
Articles from e-BCS Preparation
34th BCS Preliminary Question
 

1. বাংলা ভাষার আিদ িনদশন চযাপদ আিব ৃ ত হয় কত সােল ?
 ২০০৭
১৯০৭
 ১৯০৯
 ১৯১৬

Ans: ১৯০৭

2. "আমার ভাই য়র র  রাঙােনা একুেশ ফ য়াির" গানিটর থম সুরকার ক?
মাহমদুু বী
আ লু লিতফ
ফয়সাল মাহিদ
আলতাফ মাহমদু

Ans: আ লু লিতফ

3. ভানিুসংহ ঠাকুর- কার ছ নাম?
রবী নাথ ঠাকুেরর
স ত নাথ দ র
মথ চৗধুরীর
টকচঁাদ ঠাকুেরর

Ans: রবী নাথ ঠাকুেরর

4. বাংলা সািহেত◌য্র অ কার যুেগর ময়াদকাল—
১২০১-১৩৫০
১২০১-১৪৫০
১৩০১-১৪৫০
১২০০-১৩০০

Ans: ১২০১-১৩৫০

5. মধ যুেগর কিব নন ক?
জয়ন ী
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বড়ু চ ীদাস
গািব  দাস
ান দাস

Ans: জয়ন ী

6. ফাট উইিলয়াম ক লেজর অধ  ক িছেলন?
উইিলয়াম কির
লড ও য়েলসিল
মৃতু য় িবদ াল ার
রামরাম বসু

Ans: উইিলয়াম কির

7. বাংলা সািহেত র জনক িহেসেব কার নাম িচর রণীয়?
বি মচ  চ াপাধ ায়
মাই কল মধুসূদন দ
রাজা রাম মাহন রায়
ঈ রচ  িবদ াসাগর

Ans: ঈ রচ  িবদ াসাগর

8. মাই কল মধুসূদন দ র রচনা নয় কানিট?
িতেলা মা কাব
মঘনাদ বধ কাব
বতাল প িবংশিত
বীরা না

Ans: বতাল প িবংশিত

9. কুলীন কুল সব  নাটকিট কার রচনা?
মাই কল মধুসূদন দ
দীনব ু  িম
রামনারায়ণ তকর
রবী নাথ ঠাকুর

Ans: রামনারায়ণ তকর

10. নীলদপণ নাটকিটর িবষয়ব  িক?
নীলকর দর অত াচার
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ভাষা আ ালন
অসহ যাগ আ ালন
ত-ভাগা আ ালন

Ans: নীলকর দর অত াচার

11. ঘ র বাই র- উপন াসিট কার লখা?
আলাওল
কাজী দীন মহ দ
কাজী মাতােহর হােসন
রবী নাথ ঠাকুর

Ans: রবী নাথ ঠাকুর

12. সয়দ মজুতবা আলীর ব   কানিট?
প ত
কালা র
ব  সং হ

শা ত ব

Ans: প ত

13. ত বািধনী- পি কার স াদক ক িছেলন?
অ য়কুমার দ
প ারীচঁাদ িম
ঈ রচ  িবদ াসাগর
সয়দ মজুতবা আলী

Ans: অ য়কুমার দ

14. ভাষা আ ালনিভি ক নাটক কানিট?
কবর
পােয়র আওয়াজ পাওয়া যায়
জি স ও িবিবধ বলনু
ওরা কদম আলী

Ans: কবর

15. কান কাব িট প ী কিব জসীম উ ীন রিচত?
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চতালী
রাখালী
ফিনমনসা
আ লা পৃিথবী

Ans: রাখালী

16. তুিম আস ব ব ল হ াধীনতা- কার কিবতা?
শামসুর রাহমান
শওকত ওসমান
িসকা ার আবু জাফর
সুিফয়া কামাল

Ans: শামসুর রাহমান

17. দয়াল- রচনািট কার?
মায়ূন আহ মদ

তারাশ র ব াপাধ ায়
বু দব বসু
সিলনা হােসন

Ans: মায়ূন আহ মদ

18. মিু যু িভি ক উপন াস কানিট?
ীতদােসর হািস

মািট আর অ
হাঙর নদী েনড
সােরং বউ

Ans: হাঙর নদী েনড

19. ১৯৮৫ সােল নািসর উ ীন ণ পদক ক পান?
সয়দ আলী আহসান
সয়দ ওয়ালীউ াহ
সয়দ শামসুল হক
িসকা ার আবু জাফর

Ans: সয়দ আলী আহসান
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20. বাংলা সািহেত র পঠন-পাঠ নর সুিবধার জন  বাংলা সািহেত র ইিতহাস ক
িতনিট যুেগ ভাগ করা হ য়েছ-- বাংলা সািহেত র াচীন যুগ

৪৫০-৬৫০
৬৫০-৮৫০
৬৫০-১২০০
৬৫০-১২৫০

Ans: ৬৫০-১২০০

21. র  িহেমাে ািবেনর কাজ -
অি েজন পিরবহন করা
রাগ িতেরাধ করা
র  জমাট বাঁধ ত সাহায  করা
উ িখত সবকয়িটই 

Ans: অি েজন পিরবহন করা

22. মানব দেহ শি  উ�পাদ নর ধান উ�স -
পিরপাক
খাদ  হণ
সন

র  সংবহন

Ans: সন

23. কান সংখ ার ০.১ পৗেনােপৗিনক ভাগ এবং ০.১ ভােগর ম ধ  পাথক  ১.০ হ ল,
সংখ ািট কত?

১০
৯
৯০
১০০

Ans: ৯০

24. একিট আয়তাকার ক র ফল ১৯২ বগিমটার। এর দঘ  ৪ িমটার কমােল
এবং  ৪ িমটার বাড়ােল ফল অপিরবিতত থােক। আয়তাকার ক র সমান
পিরসীমািবিশ  বগাকার ক র ফল কত হ ব?

২২৫ বগিমটার
১৪৪ বগিমটার
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১৬৯ বগিমটার
১৯৬ বগিমটার

Ans: ১৯৬ বগিমটার

25. Which of the following ecosystems covers the largest
area  of the earth's surface ?

Marine Ecosystem
Desert Ecosystem
Mountain Ecosystem
Fresh water Ecosystem

Ans: Marine Ecosystem

26. √169 is equal to -
17
11
13
15

Ans: 13

27. িতনিট িমক সংখ ার ণফল তােদর যাগফ লর ৫ ন; সংখ া িতনিটর গড়
কত?

৪
৫
৩
৬

Ans: ৪

28. একিট িণেত যতজন ছা -ছা ী আ ছ ত েক তত পয়সার চেয় আরও
25 পয়সা বিশ ক র চঁাদা দওয়ায় মাট 75 টাকা উঠল। ঐ িণর ছা -ছা ী
সংখ া কত?

70
85
75
100

Ans: 75
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29. মামনু 240 টাকায় একই রকম কত িল কলম িকেন দখল য, যিদ স একিট
কলম বিশ পত তাহ ল িতিট কল মর মলূ  1 টাকা কত পড়ত। স কত িল
কলম িকেনিছল?

13 িট
14 িট
15 িট
16 িট

Ans: 15 িট

30. ১৭ িদন আ গ আবদুর রিহম ব লিছল য তার জ িদন “আগামীকাল”। আজ
২৩ তািরখ হ ল তার জ িদন কান তািরেখ?

৭
৮
৯
১০

Ans: ৭

31. ০.০৩, ০.১২, ০.৪৮, -- শনূ ােন সংখ ািট কত হ ব?
০.৯৬
১.৪৮
১.৯২
১.৫০

Ans: ১.৯২

32. ইদািনং আপনার ম ন হ  সংসাের আপনার  াস পাে । আপিন এমন 
অব ায়

াভ ও দুঃখ কাশ ক র মন খারাপ কর বন
খুবই হতাশােবাধ কর বন
ব ু েদর সােথ িবষয়িট আলাপ কর বন
সংসার-এর িত গভীর ম নােযাগ দেবন

Ans: সংসার-এর িত গভীর ম নােযাগ দেবন

33. আমার ক  এক বৃ  দ িত ও তােদর সােথ দুই দ িত ত েক দুইজন ক র
স ানসহ আমার ক  বশ কর লন। আমার ক  মাট কতজন লাক হল?
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৯
১০
১১
১২

Ans: ১১

34. ক খ-এর পু । খ এবং গ পর র বান। ঘ হ  গ-এর মা, চ, ঘ-এর পু ।
চ-এর সংেগ ক-এর স ক িক?

ক এর মামা চ
ক এর খাল ুচ
চ এর নানা ক
ক এর চাচা চ

Ans: ক এর মামা চ

35. ছিব দখুন http://bcsprep.com/blog/wp-
content/uploads/2013/12/shape.png

T, X
X, T
S, T
T, B

Ans: T , X

36. িনেচর কানিটর িবদু � পিরবািহতা সব চেয় বিশ ?
তামা
পা
সানা
কাবন

Ans: পা

37. বরফ পািনেত ভােস কারণ বর ফর তুলনায় পািনর -
ঘন  কম
ঘন  বিশ
তাপমা া বিশ
বণীয়তা বিশ
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Ans: ঘন  বিশ

38. Photosynthesis takes place in -
All parts of the plants
Roots of the plant
Stems of the plants
Green parts of the plants

Ans: Green parts of  the plants

39. ইউিরয়া থেক উি দ িক খাদ  উপাদান হণ ক র ?
সালফার
ফসফরাস
নাই ােজন
পটািশয়াম

Ans: নাই ােজন

40. ডায়ােবিটস রাগ স ক য তথ িট সত  নয় তা হ লা-
 এ রাগ মানব দেহর িকডিন ন  ক র
 িচিন জাতীয় খাবার বশী খেল এ রাগ হয়
এ রাগ হ ল র  েকােজর মাএ◌া বৃি  পায়
ইনসুিলেনর অভােব এ রাগ হয় 

Ans: িচিন জাতীয় খাবার বশী খেল এ রাগ হয়

41. ড  ু রর বাহক কান মশা ?
িকউ ল
এিডস
 সিভং সাপ
সব ধর নর মশা 

Ans: এিডস

42. সুষম খােদ র উপাদান কয়িট?
৪ িট
 ৫ িট
৬ িট
৮ িট
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Ans: ৬ িট

43. ইনসুিলন িনঃসৃত হয় কাথা থেক?
অ াশয় হ ত
প ানি য়াস হ ত
 িলভার হ ত
িপটুইটারী া  হ ত

Ans: অ াশয় হ ত

44. হাড় ও দঁাত ক মজবুত ক র-
আ য়ািডন
আয়রন
ম াগ নিসয়াম
ফসফরাস

Ans: ফসফরাস

45. অিতির  খাদ  থেক িলভাের সি ত সুগার হল -
াই কােজন
ুেকাজ
ু ে াজ

সুে াজ

Ans: াই কােজন

46. ানী জগ তর উ�পি  ও বংশ স ীয় িবদ ােক ব ল -
জওুলজী
বােয়ালজী
ই ভািলউশন
জেনিট

Ans: ই ভািলউশন

47. কান খােদ  ািটন বিশ ?
ভাত
গ র মাংস
মসুর ডাল
ময়দা
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Ans: মসুর ডাল

48. কান ডােলর স  ল াথারাইজম রােগর স ক আ ছ ?
অড়হর
ছালা
খসারী
মটর

Ans: খসারী

49. সুনািমর (Tsumami)কারণ হ লা-
 আ য়িগিরর অ �পাত
ঘূিণঝড়
 চ  ও সূেযর আকষণ
সমু  তল দেশর ভূিমক

Ans: সমু  তল দেশর ভূিমক

50. জিমর লবণা তা িনয় ণ ক র কানিট ?
কৃএি◌ম সার য়াগ
পািন সচ
জিমেত নাই ােজন ধ র রাখা
াকৃিতক সার য়াগ 

Ans: পািন সচ

51. নবায়ন যাগ  ালািন কানিট ?
পরামাণ ুশি
কয়লা
পে াল
াকৃিতক গ াস 

Ans: পরামাণু শি

52. কান জলজ জীবিট বাতােস িনঃ াস নয়?
ক

িতিম
ইিলশ
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হা র

Ans: ক

53. াকৃিতক কান উ�স হ ত সব চেয় বশী মৃদু পািন পাওয়া যায়?
সাগর
দ

নদী
বৃি

Ans: বৃি

54. Lunar eclipse occurs on -
A moonless day
A new moon day
A full moon day
A half moon day

Ans: A full moon day

55. The term PC means -
Professional computer
Private computer
Prime computer
Personal computer

Ans: Personal computer

56. পরমাণরু িনউি য়ােস কী কী থােক?
িনউ ন ও া ন
ই ল ন ও াটন
িনউ ন ও পিজ ন
ই ল ন ও পিজ ন

Ans: িনউ ন ও া ন

57. গাড়ীর ব াটারীেত কান এিসড ব বহার করা হয় ?
নাইি ক
সালিফউিরক
হাই াে ািরক
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পার ািরক

Ans: সালিফউিরক

58. 'Botany' is to 'plants' as 'Zoology is to__.
flowers
trees
dear
animals

Ans: animals

59. Tiger: Zoology :: Mars :
Astrology
Astronomy
Crytology
Telescopy

Ans: Ast ronomy

60. 'Maiden speech' means .
Late speech
Early speech
Final speech
First speech

Ans: First  speech

61. What is the masculine gender of "mare" ?
Dog
Mermaid
Bear
Stallion

Ans: Stallion

62. াণদ : জল : মহীজ : ?
স র
হ
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িনঃসগ
অ

Ans: হ

63. বাংলােদেশর থম জাতীয় সংসদ িনবাচন ক ব হয় ?
 ৭ মাচ,১৯৭৩
৫ মাচ,১৯৭৩
৬ এি ল,১৯৭৩
১১ এি ল,১৯৭৩ 

Ans: ৭ মাচ,১৯৭৩

64. বাংলােদশ উ য়ন ফারােমর সম য়কারী কান সং া?
িজকা
ইউএনিডিপ
িব ব াংক
আইএমএফ

Ans: িব ব াংক

65. বাংলায় িচর ায়ী ব াব  বতন করা হয় কান সােল ?
১৭০০ সােল
১৭৬২ সােল
১৭৯৩ সােল
১৯৬৫ সােল

Ans: ১৭৯৩ সােল

66. ব ব ু  শখ মিুজবুর রহমান কত তািরেখ জ হণ ক রন?
২১ জনু ১৯৪১ খৃঃ
১ মাচ ১৯১৯ খৃঃ
১৭ মাচ ১৯২০ খৃঃ
১৪ আগ  ১৯৪৭ খৃঃ

Ans: ১৭ মাচ ১৯২০ খৃঃ

67. ব ল আ লািচত মু রীর চর কান জলায় অবি ত?
সাত ীরা
নায়াখালী
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ফণী
লালমিনরহাট

Ans: ফণী

68. বাংলােদশ টিলিভশ নর যা া  হয় কত স ন?
১৯৪৭    খৃঃ
১৯৫৮ খৃঃ
১৯৬৪ খৃঃ
১৯৬৫ খৃঃ

Ans: ১৯৬৪ খৃঃ

69. বাংলােদশ শয়ারবাজার কায ম কান সং া িনয় ণ ক র?
িসিকউিরিটজ এ চ  কিমশন
অথ ম ণালয়
ধানম ীর কাযালয়

বাংলােদশ ব াংক

Ans: িসিকউিরিটজ এ চ  কিমশন

70. বাংলােদশ ও মায়ানমার ক িবভ কারী নদী কানিট?
কণফুলী
হালদা
সাং
নাফ

Ans: নাফ

71. Who is known as the 'Lady of the Lamp'?
Sorojini Naidu
Hellen Killer
Florence Nightingale
Madame Teresa

Ans: Florence Night ingale

72. For which of the following disciplines Nobel Prize is
awarded ?
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Literature, peace and Economices
Physiology or Medicine
Physices and Chemistry
All of the above

Ans: All of  the above

73. EURO is the currency of -
Africa
Asia
Europe
America

Ans: Europe

74. জামাল নজ ল ইসলাম ক?
ব ািনক
ফুটবল খেলায়াড়
অথনীিতিবদ
কিব

Ans: ব ািনক

75. তাহিরর য়ার- কাথায় অবি ত?
তহরান
িসউল
আ ান
কায় রা

Ans: কায় রা

76. আরব বস - বল ত িক বুঝায়?
আরবীয় মিহলােদর মতায়ন
আর বর িবিভ  দেশ গণজাগরণ
আরব অ ল বস কাল
আরব রাজত

Ans: আর বর িবিভ  দেশ গণজাগরণ
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77. আয়ত ন পৃিথবীর সব চেয় ছাট দশ?
মাল ীপ
িফিজ
ভ ািটকান
কুেয়ত

Ans: ভ ািটকান

78. এিশয়ার িহ ু রা  কানিট?
মাল ীপ
নপাল
ভারত
ভূটান

Ans: ভারত

79. লয়ািজরগা- কান দেশর আইন সভা?
আফগািন ান
িফিজ
িসিরয়া
লবানন

Ans: আফগািন ান

80. শ াম দশ কান দেশর পুরাতন নাম?
থাইল া
িমসর
ইরাক
ইরান

Ans: থাইল া

81. International Court of Justice-এর সদর দ র কাথায় অবি ত?
যু রাে র িনউ ইয়েক
নদারল া সর দ  হেগ
সুইজারল াে র বােন
কানাডার অ টায়ায়

Ans: নদারল া সর দ  হেগ
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82. অ াম নি  ই ারন াশনাল-এর সদর দ র কাথায়?
প ািরস
জেনভা
রাম
ল ন

Ans: ল ন

83. IMF is the result of
Hawana Conference
Rome Conference
Geneva Conference
Brettonwood Conference

Ans: Bret tonwood Conference

84. িনে র কান সং ািট ২১ ফ য়ািরেক আ জািতক মাতৃভাষা িদবস িহসােব
ীকৃিত িদেয়েছ?
UNCTAD
UNDP
UNESCO
UNICEF

Ans: UNESCO

85. কানিট D-৮ ভু  দশ নয়?
তুর
নাই জিরয়া
ভারত
মাল য়িশয়া

Ans: ভারত

86. ‘িব  তামাকমু  িদবস’ িতপািলত হয় িত বছ রর-
৩১ জানয়ুাির
৩০ মাচ
৩০ এি ল
৩১ ম
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Ans: ৩১ ম

87. কােপন হেগন কান দেশর রাজধানী?
আ মিনয়া
ডনমাক
বলিজয়াম
িভেয়তনাম

Ans: ডনমাক

88. মিুজবনগ র কান তািরেখ াধীনতা ঘাষণা করা হ য়িছল?
২৬ মাচ,১৯৭১
১০ এি ল,১৯৭১
৬ সে র,১৯৭১
১০ ন ভ র,১৯৭১

Ans: ১০ এি ল,১৯৭১

89. ( 5^(n 2) 35*(5^(n-1)) )/4*5^n এর মান কত?
4
8
5
7

Ans: 8

90. A = {1, 2, 3} B = ∅ হ ল A ∪ B = কত?
{1, 2, 3}
{2, 3, ∅}
{1, 2, ∅}
∅

Ans: {1, 2, 3}

91. x + y = 2, x^2 + y^2 = 4 হ ল x^3 + y^3 = কত?
8
9
16
25
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Ans: 8

92. N.B stands for -
Non bearing
Note before
No bar
Nota bene

Ans: Nota bene

93. িবষমবা  ΔABC-এর বা িলর মান এমনভােব িনধািরত য, AD মধ মা ারা
গিঠত ΔABD-এর ফল x বগিমটার। ΔABC-এর ফল কত?

x^2 বগিমটার
2x বগিমটার
(x/2)^2 বগিমটার
(√x/3)^3 বগিমটার

Ans: 2x বগিমটার

94. একিট বৃে র পিরিধ ও ফল যথা ম ১৩২ সি িমটার ও ১৩৮৬
বগ সি িমটার। বৃ িটর বৃহ ম জ া-এর দঘ  কত?

৬৬ সি িমটার
৪২ সি িমটার
২১ সি িমটার
২২ সি িমটার

Ans: ৪২ সি িমটার

95. একিট প ভুেজর সমি
৪ সম কাণ
৬ সম কাণ
৮ সম কাণ
১০ সম কাণ

Ans: ৬ সম কাণ

96. ঘিড়েত এখন ৮টা বােজ। ঘ ার কঁাটা ও িমিনেটর কঁাটার মধ কার কাণিট হ লা
৯০°
১২০°
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৬০°
১৫০°

Ans: ১২০°

97. ২০ ফুট ল া একিট বাঁশ এমনভােব কেট দু’ভাগ করা হ লা যন ছাট অংশ বড়
অংেশর দুই তৃতীয়াংশ হয়, ছাট অংেশর দঘ  কত ফুট?

৮
১০
৭
৬

Ans: ৮

98. Fill in the blank of the following sentence with the
right form of verb. if  I _____  a king!

shall be
am
was
were

Ans: were

99. In Cricket game the length of the pitch between th
two wickets is -

21 yards
24 yards
23 yards
22 yards

Ans: 22 yards

100. Badminton is the national sport of -
Nepal
Malaysia
Scotland
China
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