
                                   ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক্ সু্কি এ্যান্ড ক্মিজ, সৈয়দপরু 

                                          লৈটি ০১-২০২০ইং  

                                              এ্ক্াদশ শ্রেলি 

                                   েমনালবজ্ঞান (ৈৃজনশীি বহুলনববাচনী প্রশ্ন) 

সময় – ৪০ মমমিট।                                                                                                                              পূর্ণমাি -- ২০ 

                                 [মি: দ্র: প্রমিটি প্রশ্নের মাি ১। সকল প্রশ্নের উত্তর মিশ্নি হশ্নি।] 

১.িুমি হল একটি িংশগমি সূশ্নে অমজণ ি সংলক্ষর্ কক মশ্নি করশ্নিি? 

    ক. স্ট্যািশ্ন ার্ণ  মিশ্নি          খ. কর্মির্ ওশ্নয়কসলার 

  গ. সযার গযালটি            ঘ. আর্ণার ওটিস 

২. িুিযঙ্ক শব্দটির প্রিিণ ক কক? 

   ক কর্মির্ ওশ্নয়সলার খ. সযার  যািণাস গযালটি 

   গ. আলশ্নের্ মিশ্নি   ঘ. এল.এস টারমযাি 

৩. “আমমণ মিটা িুমি অিীক্ষার উপ- অিীক্ষা”- 

    i. অমিিযস্ত িাকয 

    ii. x-0 সামর 

    iii. ধাাঁধা 

    মিশ্নের ককািটি সঠিক? 

    ক.i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii 

    আশ্নমমরকার স্ট্যািশ্ন ার্ণ  মিশ্বমিিযালশ্নয়র অধযাপক এল. এম. টারমযাি মামকণ ি মশশুশ্নির    

    িুমি পমরমাশ্নপর জিয মিশ্নি- মসশ্নমা অিীক্ষার পমরিিণ ি ও পমরিধণি কশ্নর একটি সংস্করর্   

    কির কশ্নরি। 

   উদ্দীপশ্নকর িশ্নর্যর আশ্নলাশ্নক ৪ এিং ৫ িং প্রশ্নের উত্তর িাও: 



৪. উদ্দীপশ্নকর িুমি অিীক্ষার এ সংস্করর্টি কশ্নিা সাশ্নল প্রকামশি হয়? 

   ক. ১৯১৬ সাশ্নল খ. ১৯১৮ সাশ্নল গ. ১৯২৬ সাশ্নল ঘ. ১৯২৯  

৫. উদ্দীপশ্নকর িুমি অিীক্ষাটি - 

   i. ৯০টি পি সংিমলি একটি প্রেপে।  

   ii. সহজ কর্শ্নক কঠিি ক্রমািুসাশ্নর সাজাশ্নিা 

  iii. ১০টি স্তশ্নর মিিক্ত 

  মিশ্নের ককািটি সঠিক?      

    ক.i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii 

৬. ককাি িুমি প্রমিিন্ধীর িুিযাংশ্নকর মাো ২০ এর মিশ্নে? 

      ক. মৃিু খ. মধযম গ. গুরুির ঘ. েরম 

৭. ১৩ িছশ্নরর রীিা ১৪ িছশ্নরর মীিার জিয তিমর সি কটি প্রশ্নের উত্তর মিশ্নি  

    পাশ্নর। রীিার মািমসক বয়স কি? 

    ক. ১৫০ মাস     খ. ১৫৬ মাস      গ. ১৫৩ মাস      ঘ. ১৬৮ মাস। 

৮. িুমি প্রমিিমন্ধিার কারর্ হশ্নি পাশ্নর 

    i. িংশগমি।   ii. কাশ্নজর োপ।     iii. মমস্তশ্নে আঘাি। 

   মিশ্নের ককািটি সঠিক? 

    ক.i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii 

৯. একটি সািা কার্ণ  ও অিযািয কাশ্নর্ণ র সমন্বশ্নয় গঠিি অিীক্ষাটি হল ো – 

    ক. কোহহনী সংপ্রত্যক্ষন    খ. র োশোক কহ   ছাপ     গ.  অপ্রলক্ষপণমূ ক    ঘ. প্রশ্নক্ষপর্মূলক 

১০. সু্ক  কল লে ভহত্ি   েনয রকোন অভীক্ষো প্রল োেয?  

     ক.  AGCT     খ.  AFQT       গ. OTIC        ঘ. SAT 

         উদ্দীপকটি পল়ে ১১ ও ১২ নং প্রলে  উত্ত  দোও :  



    রেহন হিপহিলপ  ম্বো, হো কো-পোত্ ো গ়েলন ।  

১১. রশ ডলন  মত্বোদ অনু োয়ী রেহনলক কী ব ো  োয়? 

    ক. এলডোম হিক           খ. একল োম হিক 

    গ. রমলসোম হিক           ঘ. অযোথল টিকস 

১২.  রেহন  মোনহসক ববহশষ্ট্য হলে- 

i. আত্মলকহিক 
ii. হনেি নত্োহপ্রয় 
iii. রভোেনহব োস  

হনলে  রকোনটি সঠিক? 

    ক.  i ও ii       খ. i ও iii          গ. ii ও iii          ঘ. i, ii ও iii 

১৩. দ গত্ বুহি অভীক্ষো রকোনটি? 

i. ওলয়স োল   বুহি অভীক্ষো  
ii. আহমি আ িো অভীক্ষো 

    iii.     আহমি হব ো অভীক্ষো 

    হনলে  রকোনটি সঠিক? 

    ক.  i ও ii       খ. i ও iii          গ. ii ও iii          ঘ. i, ii ও iii 

১৪. করাশাক অিীক্ষা কামলর ছাপশ্নক সামমিকিাশ্নি প্রিযক্ষর্ করশ্নল যা মিশ্নিণশ কশ্নর, িা   

    হশ্নলা— 

i. মিমূিণ  মেন্তা। 

    ii.     িামিক জ্ঞাশ্নির প্রমি আিহ 

iii. খুাঁটিিাটি মিষশ্নয়র প্রমি আিহ 

   মিশ্নের ককািটি সঠিক? 

    ক.  i ও ii       খ. i ও iii          গ. ii ও iii          ঘ. i, ii ও iii 



১৫. মকশ্নসর মধয মিশ্নয় িযমক্তর িযমক্তস্বািন্ত্র প্রকাশ পায়? 

    ক. কমধা     খ. িযমক্তত্ব     গ. িুমি     ঘ. সৃজিশীলিা 

১৬. সহশ্নজ উৎ ুল্ল ও মিষািিস্ত হশ্নল িাশ্নক কী িশ্নল? 
     ক. মসশ্নজাশ্নয়র্   খ. এযার্শ্নলটিক   গ. এযাসশ্নর্টিক    ঘ. সাইশ্নলাশ্নয়র্     

১৭. উন্নি িুমি সম্পন্ন িযামক্তশ্নির িুিযঙ্ক কশ্নিা? 

    ক. ৯০-১০৯    খ. ১১০-১১৯   গ. ১২০-১২৯   ঘ. ১৩০-১৩৯ 

১৮. ১৪ িছর িয়সী আমস  িার কর্শ্নক কিমশ িয়শ্নসর ককাশ্নিা প্রশ্নের উত্তর মিশ্নি পাশ্নর িা।  

     আমসশ্ন র মািমসক িয়স কশ্নিা? 

     ক. ১৬৫ মাস   খ. ১৬৭ মাস   গ. ১৬৮ মাস    ঘ. ১৭০ মাস 

১৯. ককাি অিীক্ষাটি সংসৃ্কমির প্রিািমুক্ত িয়? 

     ক. িাষাগি    খ. অিােমিক    গ. পাস এলং  ঘ. ব্লক মর্জাইি 

২০. কমিিহুল, কগালগাল ও খাশ্নটা িযমক্তগর্ মিশ্নের ককাি কেমর্র? 

    ক. এিশ্নর্াশ্নমারম ক   খ. এযার্শ্নলটিক   গ. এযাসশ্নর্টিক  ঘ. মপকমিক 


