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Biology
1. NODOC �ান �কাথায় থা�ক?
a. mRNA. b. rRNA. c. tRNA. d. সবকিট

2. করপাস লূিটয়াম হল–
a. অপিরণত িড�থিল b. িবদীণ� িড�থিল c. পিরণত িড�থিল d. ��ণর অিতির� পদ� া

3. ব� িনউি�য়াসয�ু দশা ল�� করা যায়–
a. ভ��ায় b. ক�ট��� c. ভাজক কলায় d. নার�ক�লর তরল স�স�

4. DNA �রি��কশন হল –
a. কনসার�ভিটভ b. িডসপারিসভ c. নন-কনজার�ভিটভ d. �সিমকনজার�ভিটভ

5. �পাি�র ভাইরাস-ঘিটত �রাগ হ�লা–
a. �কারাইজা b. সাল�মা�ন�লািসস c. রািন�খত d. প�ুলারাম

6. �ভ��রর �বিশ�� হ�লা–
a. আকা�র �বশ �ছাট b. একিট �রি��কশন উৎস c. এক বা একািধক �রি�কশন সাইট d. সব�িল

7. িন�চর �কানিট বায়ু দষূ�ণর সা�থ স�িক� ত নয়–
a. টাইফ�য়ড b. �াক লং c. অ�াজমা d. িসিল�কািসস

8.��া�পািলজ কী?
a. এক �কার িবষ b. মধু c. �মাম জাতীয় পদাথ� d. এক�কার রজন

9. ব�াক�টিরয়ার সা�লাকসং���ষ িন�চর �কানিট উপি�ত থা�ক?
a. P.S-I &P.S-II. b. P.S-I. c. P.S-II. d. �া� শরীর �ান

10. ভাইরা�সর �মারক�ক বলা হয়–
a. �ক� বা �কার b. িনউি�ও ��ািটন c. ক�াপিসড d. িভিরয়ন

11. �াণী�দ�হ �ধান বিৃ�কারী হর�মান �কানিট?
a. অ�াি�নািলন b. STH. c. ACTH. d. ইনসিুলন

12. বী�জর অ�ু�রাদগম উ�ীপক হর�মান �কানিট?
a. িজ���রিলক অ�ািসড b. অ�াবিসিসক অ�ািসড c. সাই�টাকাইিনন d. ��ির�জন

13. িন�চর �াণী �িলর ম�ধ� �কানিটর �দহ অরীয় ভা�ব �িতসম?
a. �� b. তারা মাছ c. জল শামকু d. অ�াসকারিসস

14. �ম��ল ত��র ব�িত�ম হল–
a. সহ�কটতা b. িলং�কজ c. অস�ণূ� �কটতা d. উপ�রর সবকিট

15. �কািয়সার�ভট হল –
a. লাই�পা��ািটন b. অ�া�মািনয়া শক� রা ও জ�লর িম�ণ c. ফ�ািট অ�ািসড d. �কাল�য়ডীয় পদাথ�

16. �া��জিনক �ভড়া �থ�ক পাওয়া যায়–
a. AAT. b. ই�ার�ফরন c. ভ�াকিসন d. ইনসিুলন

17. িন�চর �কানিট ক�া�ার �কা�ষর �বিশ�� নয়–
a. অ�া�পাপ�টািসস b. �মটা�িটস c. অ�ান�ুয়িড d. ক�া� ইনিহিবশন �মতার অবলুি�
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18. ��ািটন সং��ষণ অংশ�হণকারী �কা�ডা�নর �মাট সংখ�া –
a. 16. b. 64. c. 60. d. 32

19. ই��া�জন হর�মা�নর �রণ �ল হল–
a. �লিড�গরআ�র�কাশ b. কপ�াস লুিটয়াম c. �ািফয়ান ফিলকল d. সার�টািল �কাষ

20. HIV আ�মণ ক�র–
a. T4 িল��াসাইট�ক b. B-িল��াসাইট�ক c. অনচুি�কা�ক d. RBC �ক

21. �কাষচ��র �কান সময় �জার বাঁধা �সি�ওলস্ �স��া�জা�ম পিরণত হয়–
a. ��া�ফজ b. �মটা�ফজ c. অ�ানা�ফজ d. �ট�লা�ফজ

22. যকৃত রস �রণ ক�র যা�তআ�ছ–
a. উৎ�সচক �নই b. লাই�পজ c. �হপািরন d. অ�ামাই�লজ

23. িন�চর �কানিট ভারতব�ষ� সব�ািধক �জনিনক �বিচ� �দশ�ন ক�রন–
a. ভ��া b. গম c. ধান d. িচনা বাদাম

24. মান�ুষর �চা�খরআ�লা স�ুবদী রড �কা�ষর উপি�ত ফ�াকা�শ লাল র�ক রডপিসন যা �থ�ক উ��ত হয়–
a. Vitamin-E. b. Vitamin-A. c. Vitamin-C. d. Vitamin-D

25. যিদ দইুিট জী�বর �যৗন জন�নর ফ�ল �য অপত� জীব জ�ায় তা�দর 50% �কট �বিশ�� য�ু (A) ও 50% ��� �বিশ��
য�ু (a) হয় তাহ�ল িপতা-মাতার �জ�নাটাইপ হল–
a. Aa×Aa. b. AA×aa. c. AA×Aa. d. Aa×aa

26. গ�াি�ন �িরত হয়–
a. পাক�লী �থ�ক b. অ� �থ�ক c. অ�াশয় �থ�ক d. মলাশয় �থ�ক

27. িন�চর �কানিট মান�ুষর সব �থ�ক পরু�না পবূ�প�ুষ?
a. Homo habilis. b. Australopithecus c. Rampithecus punjabicus. d. Homo neanderhalensis

28. ব�াক�টিরওফাজ �ংস ক�র–
a. পরজীবী b. ব�াক�টিরয়া c. ছ�াক d. ভাইরাস

29. �াভািবক ব�ি�র �দচ��র সময় �ায়–
a. 0.5 Sec. b. 1.0 Sec. c. 0.8 Sec. d. 1.2 Sec

30. ��া�মা�জা�মর গঠনগত উপাদান হ�লা–
a. DNA+�পকিটন b. RNA+DNA. c. DNA+িহ��ান d. �ধু িহ��ান

31. িন�চ উ��িখত �কান অসখুিট সাধারণ মািছ �ারা িব�ার লাভ ক�র–
a. �ড�ু �র b. এন�ক�ফলাইিটস c. ফাই�লিরয়ািসস d. টাইফ�য়ড

32. �াণী�দ�হ সব�ািধক �য খিনজ পদাথ� থা�ক �সিট হল–
a. �লাহা b. ক�ালিসয়াম c. �সািডয়াম d. পটািশয়াম

33. T িল��াসাই�টর T অ�রিট িন�দ�শ ক�র –
a. থাইমাস b. টনিসল c. থাইর�য়ড d. থ�ালামাস

34. যা�ত �কা�না DNA �নই–
a. �কশমলূ b. িনউি�য়াস িবহীন িড�াণু c. পিরণত RBC. d. পিরণত ��াণু

35. িন�চর জাতীয় বনভ� িম �িলর �কানিট বাঘ একিটআবািসক নয়–
a. িজম কর�বট b. রনথ��র c. স�ুরবন d. িগর

36. �কাষচ��র G0 দশায় �কাষ�িল–
a. �কাষ চ��ক সমা� ক�র b. িনি�য় থা�ক c. �কাষচ��র ��বশ ক�র d. �কাষ চ� �থ�ক িন�া� হয়



37. একিট গ�াসীয় উি�দ হর�মা�নর নাম হল–
a. IAA. b. িজ���রিলন c. ইিথিলন d. অ�াবিসিসক অ�ািসড

38. এক অণু �ু�কাজ এর স�া�নর কর�ল কত অনু ATP পাওয়া যায় ?
a. 2. b. 4. c. 3. d. 5

39. ইটাই ইটাই �রা�গর জন� দায়ী �মৗলিট হল–
a. Hg. b. Pb. c. Cd. d. As

40. 'সবজু �ি�' কার �রচন অ�?
a. �জাপিত b. িচংিড় c. শামকু d. �কঁ�চা

41. িন�িলিখত ��া�মাজম সংখ�ার অব�ার �কানিট 'ম�না�জািম' বলা হয়–
a. 2n-1. b. 2n+1. c. 2n-2. d. 2n+2

42. িন�িলিখত �কান িভটািমন �িল ��হপদাথ� �বনীয়?
a. A,B,C,K. b. A,B,D,E. c. A,D,E,K. d. A,D,C,K

43. �কান �াণী সংর��ণর জন� WWF-N এর �লা�গা িচ�িট ব�ব�ত হয়?
a. Red Panda. b. Polar Bear. c. Giant Panda. d. Tiger

44. এিসড বিৃ�র জন� দায়ী গ�াস হল –
a. SO3 b. NO2 c. SO2 d. CO2

45. ি�বীজপ�ী উি��দর �ণ �িল�ত িনউি�য়া�সর িব�ৃিতর �প হল –
a. 2+3+3. b. 3+2+3. c. 3+3+2. d. 2+4+2

46. �কান উৎ�সচক ওকা�জািক খ��িল�ক য�ু ক�র?
a. লাই�গজ b. DNA পিলমা�রজ I. c. DNA পিলমা�রজ II d. DNA পিলমা�রজ III

47. �কান অ�াি�বিডরআণিবক ��� সব�থ�ক �বিশ?
a. IgM. b. IgA. c. IgD. d. IgG

48. িন�চর �কানিট �জ�নিটক ইি�িনয়ািরং এর স�� স�ক� য�ু–
a. �ভ�র b. ��ািনং c. িজনগত �পা�র d. উপ�রর সবকিট

49. িন�চর �কানিট স�ব�া� খাদক নয়–
a. বাঘ b. সাপ c. বাজপািখ d. �বায়াল মাছ

50. কিঠন ব��র িনয়�ণ প�িত হল –
a. ডাি�ং b. িরডাকশন c. িরসাইি�ং d. সবকিট

Physics & Chemistry

51. ��তাপীয় �ি�য়ায় �কান গ�া�সর চাপ তার তাপমা�ার ঘনফ�লর সমান। ঐ গ�া�সর জন� Cp/Cv অনপুাত–
a. 3/2. b. 4/3. c. 2. d. 5/3

52. যিদআ�লা একিট সমবা� ি�জ�মর �কান ত�ল ল�ভা�বআপিতত হয় ত�ব রি�র চ��িত �কাণ হ�ব–
a. 30°. b. 60°. c. 90°. d. 120°

53. R এবং 2R মা�নর দিুট �রাধ একিট তিড়ৎ �বা�হর স�� সমা�রালভা�ব য�ুআ�ছ । R এবং 2R �রাধ দিুটর ম�ধ� স�ৃ
তাপশি�র অনপুাত -
a. 2:1. b. 1:2. c. 4:1. d. 1:4

54. 14 িদন প�র একিট �তজি�য় পদা�থ�র 25% অিবঘিটত থাক�ল ওই পদা�থ�র গড়আয়ু �ায়–
a. 4.9 days. b. 10 days. c. 14 days. d. 20 days



55. একিট সাবান বদুবদু�ক 16V িবভ�বআিহত করা হ�লা। যিদ এর ব�াসাধ� ি��ণ করা হয় তাহ�ল িবভব কত হ�ব?
a. 16V. b. 8V. c. 4V. d. 2V

56. 50W-200V একিট �বদু�িতক বািত�ক 100V এর একিট সরবরাহ য�ু করা হল। এ���� বািতিটর �মতা হ�ব–
a. 37.5 W. b. 25W. c. 12.5W. d. 10W

57. একিট টাওয়া�রর উ�তা 1% বাড়া�না হল। স�চার সীমা শতকরা বাড়�ব–
a. 20%. b. 1%. c. 2%. d. 10%

58. �য অপ�ব� পরমাণু জা�ম�িনয়া�মর স�� �মশা�ল n �কা�রর অধ�পিরবাহী হয় �সিট হ�লা–
a. �বারন b. ইনিডয়াম c. আ�স�িনক d. অ�ালুিমিনয়াম

59. �চৗ�ক �া��র মা�া হল –
a. [ML2T-2A-1]. b. [MLT-1A-2]. c. [ML-1TA-1]. d. [MT-1A]

60. ন�ভাবী��ণর অিভল��র �ফাকাস �দঘ�� হয়–
a. অিভ�ন��র অ�ধ�ক b. অিভ�ন��র সমান c. অিভ�ন��র �চ�য় কম d. অিভ�ন��র �চ�য় �বিশ

61. দিুট পিরবাহী তা�রর �দঘ�� ব�াসাধ� ও �রাধা��র অনপুাত 1:3 । অ�প�াকৃত স� তারিটর �রাধ 10Ω হ�ল, অন�িটর �রাধ কত?
a. 40Ω. b. 20Ω. c. 10Ω. d. 5Ω

62. তিড়ৎচ��কীয় তর� বহন ক�র না –
a. শি� b. আধান c. তথ� d. ভর�বগ

63. একিট �তজি�য় �মৗল 2 িট α কণা ও 3 িট β কণা িনঃসরণ ক�র। নত�ন �মৗ�লর পারমাণিবক সংখ�া (Z) ও ভর সংখ�ার (A)
মান হ�ব–
a. (A+5), (Z-1). b. (A-5), (Z+1). c. (A-8), (Z-1). d. (A-8), (Z+1)

64. �কান �ানিজ�র এর β=100 হ�ল, α এর মান কত?
a. 0.99 b. 1.01 c.100 d. 0.01

65. 16Ω �রাধ িবিশ� একিট ধাতব তা�রর �দঘ�� 25% বাড়া�না হল যা�ত ওরআয়ত�নর �কান পিরবত� ন না হয় । তা�রর ননূ�তম
�রাধ হ�ব -
a. 16Ω b. 20Ω c. 12.8Ω d. 25Ω

66. H-বণ� ালী�ত লাইনম�ান ও বামার ��ণীর স�ব�া� তর��দ�ঘ��র অনপুাত–
a. 3/23 b. 5/27 c. 9/31 d. 9/29

67. আ�লার সং�কত িন�প�ণ �য য�িট ব�ব�ত হয়–
a. �জনার ডা�য়াড b. �ফা�টাডা�য়াড c. LED d. �ানিজ�র

68. f �ফাকাস দরূ� �কান উ�ল দপ�ণ �থ�ক f দরূ�� ব�র রাখ�ল, �িতিব� গিঠত হ�ব–
a. f b. f/2 c. 2f d. অসী�ম

69. িন�চর �কানিট অধ�পিরবাহী?
a. Fe2O3 b. SiO2 c. GaAs d. Cuo

70. তিড়ৎ চ��ক �তির কর�ত কাঁচা �লাহার ব�বহার করা হয়, কারণ–
a. এর ধারণ �মতা �বিশ b. এর সহনশীলতা �বিশ c. এর িহ���রিসস ���ফল �বিশ d. এর �চৗ�ক স�িৃ� �বিশ িক�
ধারণ�মতা কম ও সহনশীলতা কম

71. িডিজটাল তথ��ক এনালগ ও অ�ানালগ তথ��ক িডিজটা�ল �পা�িরত করা য��র নাম–
a. �া�িডউসার b. �মা�ডম c. ফ�া� d. অিস�লটর

71. সসুম ঘন��র একিট �ছাট ব� v �াথিমক �বগ সহ একিট ব�ত�ল গিড়�য় 3v2/4g উ�তায় উঠ�ত পা�র। ব�িট একিট
ব�িট একিট–
a. চাকিত b. িরং c. িন�রট �গালক d. ফাঁপা �গালক



72. p ভর�বগ িবিশ� �কান ব�র িড �গিল তর��দঘ�� হ�ব–
a. h/p b. ph c. p/h d. 0

73. 5.875 সংখ�ািট ি�ক সংখ�ায় হ�ব–
a. 101.100 b. 101.111 c. 110.011 d. 111.111

74. আ�লাক বাহী ত��ত িন�িলিখত ঘটনার �কানিট ��যাজ�–
a. অভ��রীণ পণূ� �িতফলন b. িব��পণ c. অপবত� ন d. �িতসরণ

75. স�খু ডা�য়া�ড িবপরীত স��ৃ �বহ–
a. ি�র মা�নর �বাহ b. �য�ু �ভা���জর উপর িনভ� রশীল c. বিহর বত� নী�ত সংখ�া�� বাহক �ারা উৎপ� হয়. d.
�হা�লর বা� �ারা উৎপ� হয়

76. িন�চর �কানিট�ত �বিশ সংখ�ক অনুআ�ছ –
a. 36 gm জল b. 28 gm CO2 c. 46 gm CH3OH d. 54 gm N2O5

77. রাদার�ফা�ড� র আলফা কণা িব��রণ পরী�া �থ�ক �কানিটর জানা যায়–
a. িনউি�য়া�সর b. পরমাণরু c. ই�লক��নর d. িনউ��নর

78. �কানিট �কাল�য়ডীয় �বণ নয়–
a. দধু b. র� c. আইসি�ম d. ইউিরয়া �বন

79. িন�চর �কানিট সিঠক নয়–
a. 1 Pa = 1 N/m2 b. 1 bar = 105 Pa c. 1 atm = 101.3 bar d. 1 atm = 101.325 kPa

80. �কানিটর অয়নীয় ব�াসাধ� সব�িন�–
a. F- b. Na+ c. Mg2+ d. N3-

81. িন�চর অণ�ু�লার ম�ধ� �কানিট সরল�রিখক –
a. H2S b. BF3 c. C2H2 d. SO2

82. �নসলার িবকারক হল –
a. HgI2 b. K2[HgI4] c. KOH, HgI2 d. K2[HgI2]

83. িন�চর ���� �কানিট�ত মারকিনকফ্ স�ূ ��যাজ� হ�ব না–
a. CH3–CH = CH2 b. CF3–CH = CH2 c. CH3–CH (CH3) – CH = CH2 d. CH3CH2CH=CH2

84. িন�চর �কানিট কৃি�ম পিলমার নয়–
a. পিলইিথিলন b. �াইিরন c. নাইলন d. �স�লা�ফন

85. অিত�ব�িন রি�র �ভাব �থ�ক জীবজগত�ক র�া ক�র–
a. আয়�নাি�য়ার b. ও�জা�নাি�য়ার c. থা�ম�াি�য়ার d. ��া�পাি�য়ার

86. 14C এবং 18O পরমাণ�ুয় পর��রর–
a. আই�সা�টাপ b. আই�সাবার c. আই�সা�টান d. আই�সামার

87. িন�চর �কান স�ক� িট সিঠক–
a.dG=VdP–SdT b.dU=PdV–TdS c.dH=–VdP+TdS d.dG=VdP+SdT

88. িন�চর গাঢ়��র �কান এককিট �ব�ণর তাপমা�ার উপর িনভ� রশীল নয়–
a. �মালািরিট b. নম�ািলিট c. ফম�ািলিট d. �মালািলিট

89. Na2CO3 এবং HCl-এর টাই��শ�ন ব�ব�ত িন�দ�শকিট হল–
a. িমথাইল অ�র� b. িমথাইল �� c. �ফনলপথ�ািলন d. িলটমাস

90. িন�চর হ�া�লা�জন �িলর ম�ধ� �কানিটর ই�লক�নআসি� সব�ািধক?
a. I b. Cl c. F d. Br



91. দাশ�িন�কর উল হল–
a. Zno b. CaO c. MgO d. PbO

92. 1-আ�য়া�ডািবউ�টন �থ�ক 1-িবউিটন ��িত�ত িন�চর �কান িবকারকিট ব�বহার করা হয়–
a. I2 / Red P b. KI c. HI/H2O d. HBr/H2O & KI/Acetone

93. সমাবয়বী 1°, 2°, 3° অ�াল�কাহ�লর�� টনা��র �ম হল–
a. 2°>3°>1° b. 1°>2°>3° c. 3°>2°>1° d. 3°<2°<1°

94. িন�চর �কানিট �টা�ল� িবি�য়ায় সাড়া �দয় না–
a. HCHO b. CH3CHO c. HCOOH d. CH3COCH3

95. CN–CH=CH–CN �যৗ�গর গঠনাকৃিত�ত π ব�নীর সংখ�া –
a. 5 b. 4 c. 3 d. 2

96. CHCOOAg + Cl→ A, এ���� A হল –
a. C6H5Cl b. C6H5COOCl c. C6H6 d. C6H5CH3

97. �পপটাইড ব�নী হল–
a. –CO–NH– b. –C–NH2 c. SO–NH– d. –CO–N–

98. তী�তম অ�ািসড �কানিট?
a. H2SO3 b. H2SO4 c. HClO3 d. HClO4

99. 2° অ�ািম�ন N-পরমানরু সংকরায়ণ হল–
a.sp b.sp 2 c.sp 3 d.dsp 2

100. িভিনগার হল–
a. ফরিমক অ�ািস�ডর 40% জলীয় �বণ b. অ�ািসিটক অ�ািস�ডর 30% জলীয় �বণ c. 5% অ�ািসিটক অ�ািসড �বণ d.
5% ফরিমক অ�ািস�ডর �বণ
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