
NTRCA MCQ Question Solve-College Level 

িনব�ন �ে�র সমাধান কেলজ: 

�সট ২ 

১. G-7 এর একমা� এিশয়া �দশ �কান�- জাপান 

২. িবে� �ালািন �তল উৎপাদেন শীষ� �দশ �কান�- যু�রা� 

৩. UNCHR এর সদর দ�র �কাথায় - �জেনভা 

৪. িফফা িব�কাপ ২০২২ �কাথায় অনুি�ত হেব- কাতার 

৫. �সায়াইন �ু ভাইরােসর উৎপি��ল �কাথায়?- আি�কা 

৬. প�া ও �মঘনা নদীর িমলন�ল এর নাম িক?- চাঁদপুর 

৭. জাপােনর পাল�ােমে�র নাম িক?- ডােয়ট 

৮.ব�ব�ুর ঐিতহািসক 7 ই মােচ� র ভাষণ ইউেনে�ার �মেমাির অফ দা ওয়া��  ই�ারন�াশনাল �রিজ�ার করা 

হেয়েছ?- ৩০ �শ অে�াবর ২০১৭ 

৯.��মিলন িক?-রািশয়ার রা�পিতর দা�িরক বাসভবন 

১০. আ�জ� ািতক নারী িদবস পািলত হয় �কান তািরেখ?- ৮ ই মাচ�  

১১. বাংলােদেশর অ�ায়ী সরকােরর �থম �ধানম�ী �ক?- তাজউি�ন আহেমদ 

১২. �মােদর গরব �মােদর আশা আ মির বাংলা ভাষা- গােনর রচিয়তা �ক- অতুল�সাদ �সন 

১৩. বাংলােদেশর একমা� মৎস� গেবষণা ইনি��উট �কাথায় অবি�ত?- ময়মনিসংহ 

১৪ বীরে�� ক�াে�ন মিহউি�ন জাহা�ীর �কান বািহনীেত চাকিররত িছেলন-�সনাবািহনীেত 

১৫. বাংলােদেশর �ানীয় �শাসন কাঠােমার সব�িন� �র �কান�?- ইউিনয়ন পিরষদ 

১৬. বায়ুম�েলর ওেজান �র �েয়র জন� �কান গ�াস এর ভূিমকা সেব�া�?- িসএফিস 

১৭. িছয়া�েরর ম��র বাংলা �কান সনেক?- ১১৭৬ 

১৮. কি�উটার �থেক কি�উটাের তথ� আদান �দান �যুি� �ক িক বলা হয়?- ই�ারেনট 

১৯. বাংলােদশ জাতীয় সংসেদর �মাট সদস� সংখ�া- ৩৫০ 

২০. OPEC- এর সিচবালয় �কাথায় অবি�ত-িভেয়না, অি�য়া 

২১. থাইল�াে�র মু�ার নাম িক?-বাথ 

২২. 1971 সােল মুি�যুে� িবেশষ অবদােনর জন� �কান নারীেক বীর�তীক উপািধেত ভূিষত করা হয়- তারামন 

িবিব ও �সতারা �বগম 

২৩. মহান �নতা �শখ মুিজবরু রহমান �ক কত সােল ব�ব�ু উপািধেত ভূিষত করা হয়- ১৯৬৯ 

২৪. বাংলােদেশর �পপুর পারমাণিবক িবদ�ুৎ �কে�র সহায়তাকারী �দশ �কান�- 

২৫. মহা�ানগড় �কান নদীর তীের অবি�ত?- কেরােতায়া 

গিণত অংশ সমাধানঃ 

২৬. ৩০% 
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িনব�ন �ে�র সমাধান কেলজ: 

২৭. 3/2 

২৮. ১৬, ২৫ 

২৯. ৪◌ঃ১ 

৩০. 60° 

৩১. c2 = a2+b2 

৩২. ২৫৩ িড�ী �কাণেক িক �কাণ বেল?- �বৃ� �কাণ 

৩৩. ৪ 

৩৪. 1 

৩৫. (6-a) (4a+1) 

৩৬. 16 বগ� একক 

৩৭.√3 - √2 

৩৮. 9 

৩৯. 1৪০. 9 

৪১. 10 

৪২. 1/a3 

৪৩. 4 

৪৪. p2 

৪৫. ৩০০ টাকা 

৪৬. ৩ বছের 

৪৭. ঘ) ৪৮/৫ বা ৯.৬ ঘ�া 

৪৮. x/y ঘ�া 

৪৯. ৫ 

বাংলা সমাধানঃ 

৭৬.Epicurism’-এর যথাথ� পিরভাষা-�ভাগবাদ 

৭৭.�মৗিলক শ� �কান�- কাল 

৭৮. সু�র মানুষ �ক িনেজর িদেক টােন- বাক��েত সু�র শ�� �কান পদ?-িবেশষ� 

৭৯.নীেরাগ শে�র সি� িবে�দ �কান�- িনঃ + �রাগ 

৮০. ঢাক ঢাক �ড় �ড় বাগধারা�র অথ� িক-লুেকাচুির 

৮১. অেনক শ��- নু ঞ তৎপু�ষ 

৮২.ডা�ার সােহেবর হাতযশ ভােলা- িনপুণতা অেথ� 
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িনব�ন �ে�র সমাধান কেলজ: 

৮৩. �সূন এর �িতশ� হেলা-পু� 

৮৪.I cannot spare an instant-বাক��র স�ক বাংলা অনুবাদ �কান�?- 

আমার িতলমা� সময় �নই 

৮৫. িনেম�াক �কান শ��ে�র সং�িচত শ�-সােপর �খালস 

৮৬.আমার গােনর মালা আিম করেবা কাের দান। বাক��েত কাের শ��র কারক িবভি� �কান�-কেম� ৭মী 

৮৭. িবভি�হীন নাম শ�েক বেল- �ািতপািদক 

৮৮. সাধু ও চিলত রীিতেত অিভ� �েপ ব�ব�ত হয়-অব�ায়। 

৮৯. িনেচর �কান� জীবনান� দােশর �ব� ��-কিবতার কথা 

৯০.‘ঙ ’ �িন�র স�ক উ�ারণ হেলা-উেয়া 

৯১. ট�া িক?- এক ধরেণর গান 

৯২.লালসাল ুউপন�ােসর রচনাকাল �কান�-১৯৪৮ 

৯৩. �কান বানান� ��?- �া�ল 

৯৪. শীকড় শে�র অথ�- জলকণা 

৯৫. র�> রতন হওয়ার সি� সূ�- �রভি� 

৯৬.মনীষা শে�র িবপরীত শ�-িনেব�াধ 

৯৭. �জবুিলেত �কান কিব পদাবলী রচনা কেরন? -িবদ�াপিত 

৯৮. উদাহরণ �েয়ােগর ��ে� সাধারণত �কান িবরাম িচ� ব�ব�ত হয়-�কালন ড�াশ। 

৯৯. �গৗড়ীয় বাংলা ব�াকরণ রচনা কেরেছন- রাজা রামেমাহন রায় 

১০০. �াকৃত শে�র ভাষাগত অথ� িক- সাধারণ মানুেষর ভাষা ( জনগেণর ভাষা) 

 




