে বকানটি?  

উত্তরাঃ পাতাল  

২৯. বাাংলা সাজহদতের চজলত রীজতর প্রবতয ক বক?  

উত্তরাঃ প্রেথ বচৌযুরী  

৩০. সদনট বকান ভাষার েে?  

উত্তরাঃ ইতালীয়  

 

৩১. Identify the correct English translation for the Bangla sentence - পজরেন্ন্তা ঈোদনর অঙ্গ।  

উত্তরাঃ Cleanliness is godliness  

৩২. Identify the English word with correct spelling?  

উত্তরাঃ Disease  

৩৩. Fill in the gap with appropriate preposition : The tiger fell ______ the pley.   

উত্তরাঃ in  

৩৪. Fill in the gap with appropriate preposition : He was admitted ________ class six.  

উত্তরাঃ in 

৩৫. The correct passive form of the sentence "Do it" is?  

উত্তরাঃ Let it be done 

৩৬. Identify the appropriate article : You are _______ future leaders of the country.  

উত্তরাঃ the 

৩৭. Identify the appropriate article : Lord Mountbatten was ________ European.  

উত্তরাঃ a  

৩৮. Fill in the gap: Allen talks as if he _______ a leader.  

উত্তরাঃ were 

৩৯. Identify the right form of verb : Do not sit on a ________ chair.  

উত্তরাঃ broken  

৪০. Identify the correct indirect form of speech : Tania said, "I am writing an application now." 

উত্তরাঃ Tania said that she was writing an application then.  
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৪১. বাাংলাদেদের োতীয় সাংসদের প্রথে জনবযাচন কদব অনুজষ্ঠত হয়?  

উত্তরাঃ ৭ই োচয , ১৯৭৩ 

৪২. বাাংলাদেদের প্রথে বসনাপজত বক জিদলন?  

উত্তরাঃ বেনাদরল আতাউল গজন ওসোনী  

৪৩. বাাংলাদেদের বকান বেলাটি বাাংলাদেে-ভারত সীোদির েদযে নয়?  

উত্তরাঃ কিবাোর  

৪৪. বাাংলাদেে োজতসাংদঘর কততে সেসে?  

উত্তরাঃ ১৩৬ তে  

৪৫. কত সাদল বাাংলাদেে পরোণু েজক্ত কজেেন গঠিত হয়?  

উত্তরাঃ ১৯৭৩ 

৪৬. বলাকসাংখোর জেক জেদয় বাাংলাদেে জবদশ্বর কততে?  

উত্তরাঃ ৮ে 

৪৭. বাাংলাদেদে কৃজষদক্ষদে 'বলাকা' ও 'দোদয়ল' নাে দুটি জকদসর? 

উত্তরাঃ উন্ন্ত োদতর গে েসে  

৪৮. জবশ্ব প্রাোণে ঐজতহে জহদসদব ইউদনদকার বকান েহাপজরচালক বঙ্গবনু্ধর ৭ই োদচয র ভাষণদক স্বীকৃজত বেন?  

উত্তরাঃ ইজরনা ববাদকাভা  

৪৯. IMF এর সের েপ্তর বকাথায় অবজস্থত?  

উত্তরাঃ ওয়াজোংটন জডজস  

৫০. বহায়াাংদহা নেীর উৎপজত্ত স্থল বকাথায়?  

উত্তরাঃ কুদয়নলুন পবযত  

৫১. 'টদলজে' বক জিদলন?  

উত্তরাঃ বেোজতজবযে 

৫২. বকান বেদের এবাং রােযানীর নাে একই?  

উত্তরাঃ জেবুজত  

৫৩. অন্ধ-বান্ধব জলখনরীজত ও েুদ্রণ পদ্ধজতর উদ্ভাবক বক?  

উত্তরাঃ লুই বব্রইল  

৫৪. বাজণজেেকভাদব বেৌোজি পালনদক বলা হয় -?  

উত্তরাঃ এজপকালচার  

৫৫. প্রাকৃজতক গোদসর প্রযান উপাোন হদলা?  

উত্তরাঃ জেদথন  

৫৬. বকান রদের কাদপ চা সবদচদয় ববজেক্ষণ গরে থাদক?  

উত্তরাঃ সাো  

৫৭. ভূজেকি জনণযায়ক যদন্ত্রর নাে জক?  

উত্তরাঃ জসসদোগ্রাফ  

৫৮.  

৫৯.  

৬০. 

৬১. একেন বেবসায়ী ১০০ টাকায় ১২ টি কলা ক্রয় কদর এবাং ১০ টি কলা ১২০ টাকায় জবজক্র কদর। বেবসায়ীর েুনাফা কত?  
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উত্তরাঃ ৪৪%  

বোখোাঃ  

১২ টি কলার ক্রয় েূলে ১০০ টাকা  

 ১  "  ""    "   "   ১০০/১২ = ২৫/৩ টাকা  

১০ টি কলার জবক্রয় েূলে ১২০ টাকা  

 ১  "  ""    "   "   ১২০/১০ = ১২ টাকা  

েুনাফা = ১২-(২৫/৩) = ১১/৩  

সুতরাাং েতকরা লাভ =[(১১/৩)/(২৫/৩) ]×১০০  

= [১১/২৫]×১০০ = ৪৪% 

৬২. একেন বলাক একেল দসনেদক জেদগেস করদলা বতােরা কতেন আদিা? দসনে উত্তর জেল, আজি যত আসদব তত। তার অদযযক, 

তার জসজক আর বতাোদক জনদয় েতেন। দসনে সাংখো কত? 

উত্তরাঃ ৩৬ েন  

বোখোাঃ আজি ৩৬, আসদব ৩৬, তার অদযযক ১৮, তার অদযযক ৯, আর তুজে ১ েন। 

সুতরাাং, ৩৬+৩৬+১৮+৯+১=১০০ !  

৬৩. বাাংলাদেে জনউজেলোদের সাদথ একজেদনর জক্রদকট বখলায় ৫০ ওভাদর ২৯৯ রান কদর।  জনউজেলোে ৩০ ওভাদর ২০০ রান কদর। 

জনউজেলোে জেতদত হদল অবজেি বখলায় ওভারপ্রজত গদি কত রান করদত হদব? 

উত্তরাঃ   

বোখোাঃ জেতদত হদল অবজেি ২০ ওভাদর আরও প্রদয়ােন = ৩০০-২০০ = ১০০ রান 

ওভারপ্রজত গি কত রান  হদব = ১০০/২০ = ৫ রান  

৬৪. x-y=2, x2-y2=16 হদল x= কত? 

উত্তরাঃ 5 

বোখোাঃ (x+y)(x-y)= 16 

=> (x+y)×2 = 16 

=> x+y= 8... (i) 

Given, x-y=2.... (ii) 

(i)-(ii)→ 2x= 10  

So, x= 5!  

৬৫. জপতা ও পুদের বতয োন বয়দসর সেজি ৬০। ১৫ বির পর জপতার বয়স পুদের জিগুণ হদল বতয োদন পুদের বয়স কত? 

উত্তরাঃ ১৫ বির  

বোখোাঃ েদন কজর, জপতার বয়স x বির এবাং পুদের বয়স y বির  

এখন,  

 x+y= 60, 

→ x=60-y 

& X+15= 2(y+15) 

→60-y+15=2y+30 

→3y=45 

So, y=15  
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৬৬. বকাদনা আসল সরলসুদে ৫ বির পর সুোআসল ১০,০০০ টাকা এবাং ১০ বির পর সুোআসল ১২,০০০ টাকা হয়?  

উত্তরাঃ ৮,০০০ টাকা  

বোখোাঃ  

১০ বিদর সুে+আসল = ১২,০০০ টাকা.... (i) 

৫ বিদর সুে+আসল = ১০,০০০ টাকা...(ii) 

(i)-(ii) হদত, ৫ বিদর সুে = ২,০০০ টাকা [ আসল বযদহতু একই, তাই বাে] 

সুতরাাং, আসল = ১০,০০০-২,০০০ = ৮,০০০ টাকা  

৬৭. একটি সেবাহু জেভুদের প্রদতেকটি বকাদণর পজরোপ হদব?  

উত্তরাঃ 60°  

৬৮. যজে  n একটি বোি পূণয সাংখো হয়, তদব জনদচর বকানটি পূণয জবদোি সাংখো হদব?  

উত্তরাঃ 2n^2-3  

৬৯. 3!(7-2)! = কত?  

উত্তরাঃ 6!  

৭০. বকাদনা সাংখো ১০০০০ জেদয় ভাগ করদল যজে ভাগদেষ ৫৭ হয় তদব এই সাংখোটিদক ১০০০ জেদয় ভাগ করদল কত ভাগদেষ 

থাকদব?  

উত্তরাঃ ৫৭  

৭১. দুটি পূণয সাংখোর গুনফল যজে ৩৬ হয়, তদব এদের সবযজনন বযাগফল কত হদব?  

উত্তরাঃ ১২  

৭২. যজে (x-y)^3 > (x-y)^2 হয়, তদব জনদচর বকানটি সঠিক?  

উত্তরাঃ  

৭৩.  যজে x≠1 হয় তদব (2x^2+ 4x+2)/(x + 1)^2 = কত?  

উত্তরাঃ 2  

বোখোাঃ  

 

 

 

৭৪. জনদচর বকানটি৷ ০.৩১৩২৩৩ এর জনকটবতী?  

উত্তরাঃ ৩১৩২৩৩/১০০০০০  

৭৫. যজে x = y এবাং  x + y = 10 হয় তদব 2x + y = কত?  

উত্তরাঃ 15  

বোখোাঃ  

Given, 

x = y 

x + y =10  

বা, y + y =10 বা, 2y = 10  
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বা, y = 5. 

x + y = 10 

x = 10-y=10-5 =5 

So, 2x + y = 2×5 + 5 = 15. 

৭৬. যজে x+y=7 এবাং x2+y2= 25 হদল x3+y3= এর োন কত?  

উত্তরাঃ 91 

বোখোাঃ  

x3 + y3 = (x+y)( x2+y2-xy)... (1) 

Now, 

(x+y)2 = x2+2xy+y2 

বা, (7)2 - (x2+y2)=2xy 

বা, 49-25=2xy 

বা, 2xy = 24 

বা, xy=12 

So, x3+y3 = (x+y)( x2+y2-xy)  

=7(25-12) 

= 7×13 = 91  

৭৭. যজে m ও n এর গি 50 এবাং p ও q এর গি 70 হয় তদব m,n,p,q এর গি কত হদব?  

উত্তরাঃ 60  

বোখোাঃ  

m ও n এর গি =50  

m ও n এর সেজি  =50×2=100 

p ও q এর গি =70 

p ও q এর সেজি =70×2 = 140 

m,n,p,q এর সেজি = 100+140=240 

m,n,p,q এর গি = 240/4= 60 

৭৮. 2 feet: 4 yard =?  

উত্তরাঃ 1:6  

বোখোাঃ 1 yard = 3 feet  

So, 4 yard 3×4=12 feet  

So, 2 feet : 4 yard = 2 feet : 12 feet = 1:6  

৭৯. ১২ টি আে ,১৬ টি জলচু এবাং ২৪ টি কলা সদবযাচ্চ কতেদনর েদযে সোনভাদব ভাগ কদর বেয়া যাদব? 

উত্তরাঃ ৪ েন (১২,১৬ ও ২৪ এর গ,সা,গু=৪)  

৮০. দুটি ঘন্টা যথাক্রদে ৬ এবাং ৮ ঘন্টা পরপর ববদে উঠদল কতক্ষণ পর এরা পুনরায় একদে বােদব?  

উত্তরাঃ ২৪ (৬ ও ৮ এর লসাগু = ২৪) 
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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। োটির েয়না চলজচ্চেটির পজরচালক বক? 

- তাদরক োসুে  

২। োজতসাংদঘর বতয োন েহাসজচব বক? 

- আদিজনও গুদতদরস  

৩। েুজেব নগর বকাথায় অবজস্থত? 

- বেদহরপুর  

৪। কাতাদরর েুদ্রার নাে জক? 

- কাতাজর জরদয়ল  

৫। আয়তদন জবদশ্বর সবদচদয় বি বেে বকানটি? 

- রাজেয়া  

৬। বকানটি পতুয জগে েে? 

- বালজত  

৭। অাং সান সূজচ'র বনাদবল বাজতল কদর বকান বেে? 

- কানাডা  

৮। বকানটি শুদ্ধ? 

- তার কথা শুদন আজে আিযযাজিত হলাে। 

৯। ২০১৮ সাদল োজিদত বনাদবল পুরকার পান বক? 

- নাজেয়া েুরাে  

১০। বাাংলাদেদের প্রাকৃজতক েৎসে প্রেননদক্ষে বকাথায় অবজস্থত ? 

- হালো  

১১। উৎকষয এর সোথযক েে জক? 

- প্রকষয  

১২। সাদকয র সের েপ্তর বকাথায় অবজস্থত? 

- কাঠেুেু, বনপাল   

১৩। WHO এর সের েপ্তর বকাথায় অবজস্থত? 

- বেদনভা, সুইোরলোে  

১৪। সজন্ধজবদেে বকন করা হয়? 

- উচ্চারদণর সুজবযার েনে  

১৫। োতীয় পতাকার জডোইনার বক? 

- কােরুল হাসান  

১৬। জনদনাক্ত বকান বেজক্তটি ঢাকা জবশ্বজবেোলয় বথদক পিাদলখা বেষ কদরন? 

- 

১৭। অজলজিক বগেস কারা প্রথে শুরু কদরন? 

- গ্রীস। 

১৮। ১ জেজলয়ন সোন কত? 
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- ১০ লক্ষ 

১৯। সঠিক বানান বকানটি? 

- Passenger 

২০। NATO এর সেসে সাংখো কত? 

- ২৯ 

২১। ১৯৭১ সাদল অনুজষ্ঠত "কন্সাটয  ফর বাাংলাদেে" এর প্রযান জেল্পী বক জিদলন? 

- George Harrison 

২২। ভাষা আদন্দালদনর প্রথে পথ প্রেেযক বক? 

- যীদরেনাথ েত্ত 

২৩। বাাংলাদেদের বকান বোটসেোন প্রথে ডাবল বসঞু্চজর কদরন? 

- েুেজফকুর রজহে 

২৪। বকান বাকেটিদত অনুজ্ঞা প্রকাে বপদয়দি? 

- তুজে যাও 

২৫। Which one is Superlative degree?  

- Worst. 

২৬। বেনাদরল এে এ জে ওসোনীর বাজি বকান বেলায়? 

- জসদলট  

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

- School. 

২৮। বডানাল্ড োি ও জকাং জেে বকাথায় দবঠক কদরন? 

- জসাংগাপুর  

২৯। বেইল এর আজবষ্কারক বক? 

- বর টেজল সন  

৩০। I can learn English language. Here English is?  

- Noun 

৩১। Fill in the gap: I can't _____ your action. 

- in 

৩২। I water the plants.Here water is a?  

- Verb 

৩৩। I work everyday in my garden. Here work is a?  

- Verb 

৩৪। Which one is correct sentence? 

- One of my friend is journalist. 

৩৫। বয অজযক পজরশ্রদে ক্লাি হয়না? 

- অক্লাি  

৩৬। পদ্মা বসতুর েূল কাঠাদো োজয়ে বেওয়া হয় বকান বেেদক? 

- রাজেয়া  

৩৭। 

৩৮ 
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𝐃𝐡𝐚𝐤𝐚 𝐏𝐨𝐰𝐞𝐫 𝐃𝐢𝐬𝐭𝐫𝐢𝐛𝐮𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐚𝐧𝐲 𝐋𝐢𝐦𝐢𝐭𝐞𝐝 

Arranged by BUET 

𝐍𝐨𝐧 𝐝𝐞𝐩𝐚𝐫𝐭𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐐𝐮𝐞𝐬𝐭𝐢𝐨𝐬 
𝐀𝐧𝐚𝐥𝐲𝐭𝐢𝐜𝐚𝐥 (𝟏𝟓 𝐐𝐮𝐞𝐬𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬) = 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 + 𝐆𝐊 (𝟓𝟎 𝐐𝐮𝐞𝐬𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬) = 𝟓𝟎*𝟎.𝟓 = 𝟐𝟓 

১। চাাঁ দের হাট - অথয জক ? ( ২ বার আসদি এটা ) → জপ্রয়েন সোগে  

২। েুজক্তযুদ্ধ চলাকালীন ভারদতর প্রযানেন্ত্রী বক জিদলন ? → ইজন্দরা গান্ধী  

৩। বরড জক্রদসন্ট জেবস কদব ? → ৭ই বে 

৪। জবনা কর এ কত টাকা পযযি আয় করদত পাদর নারী ও ৬৫ বির বয়স ঊধ্বয  বোজক্তবগয ? 

৫। েুজক্তযুদদ্ধর সেয় কয়টা বসক্টদর ভাগ করা হদয়জিল ? → ১১ 

৬। অজবভক্ত বাাংলার প্রথে েুখে েন্ত্রী বক জিদলন ? এ.দক ফেলুল হক 

৭। বাাংলাদেদের প্রথে প্রযানেন্ত্রী বক জিদলন ? → তােউদ্দীন আহেে  

৮। পরীক্ষা এর সজন্ধ জবদেে জক হদব ?  → পজর+ইক্ষা 

৯। আপন ভাল সবাই চাই, এখাদন ভাল বকান পে ?  → জবদেষেপে  

১০। জনেীথ রাদত বােদি বাজে, এখাদন বাজে বকান পে ? → জবদেষেপে  

১১। ক্রেবাচক সাংখোর উোহরণ বকানটি ?  

১২। পবযত েদের বহুবচন জক হদব ? → পবযতোলা 

১৩। বকান জবদেেী বীরপ্রতীক উপাজয পান ?  → এস. ওডারলোে 

১৪। ভাষার েূল উপাোন বকানটি ? ধ্বজন  
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১৫। োোর অব জহউোজনটি ' - উপাজয পান বক ? বেখ হাজসনা  

১৬। Gulliver's Travel এর রচজয়তা বক ? →  বোনাথন সুইফট  

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 .  → in 

21. েুজক্তযুদদ্ধর সেয় বকান বেে বাাংলাদেেদক অথযননজতক ভাদব ববজে সাহাযে কদরদি?  →  

22. terminator II জক?  → চলজচ্চে  

23. dog days means →  

24. োলী েদের স্ত্রীবাচক েে →  

25. আপন ভাদলা সবাই চায়, এখাদন ভাদলা বকান পে  

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. ‘জযজন জবেো লাভ কদরদিন’- তাদক এককথায় কী বদল? → কৃতজবেে  

ক) কৃতজবেো খ) জবিান গ) জ্ঞানী ঘ) কৃতজবেে 

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

29. বীরপ্রতীক বখতাব পাওয়া একোে জবদেেী বক? → উইজলয়াে এ এস ঔডারলোে 

30. সাকয ভুক্ত বেে নয় বকানটি?  → োয়ানোর  

31. েন্দ সোদসর উোহরণ → অজহনকুল 

32. ভাষার েূল উপাোন বকানটি? →ধ্বজন  

33. ভারত, োয়ানোর এর সাদথ বকান বেলার সাংদযাগ আদি?  → রাোোটি  

34. বনাদবল বকান জবষদয় বেয়া হয়? 

35. েয়ুদরর ডাক? - বককা 

36.উষ্ম বদগযর বণয বকানগুজল?? 

37. বকানটি বাকযদন্ত্রর অাংে নয়? (কান) 

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

39.েহীে জেনাদরর স্থপজত বক? → হাজেদুর রহোন  

40.. ভাষার বকান রীজত নাটক,বকৃ্ততার অনুপদযাগী?? → সাযুরীজত 

41. জনেীথ রাদত বােদি বাজে। এখাদন বাাঁ জে বকান পে? 

42. Out and Out means ?  

---------×-------- 
যারা জবজভন্ন্ সেদয় জনদয়াগ পরীক্ষার প্রশ্ন জরক জনদয় িজব তুদল এই গ্রুদপ বেয়ার কদরদিন এবাং যারা বেযা ও  সৃ্মজত েজক্ত িারা প্রশ্নপে ও 

উত্তর জেদয় এই গ্রুপদক সেৃদ্ধ কদরদিন।   

আপনাদের সবার প্রজত কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করজি। 

School of Engineers এর পাদে থাকার েনে আিজরক যনেবাে!  

নিবেদক     

আলী ইমাম স াহাি  
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