বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী
নিয়ােগ পরীক্ষা- ২০১৮
(সংগ্রহকৃ ত সকল প্রশ্নপত্রের আলােকে)

বাংলা
১. ইংরেজি থেকে বাংলা করুন।
ক. He who works hard succeed.
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উত্তর : যে কঠোর পরিশ্রম করে সে সফল হয়।

খ. Do not wait any longer more, you should rather.
উত্তর : আর অপেক্ষা করাে না, তু মি বরং চলে যাও।

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

উত্তর : বিকাল পাঁচটার মধ্যেই আমি বইটি পড়ে শেষ করবাে।

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

উত্তর : বালিকাটি/মেয়েটি যেমন বুদ্ধিমতী তেমন রূপবতী।

ঙ. Answer to the point.

উত্তর : সঠিক/ঠিক ঠিক উত্তর দাও।

২. বাংলা থেকে ইংরেজি করুন।

ক. হয় সংগ্রাম করাে, নতু বা অত্যাচারিত হও।

উত্তর : Either fight or be oppreessed.

খ. সকাল হতে খুড়ি
ঁ গুঁড়ি বৃষ্টি হচ্ছে।

উত্তর : It has been drizzling since morning.

গ. আমরা শীঘ্রই ফিরে আসবাে।

উত্তর : We shall be back soon.

ঘ. মিথ্যাবাদীকে কেউ বিশ্বাস করে না।

উত্তর : Nobody trusts a liar.
ঙ. বাংলাদেশ একটি কৃ ষিপ্রধান দেশ, তাই নয় কি?
উত্তর : Bangladesh is an agricultural country, isn't she?

৩. সন্ধি-বিচ্ছেদ করুন :
ক. বিদ্যালয়। উত্তর : বিদ্যা + আলয় = বিদ্যালয়।
খ. মনীষা। উত্তর : মনস + ঈষা = মনীষা।
গ. দ্যুলােক। উত্তর : দিল্ + লােক = দ্যুলােক।
ঘ. কাদুনি। উত্তর : কাঁদ + উনি = কাদুনি।
ঙ. নীরস। উত্তর : নিঃ + রস = নীরস।
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৪. বাগধারা লিখুন :

ক. আমড়া কাঠের টেকি। উত্তর : অপদার্থ । সােহাগ ছেলেটি আমড়া কাঠের
টেকি, তাকে দিয়ে এ কাজ করানাে মােটেই ঠিক হবে না।

খ. ইচড়ে পাকা। উত্তর : বয়সের তু লনায় অধিক চালাক। সিনেমা দেখে দেখে
মেহেদি ইচড়ে পাকা হয়ে গেছে।

গ. ব্যাঙের সর্দি । উত্তর : অসম্ভব ব্যাপার। দাগি চোরকে দেখাও জেলের ভয়;
ব্যাঙের আবার সর্দি ।

ঘ. মগের মুল্লক
ু । উত্তর : অরাজকতা। সন্ত্রাসের প্রকটে দেশটি আজ মগের
মলুকে পরিণত হচ্ছে।

ঙ. শকুনি মামা। উত্তর : অনিষ্টকর ব্যক্তি। শকুনি মামারা সমাজে। কোনাে
প্রকার উপকারে আসে না।

৫. বিপরীত শব্দ লিখুন:

ক. উন্নতি। উত্তর : অবনতি।
খ. ঋজু। উত্তর : বক্র।

গ. অর্বাচীন। উত্তর : প্রাচীণ।
ঘ. নাস্তিক। উত্তর : আস্তিক।
ঙ. ক্ষিপ্ত। উত্তর : শান্ত।

ইংরেজি
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
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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, মনােমালিন্য) – Now there is bad blood
between the two friends.
খ. Cut to the quick Ans: (be hunt, মর্মাহত হওয়া) – I was cut to the quick
at his mothers death.
গ. End in smoke Ans: (fail, ব্যর্থ হওয়া) - All is efforts ended in smoke.
ঘ. Out of temper Ans: (angry, রাগম্বিত/কুব্ধ) - 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

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
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গণিত

১১. ১৫টি ছাগলের মূল্য ৫টি গরুর মূল্যের সমান। ২টি গরুর মূল্য ১৮০০০ টাকা হলে, ১টি
ছাগলের মূল্য কত? উত্তর : ৩,০০০ টাকা।
১২. a + b = 12 এবং ab = 35 হলে, a২ + b২ এর মান কত? উত্তর : 74
১৩. ১ + ২ + ৩ + ৪ + ........... + ৯৯ = কত? উত্তর : ৪৯৫০

১৪. বর্ত মানে পিতার বয়স পুত্রের বয়সের ৫ গুণ। তিন বছর পিতার বয়স পুত্রের বয়সের ৪ গুণ
হয়। পিতা ও পুত্রের কা বয়স কত? উত্তর : ৪৫ ও ৯ বছর।
১৫. একটি আয়তাকার ঘরের দৈর্ঘ্য বিস্তারের দ্বিগুণ এবং এর ক্ষেত্রফল ৫১২ মিটার হলে,
পরিসীমা কত হবে? উত্তর : ৯৬ মিটার।
সাধারণ জ্ঞান

১৬. নিচের প্রশ্নগুলাের উত্তর দিন।

ক. নীলনদের দেশ কোনটি? উত্তর : মিশর।

খ. কুয়াকাটা কোন জেলায় অবস্থিত? উত্তর : পটু য়াখালী।
গ. বিজিবি এর দুজন বীরশ্রেষ্ঠের নাম কী?

উত্তর : বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ ল্যান্স নায়েক নূর মােহাম্মদ শেখ ও বীরশ্রেষ্ঠ
শহীদ ল্যান্স নায়েক মুন্স আব্দুর রউফ।

ঘ. বিজিবি সদর দপ্তর কোথায়?

উত্তর : পিলখানা, আজিমপুর, ঢাকা।

ঙ. সার্ক ভু ক্ত দেশ কয়টি ও কী কী?
উত্তর : ৮টি; বাংলাদেশ, ভারত, শ্রীলংকা, পাকিস্তান, মালদ্বীপ,
নেপাল, ভু টান ও আফগানিস্তান।

