
�াথিমক িশ�া অিধদ�েরর MCQ পরী�ার �ে�র স�ূণ � সমাধান: 
পদ: ক�াটালগার এবং উ�মান সহকারী 

তািরখ: 22/06/18 
১. বাংলা বণ �মালায় অধ �মা�ার বণ � কয়�ট- ৮ 
২. একই সমেয়- এর সমাথ �ক- যুগপৎ 
৩. েকান বাগধারা�ট িভ� অেথ � ব�বহার হেয়েছ- উ�ম-মধ�ম 
৪. ৬০ িমটার দীঘ � রিশেক ৩:৭:১০ অনুপােত ভাগ করেল দীঘ �তম অংশ কত িমটার হেব? -৩০ 
িমটার 
৫. বােঘ -মিহেষ এক ঘােট জল খায় –  (বাঘ-মিহেষ) কত�কারেকর �কারেভদ েকান কত�ার 
উদাহরণ ?- ব�িতহার কত�া 
৬. হােতম তায়ী ���টর রিচয়তা- ফর�খ আহমদ 
৭. Correct Spelling- Encyclopedia 
৮. ১০ জেন এক�ট কােজর অেধ �ক করেত পাের ৭ িদেন। ঐ কাজ�ট ৫ জেন করেত কতিদন 
সময় লাগেব?- ২৮ িদন 
ব�াখ�াঃ 
১০ জন েলাক অেধ �ক (১/২ অংশ) কাজ কের = ৭ িদেন 
১ জন েলাক অেথ �ক (১/২ অংশ) কাজ কের = ৭*১০ িদেন [েযেহত�  মানুষ কেম েগেছ, তাই সময় 
েবিশ লাগেব] 
১ জন েলাক স�ূণ � (১ অংশ) কাজ কের = ৭*১০*২ িদেন [েযেহত�  কাজ েবেড় েগেছ, তাই সময় 
েবিশ লাগেব] 
৫ জন েলাক স�ূণ � (১ অংশ) কাজ কের = (৭*১০*২)/৫ িদেন [েযেহত�  মানুষ েবেড় েগেছ, তাই 
সময় কম লাগেব] 
= ১৪০ / ৫ িদেন 
= ২৮ িদেন 
৯. েকান বানান�ট ��- উ�ীলন 
১০. ৈ�পায়ন এর সি� িবে�দ – �ীপ+অয়ন 
১১. a + b = 4 হেল (a + b)^3= কত?- 64 
১২. বাংলােদেশর েরলওেয়র সব �বহৃৎ কারখানা েকাথায়- ৈসয়দপুের 
১৩. Analogy- Excite: Clam: Stimulate: Cool down 
১৪. Singular number- Physics 
১৫. েকান�ট অিপিনিহত এর উদাহরণ- আইজ 
১৬. মানবেদেহর েমৗিলক ইউিনেটর নাম িক? -েকাষ 
১৭. Indirect Narration: He said to me let us go home together. Change into indirect 
speech. 
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– He proposed to me that we should go home together.
১৮. ——man is mortal is universal truth.- That
১৯. অিধত�কা এর িবপরীত শ�- উপত�কা
২০. িযিন �িৃতশা� জােনন- �াত�
২১. েকান যে�র সাহােয� যাি�ক শ��েক িবদু�ৎ শ��েত �পা�িরত করা হয়?- ডায়নােমা
২২. আ�জ�ািতক আণিবক শ�� সং�া এর সদর দ�র- িভেয়নায়
২৩. ব�াঘাত এর িবেশষণ- ব�াহত
২৪. He is — FRCS. – An
২৫. ঢাকা সব ��থম বাংলার রাজধানী হয় কত সােল?- ১৬১০ সােল
২৬. Panic seized the writer. Passive form- The writer was seized with panic.
২৭. �বাসী বাংলােদশ সরকােরর সদর দ�র েকাথায় িছল? - ৮নং িথেয়টার েরাড কলকাতা
২৮. He said, Good morning, Mr. Kamal change into indirect speech. – He wished Mr. 
Kamal good morning. 
২৯. ১০ জন ছাে�র গড় বয়স ১৫ বছর। নত� ন একজন ছা� আসায় গড় বয়স ১৬ বছর হেল 
নত� ন ছাে�র বয়স কত বছর? – ২৬ বছর 
৩০. কুশীলব েকান সমাস- �� 
ব�াখ�াঃ কুশীলব = কুশ ও লব 
৩১. পিৃথবীর বহৃ�ম �েদর নাম িক- কা��য়ান সাগর 
৩২. বাংলােদেশর সব �বহৃৎ ৈবেদিশক মু�া অজ�নকারী খাত- েরিডেমড গােম �ন্টস 
৩৩. েকান �ু �তম সংখ�ার সােথ ১ েযাগ কেরল েযাগফল ৩, ৬, ১২ ও ১৫ �ারা িনঃেেশষ 
িবভাজ� েহব? – 59
৩৪. এক�ট �েব�র িব�য়মূল� ৯২ টাকা। এেত িবে�তার লাভ হয় ১৫%। �ব��টর �য়মূল� কত? 
– ৮০ টাকা
৩৫. িদি� েথেক রাজধানী েদবিগিরেত �ানা�র কেরন েক ? – মুহ�দ িবন ত� ঘলক
৩৬. িনেচর মুঘল স�াটেদর মেধ� আ�জীবনী রচনা কেরিছেলন- বাবর
৩৭. সুয ��হণ ঘেট তখন, যখন- সূয �, চাদঁ, ও পিৃথবী একই সরলেরখায় থােক
৩৮. ব�ব�ুর ৭ মােচ�র ভাষণেক �ীকৃিত িদেয়েছ- ইউেনে�া
৩৯. a+b=7 এবং (a^2+b^2=25 ) হেল ab এর মান কত?- 12
৪০. দুʼ�ট সরল েরখা পর�র েছদ করেল েয চার�ট েকাণ উৎপ� হয় এেদর েযেকাণ এক�টেক 
তার িবপরীত েকােণর —বেল?- িব�তীপ েকাণ 
৪১. Forthcoming meaning- Approaching 
৪২. I was obliged to do it active voice- Circumstances obliged me to do it. 
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৪৩. ১০০ টাকার ১/২% কত?- .৫০ টাকা 
৪৪. আয়তেনর িদক েথেক বাংলােদেশর বহৃ�ম েজলা – রা�ামা�ট 
৪৫. এক�ট সমি�বাহ�  ��ভ� েজর সমান েকাণ�েয়র এক�ট ৫০° হেল ৩য় েকাণ�ট কত?- ৮০° 
৪৬. 2x^2 -x -3 এর উৎপাদক- (2x -3) (x +1) 
৪৭. েখচর েকান সমাস- উপপদ তৎপু�ষ. 
৪৮. Choose the correct answer- Each of the three boys got a prize. 
৪৯. এক�ট ে�ণীেত ছা� ও ছা�ীর অনুপাত ৯◌ঃ৫। েমাট িশ�াথ� ১০৫০ হেল ছা� কত?-৬৭৫ 
জন 
৫০. েকান�ট বাংলা উপসগ �- অঘা 
৫১. যা কে� িনবারণ করা যায় – দুিন �বার 
৫২. We mean business এর বাংলা অনুবাদ- আমরা ব�বসা বু�ঝ 
৫৩. েকান�ট সাচ� ই��ন না- আপেডট 
৫৪. ১১ জন েলােকর গড় ওজন ৭০ েক�জ। ৯০ েক�জ ওজেনর একজন েলাক চেল েগেল 
বাকীেদর গড় ওজন কত হয়- ৬৮ েক�জ 
৫৫. অ� শে�র িবপরীত শ�-রা�� 
৫৬. কৃ��ম উপ�েহ ব�র ওজন পিৃথবীেত এর ওজেনর ত� লনায়- শূন� 
৫৭. ১৫% ব�ৃ� েপেয় েবতন ৫৭৫০ টাকা হেল পেূব �র েবতন কত িছল?- ৫০০০ টাকা 
৫৮. শতকরা বািষ �ক কত হার সুেদ ১২০০ টাকার ৩ বৎসেরর সুদ ২১৬ টাকা হেব? – ৬% 
৫৯. Incredible meaning- unbelievably 
৬০. ফরািস িব�েবর সময় �াে�র রাজা েক িছেলন- েষাড়শ লুই 
৬১. Your conduct admits —— no excuse. of 
৬২. The word respond is a- Verb 
৬৩. সংিবধােনর েকান অনুে�েদ “রা� ও গণজীবেনর সব ��ের নারী পু�েষর সমান অিধকার 
লাভ করেবন” বলা হেয়েছ?– ২৮(২) অনুে�েদ 
৬৪. Donʼt be so impatient ——. I am coming. 
৬৫. What kind of noun is discipline- Abstract noun 
৬৬. সব �ভ� ক শে�র অথ � িক-আ�ন 
৬৭. এক�ট বগ �ে�ে�র ে��ফল ৯০০ বগ �িমটার। এর পিরসীমা কত?- ১২০ িমটার 
৬৮. Government has been entrusted —- elected politicians-to 
৬৯. েকান বাক��ট ��?– আমার কথাই �মািণত হেলা 
৭০. এক�ট �ােসর ৪০% ছা� বাংলায় এবং ২৫% ছা� অংেক এবং ১০% ছা� উভয় িবষেয় 
অকৃতকায � হেয়েছ। ঐ �ােসর শতকরা কতজন উভয় িবষেয় কৃতকায � হেয়েছ?- ৪৫% 
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