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39th BCS Preliminary MCQ Question Solve 

৩৯ তম বিবিএি এর ১০০ প্রশ্ন িমাধান ২০১৮ 

১।। যবি ৯×৭= ৩৫৪৫ হয়, ৪×৩=১৫২০ হয় তবি ৬×৮= হবি- 

উত্তর: ৪০৩০ । 

২।। ট্রাম্প বিম বিঠি বিঙ্গাপুবরর কিাথায় হয়? 

উত্তর: িাবতািা দ্বীবপ । 

৩।। কেফবেনযান্ট এর িঠিি িানান? 

উত্তর: Lieutenant । 

৪।। Government by richest class. 

উত্তর: Aristocracy 

৫।। বিভবিহীন নাম শব্দবি বি িবে? 

উত্তর: প্রাবতপাবিি 

৬।। Correct spelling. 

উত্তর: Schizophrenia 

৭।। িাাংোবিবশর প্রধানমন্ত্রী কশখ হাবিনা বশশুমতুৃয হার িমাবনার িারবে কয 
পুরস্কার পান? 

উত্তর: এমবিবি অ্যাওয়ািড  ২০১০ 
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৮।। এিটি দ্রিয ১৮০ োিায় বিবি িরায় ১০% ক্ষবত হবো, দ্রিযটির 
িয়মূেয িত? 

উত্তর: ২০০ োিা 

৯।। C={x:x ঋোত্মি পুেডিাংখযা এিাং X^2<18 } C কিবের উপািানগুবো 
হবো? 

উত্তর: 1,2,3,4 

 

 

১০।। .4×.02× .08= 

উত্তর: 0.00064 

১১।। নযাবোর িিডবশষ িিিয? 

উত্তর: মবন্টবনবরা ( নযাবো এর িতড মান িিিয কিশ – ২৯ টি) 

 

১২।। রািনীবতবত বিবরািাম কেম কিান ভাবির িাবথ যুি? 

উত্তর: েঠনিাি 

১৩।। Cricket is a kind of game and also a name of.. 

উত্তর: insect 

১৪।। মায়া িভযতা বিরািমান বিে? 
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উত্তর: মধয আবমবরিার 

১৫।। To be, or not to be”– is a quotation of? 

উত্তর: Hamlet 

১৬।। Complete the sentence- Had I known you were 

waiting outside, I… 

উত্তর: would have invited you to come in 

১৭।। তাম্ববুেি শবব্দর িমাথডি নয় ? 

উত্তর: তামবিি 

১৮।। কিান বিখযাত বিবিশী মযাোবিন িঙ্গিনু্ধ কশখ মবুিিরু রহমানবি 
রািনীবতর িবি (Poet of Politics) আখযা বিবয়বিন? 

উত্তর: বনউি উইক ি 

১৯।। ৯২ িির িয়িী মাহাবথর কমাহাম্মাবির রািননবতি কিাবের নাম? 

উত্তর: পািাতান হারাতান 

 

 

২০।। ।1-2x।<1 হবে এর িমাধান িত? 

উত্তর: 1<X<0 

২১।। িযবতহার িহুব্রীবহর উিাহরে? 
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উত্তর: িানািাবন 

২২।। বদ্বিক্ষ বিবশষ্ট িাতীয় িাংিি? 

উত্তর: বময়ানমার 

২৩।। িাধু ও চবেত ভাষার পাথডিয কিান কিান পবি কিশী? 

উত্তর: বিয়া ও িিডনাম পবি 

২৪।। প্রতাপ আবিতয কি বিবেন? 

উত্তর: রািপুত রািা 

২৫।। িীিন কথবি কনওয়া চেবিত্রটির পবরচােি? 

উত্তর: িবহর রায়হান 

২৬।। ঘব়িবত যখন চারো িাবি, ঘন্টার িাাঁো এিাং বমবনবের িাাঁোর 
মবধযিার কিােটি িত বিবর? 

উত্তর: ১২০° (িঠিি উত্তর নাই) 

২৭।। There was a small reception following the 

wedding Following? 

উত্তর: Preposition 

২৮।। ফেবিটিাং (Folketing) কিান কিবশর আইনিভা ? 

উত্তর: কিনমািড  (Denmark) 

২৯।। িাাংোবিবশর প্রধানমন্ত্রী হবত কেবে িত িির িয়ি োেবি? 
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উত্তর: ২৫ িির 

৩০।। রিীন্দ্রনাবথর কিৌতুি নােি? 

উত্তর: বিকুবের খাতা 

৩১।। আধুবনি রাষ্ট্র িযিস্থার উদ্ভিিাে? 

উত্তর: প্রাচীন রীি িময়িাে 

৩২।। He went to —-hospital because he had……heart 

attack ? 

উত্তর: No article, A 

৩৩।। ‘িরুিস্থা’-এর িঠিি িবন্ধ বিবেি বি? 

উত্তর: িুুঃ + অ্িস্থা 

৩৪।। িমদু্র তীবর কিান েযাি কিশী থাবি? 

উত্তর: বমবথন 

৩৫।। আগুে এর িমাথডি শব্দ? 

উত্তর: অ্নে 

৩৬।। National League for Democracy? 

উত্তর: বময়ানমার 

৩৭।। িীিনানন্দ িাশ কি বনিড নতম িবি িবেবিন? 

উত্তর: িদু্ধবিি িিু 
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৩৯।। ১৯৪৫ িাবে িাবতিাংঘ প্রবতষ্ঠািােীন িমবয় িিিয বিে? 

উত্তর: ৫১ 

৪০।। িটুি িাংখযার অ্নপুাত ৭ঃুঃ৫ হবে এিাং এর েিাগু ১৪০ হবে এর 
েিাগু িত? 

উত্তর: ৪ 

৪১।। কিান শব্দযুেেটি বভন্ন? 

উত্তর: Love, Affection 

৪২।। ‘A Christmas Carol’ is? 

উত্তর: ( উত্তর হবি Ghost story) 

৪৩।। Hospitals … the sick? 

উত্তর: admit 

৪৪।। Culinary is related ? 

উত্তর: Cooking 

৪৫।। িাবষডি ১০% হার িুবি ১০০০ োিার ২ িিবরর িরে ও চিিবৃদ্ধ 
মনুাফার পাথডিয িত? 

উত্তর: ১০ োিা 

৪৬।। কিদ্রাত রন্থ ও কিিাত িার িার কেখা? 

উত্তর: রািা রামবমাহন রায় 
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৪৭।। িরে শবব্দর বিপরীত নয়? 

উত্তর: েরে 

৪৮।। Panacea means? 

উত্তর: cure all 

৪৯।। কমবিাপবেবময়া িভযতা েব়ি উবঠ? 

উত্তর: োইবরি ও ইউবেটিি নিীর তীবর 

৫০।। কিানটি অ্পািান িারি? 

উত্তর: কট্রন কষ্টশন কিব়িবি 

৫১।। nC12=nC6 হবে n এর মান িত? 

উত্তর: 18 

 

৫২।। Hand out meaning ? 

উত্তর: প্রচারপত্র 

৫৩।। এিিন কোি A অ্িস্থান কথবি কহাঁবে িানবিবি ১০ ফুে, অ্তুঃপর 
িামবিবি ২০ ফুে, তারপর িামবিবি ২০ ফুে আর িিডবশষ িামবিবি ২০ 
ফুে বেবয় B অ্িস্থাবন কেে। তাহবে A ও B এর মধযিতী িরূত্ব িত? 

উত্তর: ১০ ফুে 

৫৪।। কিেম করাবিয়া িাখাওয়াত এর রচনা? 
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উত্তর: পদ্মরাে 

৫৫।। িাংবিধাবনর কিান অ্নুবেবি “বনিডাহী বিভাে কথবি বিচার বিভাে 
পৃথিীিরে” এর িথা িো হবয়বি? 

উত্তর: ২২ অ্নবুেি 

৫৬।। িাাংোবিবশর ২০১৮-২০১৯ অ্থডিিবরর িাবিবে বিবিবপর প্রিবৃদ্ধ 
িত? 

উত্তর:৭।।৮০% 

৫৭।। পোশীর যুদ্ধ িবি হয়? 

উত্তর: ২৩ িনু ১৭৫৭ 

৫৮।। Cozy Bear বি? 

উত্তর: এিটি হযািার গ্রুপ 

৫৯।। িিডপ্রথম কিাথায় ওবপি এর িির িপ্তর স্থাবপত হয়? 

উত্তর: িােিাি (িতড মাবন বভবয়না) 

৬০।। মীর মশাররফ কহাবিবনর রবচত রন্থ? 

উত্তর: োিী বময়ার িস্তানী 

৬১।। A person who believes that law and 

governments are not necessary is known as? 

উত্তর: Anarchist 
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৬২।। কিান শব্দটি উপিেড বিবয় েঠিত? 

উত্তর: আঘাো 

৬৩।। The Warning of the authority falls on deaf ears- 

Here Warning? 

উত্তর: Noun 

৬৪।। যুিরাবষ্ট্র রপ্তানী িাবেবিয িহৃত্তম িািার? 

উত্তর:চীন 

৬৫।। বনবচর কিানটি কযৌবেি িাবের উিাহরে নয়? 

উত্তর: িরি 

৬৬।। িাাংোবিবশর ২০১৮-২০১৯ অ্থডিিবরর িাবিবে িাবষডি উন্নয়ন 
িমডিূবচর িনয িরাদ্দ আবি? 

উত্তর: ১,৭৩,০০ কিাটি োিা। 

৬৭।। িম্প্রবত িাতার িাংিবের িময় কিান কিশটি িাতাবরর িাবথ িম্পিড  
বিন্ন িবর নাই? 

উত্তর: কুবয়ত 

৬৮।। খনার িচন এর মূেভাি? 

উত্তর: িামাবিি মূেযবিাধ 

৬৯।। িাইবিনোইন িাম্রাবির রািধানী কিাথায় বিে? 
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উত্তর: িন্সোবন্টবনাপে 

৭০।। বনবচর কিানটি কমৌবেি িাংখযা? 

উত্তর: ৪৭ 

৭১।। Florid indicates? 

উত্তর: flower 

৭২।। িাাংোবিবশ প্রিাতবন্ত্রর বনিডাহী ক্ষমতা িার িতৃড বত্ব প্রযুি হয়? 

উত্তর: প্রধানমন্ত্রী 

৭৩।। বনবচর কিানটি কু্ষদ্রতম? 

উত্তর: ৫/৮ 

৭৪।। ২০১৮ িাবের বিশ্ব পবরবিশ বিিবির প্রবতপািয বি? 

উত্তর: ‘আিুন প্লাবিি িষূে িন্ধ িবর’ 

৭৫।। িঙ্গভঙ্গ রি হয় িবি? 

উত্তর: ১৯১১ িাবে 

৭৬।। Love for the whole world is called? 

উত্তর: Philanthropy 

৭৭।। Geriatrics is the branch of medicine concerned 

with the diseases and care of? 

উত্তর: Old People 
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৭৮।। আগুবনর পরশমবে িার কেখা উপনযাি ? 

উত্তর: হুমায়ূন আহবমি 

৭৯।। িাাংোবিবশর িাংবিধাবনর তফবিে িয়টি? 

উত্তর: ৭ টি 

৮০।। যবি 2×3=812, 4×5=1620 তবি 6×7=? 

উত্তর: 2428 

৮১।। মবুিিনের িরিার িখন েঠিত হয়? 

উত্তর: ১৯৭১ িাবের ১০ এবপ্রে 

৮২।। িাাংোবিবশর প্রধান বিচারপবত বনবয়াে কিয় কি? 

উত্তর: রাষ্ট্রপবত 

৮৩।। What is the plural number of ovum? 

উত্তর: Ova 

৮৪।। ২০১৮ িাবে অ্নবুষ্ঠত বি কিবভন শীষড িবম্মেবনর পর কযৌথ কঘাষো 
স্বাক্ষর প্রিাবন বিরত বিে কিান কিশ? 

উত্তর: যুিরাষ্ট্র 

৮৫।। 1/√ 2, 1, √ 2 হবে ধারাটির কিান পি 8√ 2 হবি? 

উত্তর: ৯ম 

৮৬।। 2×2+5x+3<0 হবে এর িমাধান- 
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উত্তর: ি) -3/2<X<-1 

৮৭।। িাাংোবিবশর বিবিবপবত িৃবষ খাবতর অ্িিান িত? 

উত্তর: ১৪.৭৯% 

৮৮।। এিটি আয়তবক্ষবত্রর বিঘডয ১৮ কি.বম, প্রস্থ ১০ কি.বম। বিঘডয িবৃদ্ধ 
িবর ২৫ কি.বম িরা হবো। আয়তবক্ষত্রটির প্রস্থ িত হবে কক্ষত্রফে 
অ্পবরিবতড ত থািবি? 

উত্তর: ৭.২ কি.বম 

৮৯।। A soporific speech is likely to? 

উত্তর: Put one to sleep 

৯০।। তুবম কতা ভাবর িুন্দর িবি আাঁি! িািযটিবত কিান প্রিাবরর অ্িযয় 
িিযহৃত হবয়বি? 

উত্তর: অ্নন্বয়ী অ্িযয় 

৯১।। কিান উপিেডটি বভনডাথি? 

উত্তর: উপবভাে 

৯২।। বিখযাত ওয়াবশাংেন িনবিনিাি (Washington Consensus) 

কিান বিষবয়র িাবথ িব়িত? 

উত্তর: নয়া উিারতািািী অ্থডননবতি নীবত িাস্তিায়ন 

৯৩।। Passive voice: Do you know them? 
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উত্তর: Are they known to you? 

৯৪।। বনবচর উপমাটি পুেডিারী শব্দ? 

উত্তর: Finger: Hand: Leaf: Twig 

৯৫।। িাাঁধনহারা িািী নিরুবের কিান ধরবনর রচনা? 

উত্তর: উপনযাি 

৯৬।। কিান িাবে বহেোর িামডাবনর চযাবন্সের বনযুি হয়? 

উত্তর: ১৯৩৩ িাবে 

৯৭।।125(√5)^2x=1 হবে x এর মান িত? 

উত্তর: -3 

৯৮।। Which of the following words has been formed 

with a prefix? 

উত্তর: Amoral ( Amoral- lacking a moral sense; 

unconcerned with the rightness or wrongness of 

something) 

৯৯।। িাবতিাংবঘর ‘Champion of the Earth’ পিি প্রাপ্ত হবে? 

উত্তর: কশখ হাবিনা 

১০০।। মবুিযুবদ্ধর িময় কনৌ িমান্ড েঠিত হয় কিান কিক্টবর ? 

উত্তর: ১০ নাং 
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