
NTRCA, BCS & Others িত -সাধারন ান
১.বাংলােদেশ ক একেচ জ কয় ?
উ.২
২.বাংলােদেশর দীঘতম রল সতু কান ?
উ.যমুনা সতু
৩.লালন জাদঘুর কাথায় অবি ত?
উ. ি য়া
৪.অভ রীন কে ইনার িডেপা কাথায় অবি ত?
উ.চ াম
৫.জাতীয় পতাকা িদবস কেব?
উ.২ মাচ
৬.কত সােল বাংলােদেশ গ াস আিব ৃ ত হয়?
উ.১৯৫৫
৭.সমুে বাংলােদেশর থম গ াসে কান ?
উ.সা ু
৮.হলুদ িবহার কাথায় অবি ত?
উ.নওগাঁ
৯.বাংলােদশ জািতসংঘ সাধারণ পিরষেদর সভাপিত িনবািচত হয় কত সােল?
উ.১৯৮৬
১০.ময়নামিত কান সভ তার িনদশন?
উ. বৗ
১১.সাত গ ুজ মসিজদ কাথায় অবি ত?
উ.ঢাকা

NTRCA, BCS & Others িত -সাধারন ান: সংি শে র পনু প
✬Wi-Fi র পূণ প — Wireless Fidelity.
✬ URL এর পূণ প — Uniform Resource Locator.
✬ IP এর পূণ প — Internet Protocol.
✬ HTTP এর পূণ প — Hyper Text Transfer Protocol.
✬ HTTPS এর পূণ প — Hyper Text Transfer Protocol Secure.

✬ VIRUS এর পূণ প — Vital Information Resource Under Seige.

✬ SIM এর পূণ প — Subscriber Identity Module.
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✬ AVI এর পূণ প — Audio Video Interleave.

✬ SIS এর পূণ প — Symbian OS Installer File.

✬ AMR এর পূণ প — Adaptive Multi-Rate Codec.

✬ 3G এর পূণ প — 3rd Generation.

✬ GSM এর পূণ প — Global System for Mobile Communication.

✬ CDMA এর পূণ প — Code Divison Multiple Access.

✬ UMTS এর পূণ প — Universal Mobile Telecommunication System.

✬ RTS এর পূণ প — Real Time Streaming

NTRCA, BCS & Others িত -সাধারন ান
১) 'িসনাগন' কােদর ধম য় উপাসনালয়?
উঃ ই িদ
২) 'BIMSTEC' কান ধরেনর সং া?
উঃ অথৈনিতক
৩) নপােলর পালােমে র নাম িক?
উঃ পালােম নাই
৪) 'আেলে া' নগরী কাথায় অবি ত?
উঃ িসিরয়ায়
৫) আ জািতক আদালেতর সদস সংখ া কত?
উঃ ১৫
৬) 'The Organization of African Unity' কেব িতি ত হয়?
উঃ ১৯৬৩
৭) 'অ াডাম ি থ' কান দেশর অথনীিতিবদ িছেলন?
উঃ ি েটেনর
৮) 'Money is what money does' উি কার?
উঃ ওয়াকার
৯) ইংেরিজ কান সােল 'িছয়া েরর ম র' হয়?
উ: ১৭৭০
১০) িব জনসংখ া িদবস কেব?
উঃ ১১ জলুাই
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NTRCA, BCS & Others িত -সাধারন ান পাকা িনেয় িকছু কথা:
.
১। তলােপাকা মাথা ছাড়া ায় ৭ িদন বাঁচেত পাের।
২। িপপড়া ঘুমায় না(িব াম নয় না)।
৩। এিফড ম ং ছাড়াই বংশ বৃি করেত পাের।
৪। াগন াই সবেচেয় ত গিত স পাকা (ঘ ায় ৫০মাইল)।
৫। িত বছর কৃিষ খােদ র ১/৩ ভাগ পাকার পেট যায়।
৬। সারা জীবেন এক কম মৗমািছ এক চা চামুেচর ১/১২ ভাগ মধু আহরণ করেত পাের।
৭। এক মাকড়সার জাল থেক অন মাকড়সার জােলর পাথক থাকেবই(একই জােতর হইেলও)।
৮। মশার কারেন বছের ২ িমিলয়ন মানুষ,মারা যায়।
৯। পাকার রে র রং হলুদ

১০। সৎিস মািছর কারেন বছের ৬৫০০০ লাক মারা যায।

NTRCA, BCS & Others িত -সাধারন ান ও অন ান পরী ার জন (িব ান ও যিু )
পারমানিবক বামার আিব ারক

– ওেপন হইমার ।
পারমানিবক বামা তরীেত রাসায়িনক পদােথর নাম

– ইউেরিনয়াম ( U235 - U238 ) ।
. বাংলােদেশর য পাহােড় ইউেরিনয়াম পাওয়া গেছ

– লাউড়া, মৗলভীবাজার ।
ইউেরিনয়াম মাধ েম িক ধরেনর শি উৎপ করা যায়
– ১ কিজ ইউেরিনয়াম য পিরমান িবদু ৎ শি উৎপ করা যায় ঐ পিরমান িবদু ৎ উৎপ করেত ১৭০০ টন তল বা
৪৫০০ টন কয়লা লাগেব
পারমানিবক বামা কান সূে র ব বহািরক ান
– E=mc 2
সমুে র পািনেত লবেনর পিরমাণ

– ২.৫৬ % ।
লবেনর সংেকত
–Nacl
িচিনর সংেকত
– C 12H22O 11
সাবােনর সংেকত
– C 17H35COONA
ি িচং পাউডার এর সংেকত
– CA (OCL ) CL
প ািরস া ার
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–( CASO 4) 2 H2 O (হাত পােয়র অি ভে গেল জাড়া লাগােনার কােজর ব বহার করা হয় অথাৎ পা ভে
যাওয়ার পর সাদা পাউডােরর য া ার করা হয়)
িফ িকিরর সংেকত

– K 2SO 4 AL2 (SO4)3 24H2O (ময়লা পািন পির ােরর কােজ ব বহার করা হয়)।

Q: কত বছর পর পর হ ািলর ধূমেকতু দখা
যায়?

A: ৭৬ বছর।
Q: জিমর লবণা তা িনয় ণ কের
কান ?

A: পািন সচ।
Q: নবায়নেযাগ ালািন কান ?

A: পরামাণু শি ।
Q: ি েফন হিক িবে র একজন
অিতশয় িবখ াত-

A: পদাথিবদ।
Q: রি ন টিলিভশন থেক িতকর
রি বর হয়?

A: গামা রি ।
Q: আ লুিমিনয়াম সালেফটেক চলিত
বাংলায় কী বেল?

A: িফটিকির।
Q: সুনািমর (Tsumami)কারণ হেলা-

A: সমু তলেদেশর ভূিমক ।
Q: .কি উটার এর ায়ী
ৃিতশি েক কী বেল?

A: ROM
Q: সবেচেয় শি শালী সৗরচু ী
তির করা হেয়েছ কান রাে ?

A: জাপান।ed
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Q: ীন হাউেজ গাছ লাগােনা হয়
কন?

A: অত ািধক ঠা া থেক র ার জন ।

NTRCA, BCS & Others িত -সাধারন ান ৬ া িবষয়ক পস, জেন
রাখা ভােলা
• সবদা বাম কােন ফান িরিসভ

ক ন।
• ঠা া পািন িদেয় ঔষধ খােবন না ।
• িবেকল ৫টার পর ভারী খাবারখােবন

না (িবেশষ কের দপুেরর খাবার) ।
• পািন সকােল বিশ পান ক ন, রােত

তুলনামূলক কম ।
• ঔষধ খাওয়ার সােথ সােথই েয়

পড়েবন না।
• ফােনর ব াটাির যখন এক দাগ তখন
ফান িরিসভ না করাই ভােলা, কারন

তখন ফােনর রিডয়শন ১০০০ ন
বিশ শি শালী হয় !

NTRCA, BCS & Others িত -সাধারন ান

১.বাংলােদেশর থম রললাইন বসােনা হয়

#দশনা_ থেক_ ি য়ার_জগিত_পয ।
২.হািড ি জ অবি ত

# প া_নদীর_ওপের ।
৩.বাংলােদেশর াধীনতার পর কািশত থম ডাক িকেট িছল

# শহীদ_িমনােরর_ছিব ।
৪. সাড অব অনার খতােব ভূিষত থম নারী

# মারিজয়া ইসলাম ।
৫. দেশ সবেচেয় বিশ ধান উৎপাদন হয়

# ময়মনিসংহ জলায়।
৬.দু মহােদেশ অ ভু দশ

# তুর ।
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