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বাংলােদশ আনসার ও �াম �িতর�া বািহনী
িনেয়াগ পরী�া- ২০১৮

(সং�হকৃত সকল ��পে�র আেলােক)

বাংলা

১. ইংেরিজ �থেক বাংলা ক�ন।

ক. He who works hard succeed.

উ�র : �য কেঠার পির�ম কের �স সফল হয়।

খ. Do not wait any longer more, you should rather.

উ�র : আর অেপ�া কেরা না, তুিম বরং চেল যাও।

গ. I shall have finished reading the book by 5 pm.

উ�র : িবকাল পাঁচটার মেধ�ই আিম বই� পেড় �শষ করেবা।

ঘ. The girl is as beautiful as she is intelligent.

উ�র : বািলকা�/�মেয়� �যমন বিু�মতী �তমন �পবতী।

ঙ. Answer to the point.

উ�র : স�ক/�ক �ক উ�র দাও।

২. বাংলা �থেক ইংেরিজ ক�ন।

ক. হয় সং�াম কেরা, নতুবা অত�াচািরত হও।

উ�র : Either fight or be oppreessed.

খ. সকাল হেত খুিঁড়�ঁিড় বিৃ� হে�।

উ�র : It has been drizzling since morning.

গ. আমরা শী�ই িফের আসেবা।

উ�র : We shall be back soon.

ঘ. িমথ�াবাদীেক �কউ িব�াস কের না।

উ�র : Nobody trusts a liar.

ঙ. বাংলােদশ এক� কৃিষ�ধান �দশ, তাই নয় িক?

উ�র : Bangladesh is an agricultural country, isn't she?
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৩. সি�-িবে�দ ক�ন :

ক. িবদ�ালয়। উ�র : িবদ�া + আলয় = িবদ�ালয়।

খ. মনীষা। উ�র : মনস + ঈষা = মনীষা।

গ. দ�ুেলাক। উ�র : িদ� + �লাক = দ�ুেলাক।

ঘ. কাদিুন। উ�র : কাঁদ + উিন = কাদিুন।

ঙ. নীরস। উ�র : িনঃ + রস = নীরস।

৪. বাগধারা িলখুন :

ক. আমড়া কােঠর �টিক। উ�র : অপদাথ� । �সাহাগ �ছেল�আমড়া কােঠর

�টিক, তােক িদেয় এ কাজ করােনা �মােটই �ক হেব না।

খ. ইচেড় পাকা। উ�র : বয়েসর তুলনায় অিধক চালাক। িসেনমা �দেখ �দেখ

�মেহিদ ইচেড় পাকা হেয় �গেছ।

গ. ব�ােঙর সিদ�। উ�র : অস�ব ব�াপার। দািগ �চারেক �দখাও �জেলর ভয়;

ব�ােঙর আবার সিদ�।

ঘ. মেগর ম�ুকু। উ�র : অরাজকতা। স�ােসর �কেট �দশ� আজ মেগর

মলেুক পিরণত হে�।

ঙ. শ�িন মামা। উ�র : অিন�কর ব�ি�। শ�িন মামারা সমােজ। �কােনা

�কার উপকাের আেস না।

৫. িবপরীত শ� িলখুন:

ক. উ�িত। উ�র : অবনিত।

খ. ঋজ।ু উ�র : ব�।

গ. অব�াচীন। উ�র : �াচীণ।

ঘ. নাি�ক। উ�র : আি�ক।

ঙ. ি��। উ�র : শা�।
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ইংেরিজ

6. Fill in the gaps with articles.

ক. — AIDS virus infection is incurable. Ans: The

খ. We write on — paper. Ans: no article

গ. Criminals are of — character. Ans: a

ঘ. He is — doctor. Ans: a

ঙ. Wait for — hour more. Ans: an

7. Fill in the gaps with preposition.

ক. You are not amenable - reason. Ans: to

খ. She is afflicated - gouet. Ans: with

গ. He is not-home today. Ans: at

ঘ. Motiur died - his country. Ans: for

ঙ. I connot put foith - him. Ans: in

8. Phrase and Idioms :

ক. Bad blood Ans: (ill feeling, মেনামািলন�) – Now there is bad blood
between the two friends.

খ. Cut to the quick Ans: (be hunt, মম�াহত হওয়া) – I was cut to the quick
at his mothers death.

গ. End in smoke Ans: (fail, ব�থ� হওয়া) - All is efforts ended in smoke.

ঘ. Out of temper Ans: (angry, রাগি�ত/��) - She is out of temper now.

ঙ. For good Ans: (for ever, Tognica GT) - Momin left the country for good.

9. Fill in the blanks with right forms of verb.

ক. Paper is – from wood. Ans: made

খ. My father is - to bed. Ans: confined

গ. We - in ink. Ans: write

ঘ. I - my furniture. Ans: sold

ঙ. I - him playing football. Ans: saw
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10. Right the correct spelling.

ক. Parellel. Ans: Parallel

খ. Vorecious. Ans: Voracious

গ. Sepurate. Ans: Separate

ঘ. Colleguae. Ans: Colleague

ঙ. Usefaly. Ans: Usefully

গিণত

১১. ১৫� ছাগেলর মলূ� ৫� গ�র মেূল�র সমান। ২� গ�র মলূ� ১৮০০০ টাকা হেল, ১�
ছাগেলর মলূ� কত? উ�র : ৩,০০০ টাকা।
১২. a + b = 12 এবং ab = 35 হেল, a২ + b২ এর মান কত? উ�র : 74
১৩. ১ + ২ + ৩ + ৪ + ........... + ৯৯ = কত? উ�র : ৪৯৫০

১৪. বত� মােন িপতার বয়স পুে�র বয়েসর ৫ �ণ। িতন বছর িপতার বয়স পুে�র বয়েসর ৪ �ণ
হয়। িপতা ও পুে�র কা বয়স কত? উ�র : ৪৫ ও ৯ বছর।

১৫. এক� আয়তাকার ঘেরর �দঘ�� িব�ােরর ি��ণ এবং এর ���ফল ৫১২ িমটার হেল,
পিরসীমা কত হেব? উ�র : ৯৬ িমটার।

সাধারণ �ান
১৬. িনেচর ���েলার উ�র িদন।

ক. নীলনেদর �দশ �কান�? উ�র : িমশর।

খ. �য়াকাটা �কান �জলায় অবি�ত? উ�র : পটুয়াখালী।

গ. িবিজিব এর দজুন বীরে�ে�র নাম কী?

উ�র : বীরে�� শহীদ ল�া� নােয়ক নরূ �মাহা�দ �শখ ও বীরে��

শহীদ ল�া� নােয়ক ম�ু আ�ুর রউফ।

ঘ. িবিজিব সদর দ�র �কাথায়?

উ�র : িপলখানা, আিজমপুর, ঢাকা।

ঙ. সাক� ভু� �দশ কয়� ও কী কী?

উ�র : ৮�; বাংলােদশ, ভারত, �লংকা, পািক�ান, মাল�ীপ,

�নপাল, ভুটান ও আফগািন�ান।


