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BWDB viva Experience - 2020  
Collected from Several Public Groups 

 
  

BWDB viva Experience-01  

Candidate: Sagar Dey  

 

১।বাড়ী ক াথায়? 

২।ক ান ববশ্বববদ্যালয় কথক  পাশ  কেছ? 

৩।বাসা চট্টগ্রাকেে ক ান জায়গায়? 

৪।ঐ জায়গাটা ক ন গুরুত্বপূর্ ণ 

উত্তেঃ আউটাে বেিং কোড, র্ ণফুবল টাকনল সিংক াগ, বকগাপসাগকেে ক াস্টাল কবল্ট 

৫।ঐজায়গাে ইক ানবে  গুরুত্বপূর্ ণ জজবনস ব ? 

আবে ব ছুক্ষর্ বচন্তা  োে আকগই বকল বদ্ল ইবলশ োছ সব ক া সাগে কথক  ঐখান বদ্কয়  ুকল।  

৬। ােপে বলকলা ঐখাকন embankment বানাইকস ঐটাক  scour measure  েকবা ব ভাকব? 

উত্তেঃdischarge,silt size 

৭। dicharge ক েকন োপকবা? 

উত্তেঃ direct and indirect measuremnet গুকলা বললাে 

৮।ক াোে নাে ক া সাগে।সাধাের্  কেকয়কদ্ে নাে নদ্ী,কছকলকদ্ে নাে সাগে োকখ।নদ্ী ক েন 

সাগকেে বদ্ক  ছুকট  ায়,কেকয়োও ক েন কছকলকদ্ে বদ্ক  ছুকট আকস। ুবে ব  এ ে   

উত্তেঃ ব ছুক্ষর্ বযাখা  কে বলাে পে বলকলা এ ে  নাব  জানক  চাইকলা। 

বললাে জি সযাে  

এই  থা এক া কদ্বেক  বলকল হকব? এটা বকল সবাই কহকস বদ্কলন  

Translation: দ্বেদ্র া বজিবাসীে বন যসগী 
  

  

 BWDB viva Experience-02 

Candidate:Shakil Hossain 

 

বাসা ক াথায় 

ক ান উপকজলা 

কজলাে গুরুপ্তপূন ণ স্থান এে নাে। 

ক ান ভাবস ণটট কথক  পড়াশুনা  েকছন,  কব বাবহে হইকছন (২০১৯ বলায়  কব কেজাল্ট বদ্কছ) 

বডপাটণকেন্ট 

এবস্টকেট এে প্রথবে  েলূ ২ টা ববষয় ব  ব ? 

সাকভণবয়িং এে কলকভবলিং ব ভাকব টট   েকবন? 

Irrigation এলা া ব ভাকব বহসাব  েকবন? 
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ক াোে এলা া েুজি ুদ্ধ ক া  নিং কসক্টে বছল।( ৬ & ৭ বলায় সযাে অনয এ  সযাে এে  াকছ শুকন 

বনল টট  আকছ। অই সযাে বলকলন টট  আকছ এটা বনকয় ব ছু আকলাচনা হল) 

কসক্টে  োন্ডাে এে নাে ব  ব ? 

Translation: প্রক য  োনুকষ বচন্তােুি নয় 

 

BWDB viva Experience-03  

Candidate: Md. Asad Uz Zaman 

  

1. Where do you Live? 

2. What are you doing now? 

3. What will be the Moisture Content of the soil, if the amount of moisture is 5 gm and the wet 

sample weight is 10 gm? 

4. What will be the Void ratio for the above example? 

5. Is reinforcement necessary for designing a column? Why? What will happen, if you are not using 

reinforcement in column? 

Translation: কস  াজটট  োে জনয কচষ্টাে ক াকনা  ররুটট  েল না। 

 

 

 

BWDB viva Experience-04  

Candidate: Ajedul Sarker 

 

বভ কে ঢুক  সালাে বদ্লাে। বসক  বলকলন।  

১) বাবড় ক াথায়, ক াথায় কথক  পাস  েবছ,  ক া সাকল পাস  েবছ আে এখন ব   েবছ? 

২)জজকেস  েকলন ক  কটববকলে ওপে পাবনে কবা ল কসটা ব কসে ত বে?  

আকে  সযােঃ আচ্ছা ধকেন ববজডিংকয়ে এ  কলাকেে পে ২৮ বদ্ন পে বি ীয় কলাকেে  াজ শুরু 

 েক  হয় ব ন্তু আোে খুব  াড়া আকছ  াই আবে ১০-১৪ বদ্ন পকেই আবে  াজ শুরু  েক  চাজচ্ছ। 

এই কক্ষকে ব  সেসযা হক  পাকে? 

 

ট্রান্সকলশনঃ পেবনন্দা অকন  সেসযাে সৃটষ্ট  কে। " ঢা া বািংলাকদ্কশে োজধানী " 

 

 

BWDB viva Experience-05 

Candidate: রাকিবুল ইসলাম 

 

Duration : Around 6 min 

Board member: 6 jon 

১) নাে,কজলা,ববশ্বববদ্যালয় এে নাে। 

২)  ুবে ব  চা বে  ে ক াথাও? 

৩)  াহকল  কো  ী? 

৪) কেজে/োইনে  ী বছল? 

৫) বথবসস  েকছা ব কসে উপে? 

৬) এইটা  ী সফটওয়যাে কবসড? 

৭) ক ান সযাকেে আন্ডাকে  কেকছা? 
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৮)  ুবে ব  BOD,COD সম্পক ণ জাকনা? 

৯) বকলা এগুকলা  ী? বযাখযা  কো। 

১০) ক ানটাে োন কববশ হয়? 

১১)  ুটষ্টয়া ব কসে োজধানী বলা হয়? 

১২) ক ন বলা হয়? 

অনুবাদ্ঃ  াক   াে অবধ াে কথক  বজি   ো হকলা। 

 

BWDB viva Experience-06 

Candidate: Bohe Mian 
 

ক াথায় কথক  পাশ  কেকছন?? 

কেজে ব  বছল? 

 িংজিকটে উপে সযালাইকনে ইকফক্ট ক েন? 

বািংলাকদ্কশে  য়টট ওয়াটাে স্ট্রা চাকেে নাে বলুন। 

বসকেকন্টে কেবসবফ  গ্রাবফটট   ?? 

আপনাে কজলা     াবেকখ স্বাধীন হকয়কছ ? 

ব ণোন সে াকেে সবকচকয় বড় সফল া ব  ? 

ট্রান্সকলশন  কেন-উন্নয়ন এ টট চলোন প্রজিয়া। 

 

 

BWDB viva Experience-07 

Candidate:Al Masum 

 

1.বাবড় ক াথায়  

২. ক াথায় কথক  পড়াশুনা  েকছন  

৩. টটউবওকয়ল ও টয়কলকটে েকধয বেবনোে distance    োখক  হয়  

৪. Curing ব  ,ক ন  ো হয় , না  েকল ব  হকব  

৫. ব্রাহ্মর্বাবড়য়া( আোে কজলা ) বনকয় অকন  ব ছু জানক  চাইকছ 

৬. স  া টা া বদ্কয় পবেোপ  ো  ায় না ( ট্রান্সকলশন) 

 
 

BWDB viva Experience-08 

Candidate: Surjo Kumar Adittya 

১)নাে ব ??ক ান প্রব ষ্ঠান কথক  পাশ  কেবছ? 

২)নদ্ীে গভীে া ব ভাকব োপকব?? 

৩)পাবনক  শকেে কবগ   ? 

৪)ক াোে  াকছ ব ছুই কনই, এখন নদ্ীে গভীে া ব ভাকব োপকব?? 

৫)ব্রহ্মপুে নদ্ আে  েুনা নদ্ীে পাথ ণ য ব ?? 

৬) এ টা নদ্ীে এ জায়গায় ১০০ ব উকস  পাবন আকছ, ১০ ব .বে. দ্কূে  ুবে ৭০ ব উকস  পাবন 

কপকল, বাব  পাবন কগকলা ক াথায়?? 

৭) Translation : ভাকলা থা ক  কচকয়ও আজ আবে ভাকলা থা ক  পােবছ না। 
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BWDB viva Experience-09 

Candidate: Gulam Kibria Pioul 

 

1. নাে ব ? ক াথা কথক  পাস  কেবছ?  কব পাস  কেবছ? বনজ কজলা ক ানটা? 

2. Porosity and void ratio konta ki? Eder value er range koto? 

3. Workability ki? Maximum value koto? Value besi hole ki mean kore? Kokhon workability 

check kora hoy? 

4. Mymensingh er emon ekta education institution er nam bolo jeta onno kothao nai? 

5. Translation: বশক্ষা এেন এ টট আকলা  া অে াে অন্ধ াে দ্েূীভূ   কে। 

 

 

BWDB viva Experience-10 

Candidate: Laltu Hossain 

 

১.   সাকল পাস  েকসন 

২.৪/২ ক  ব  ব  সাবকজক্ট বসল 

৩.Hydrolic jump ব ? 

৪.Diffrrence between beam and column 

5.প্রথে prime minister ক  বসকলন(কজলা কথক ) 

৬.    াবেক  শপথ পাঠ  কেন?(কজলা কথক ) 

৭. েুজজবনগকেে আেগাছ গুল ক  েপন  কে?(কজলা কথক ) 

Translate 

বা  সাবধন া পযক য  নাগবেক ে অবধ াে 

 

BWDB viva Experience-11 

Candidate: Md. Abdul Basit Chowdhury 

১.বাবড় ক াথায়  

২. ক াথা কথক   কব পাশ  কেকছন 

৩. GPS ব  

৪. GPSক ন Use  কে 

৫.ব ভাকব  কে (Mechanism)  

৬.Minimum Station  য়টা লাকগ GPS এ  

৭. What is meandering and braided river? 

৮.Bangladesh এে ১ টট braided river এে নাে বলুন 

Translation 

কনাকবল পুেস্কাে পবৃথবীে সবকচকয় ে ণাদ্াপূর্ ণ পুেস্কাে। 

 

 

BWDB viva Experience-12 

Candidate: Masud Rana 

নাে ব ? 

বাবড় ক াথায়? 

ক াথায় কথক  পাশ  কেকছা? 
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ক ান সাকল পাশ  কেকছা? 

এখন ব   কো? ( কল চাোে) 

ব  ব  সাবকজক্ট পড়াও? 

Perception Reaction time   ? 

Perception Time ব  এবিং Reaction time ব ? 

ক ানটা   ? 

এ টা কোড এে প্লান কদ্বখকয়," ক াথায় ওভাে কটব িং  ো  াকব আে ক াথায়  াকব না? একঁ  

কদ্খাও। 

ট্রান্সকলশন: ইন্টােকনট প্র ুজি পবৃথবীক  ো াোব  বদ্কল বদ্কয়কছ। 

 
 

 

BWDB viva Experience-13 

Candidate: Rokonuzzaman Rokon 

১.নাে ব ? 

২.বাসা ক াথায়? 

৩.পড়াশুনা  ই কথক   কেকছন? 

৪.৪থ ণ ইয়াকে কেজে ও োইনে ব  বছল? 

৫.৪থ ণ ইয়াকে ব  ব  সাবকজক্ট পকেকছন? 

৬. The weight of wet soil 10gm, after oven dry( 24 hrs) wt 5gm, find moisture content. 

৭. চাষাবাকদ্ে জনয ক ান োটট ভাকলা? 

৮.োটটে উপাদ্াকনে নাে বল।  

অনুবাদ্ঃ আোকদ্ে স্বাধীন া অজণকনে জনয অকন   যাগ স্বী াে  েক  হকয়কছ। 
 

BWDB viva Experience-14 

Candidate: Ziaur Rahman Joy 

১. নাে ব   

২. ক াথায় পড়াকশানা  েবছ  

৩.    সাকল কবে হইবছ  

৪. কলা কথক  এ টট প্রশ্ন ( োথাে উপে বদ্কয় কগকছ)  

এক্সটান ণাল  

৫. বাসা ক াথায়  

৬. সােবগ্র  ভাকব ব  নাকে ডা া হয়  

৭. আপনাে কজলাে ববকশষত্ত্ব ব   

৮. ক ান উপকজলা  

৯. আপনাে উপকজলা ববখযা  ক ন  

ট্রান্সকলশন -  াজী নজরুল ইসলাে বািংলা সাবহক য ববকদ্রাহী  বব বকল সুপবেবচ । 
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BWDB viva Experience-15 

Candidate:M Asadujjaman Biplob 

 

বাবড় ক াথায়?  

ক াথায় পড়াকশানা?    সাকল পাশ  েবছ? 

Bleeding of Concrete? ক ন হয়?  

Segregation of Concrete? ক ন হয়?  

বনজ উপকজলায় ক ান নদ্ী আকছ?  

এইটা নদ্ না নদ্ী? 

Translation: বনয়বে  শােীবে  বযায়াে আোকদ্ে শেীে সক জ োকখ। 

 
 

 

BWDB viva Experience-16 

Candidate: Shihab Hossain 

১)বাড়ী  ই? ক ান উপকজলা? হাবলশহে(আোে বাসা) ক  ক ন হাবলশহে বলা হয়? 

২)হাইড্রবল  জাম্প ও হাইড্রবল  ড্রপ  াক  বকল? 

৩) বাড়ীে পাকশ সে ােী স্থাপনাে নাে বল 

ট্রান্সকলশন - ব বন এ জন জীবন্ত ব িংবদ্বন্ত 

 

 

 

 

BWDB viva Experience-17 

Candidate: Sudipta Dhar 

১. ক াথা কথক  পাশ  কেকছা? 

২. কহােটাউন ক াথায়? বাসা ক ান এলা ায়? 

৩. কফাথ ণ ইয়াকে ব  ব  সাবকজক্ট পকড়কছা? 

৪. এ  টন ড্রাই আইস ত েী  েক  ব  পবেোর্ পাবন লাকগ? 

৫. H Loading, HS Loading  াক  বকল? 

৬. Duty এে েযাথ। 

অনুবাদ্ঃ ববশ্বায়ন পুকো ববকশ্বে দ্েূত্ব  বেকয় বদ্কচ্ছ। 
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BWDB viva Experience-18 

Candidate: Masudur Rahman 

- কজলা ব ? 

- ক াথা কথক  পাশ  কেছ? 

- bearing আে angle এে েকধয পাথ ণ য ব ? 

- bearing  য় প্র াে?  

- compaction and consolidation এে পাথ ণ য ব ? 

- কজলায় বাসাে টঠ ানা জানক  চাইল। 

- কজলাে ক ান স্থান famous?  

অনুবাদ্- প্রক য  বনয়কেে ই বযব িে আকছ। 

 

 

 

Collected from Several group by DESIGN INTEGRITY 

 

Join us for more: 

FB Page: Design Integrity 

FB group: Civilian Study Zone  

Blog: blog.dil.com.bd 

Web: dil.com.bd 
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