
িশ�ক িনব�ন ( �ুল ) পরী�ার ইংেরিজ অংেশর সমাধান 

1. His behavior surprised me (passive) 
-- I was surprised at his behavior. 
2. The word 'Camouflage' means-- 
- disguise 
3.It burns the prettiest of any wood. (Positive) 
-- No other wood burns as pretty as it. 
4. Anybody can apply for the post. Here 'anybody' is - 
--Indefinite pronoun 
5. 'once in a blue moon' means-- 
-- very rarely. 
6. I opened the door as soon as I --- the bell. 
-- heard 
7. He talks as if --- 
-- he were mad. 
8. He parted ---- his friends in tears. 
--- from 
9. Choose the correct sentence---- 
-- It rained last night. 
10. 'Get rid of' means-- 
-- to be free from. 
11. The teacher made the children --- the book. 
-- read 
12. The word 'homogeneous' means--- 
-- of the same kind. 

13. আমরা িবষয়� আেলাচনা করেবা। 

--- We shall discuss the matter. 

14.এমন �দশ� �কাথাও খুেঁজ পােব নােকা তুিম। 

-- Nowhere will you find such a country. 
15. Who is calling me ?(passive) 
-- By whom am I being called? 
16.The roads of Rajshahi are wider --- 
--- than those of Dhaka. 
17. A speech full of too many word is-- 
-- A verbose speech. 
18. Credit Tk. 5,000 --- my account. 
--to. 
19. All love flower? (Interrogative) 
-- Who does not love flower? 
20.The adjective form of the word 'study' is-- 
--- studious 
21.He said,"I went to Tangail."(Indirect) 
--He said that he had gone to Tangail. 
22. The verb of the word 'economy' is -- 
-- economize 
23. A person whose head is in the clouds is-- 
-- a day dreamer. 

24. শ�� �কেট দাও। 

--Pen through the word. 
25. While living in poverty, the poet had to --- a great deal of sufferings. 
--put up with. 



 
গিণত অংেশর সমাধান (15th NTRCA Math Part Solution): 

১. ৩৩০০ টাকা 

২. ৫০% 

৩. ১৭ 

৪. ৪৫০ 

৫. ২৪ 

৬. (x2-y2) (x2+xy+y2) 

৭. ৩০ 

৮. 3√3 

৯. 4√3 

১০. 8√3 

১১. 194 

১২. 3 

১৩. 0 

১৪.13/5 

১৫. 5/7 

১৬. 90 Degree 

১৭. n (n+1)/2 

১৮. 1<x<4 

১৯. ৪০% 

২০. ৫৪ িড�ী 

২১. ৮৮ 

২২. ১১,১২ 

২৩. ৬০ 

২৪. ২০০০ টাকা 

২৫. ৬ 

 

 

 

 

 



িশ�ক িনব�ন ( �ুল ) সাধারণ �ান অংশ সমাধান (15th NTRCA General Knowledge Part 

Solution): 

২৩. গণ�জাত�ী বাংলােদেশর মহামান� রা�পিতেক শপথ বাক� পাঠ করান- ি�কার 

২৪. ব�ব�ু স�ােটলাইট-১ �কান �দেশর সহেযািগতায় িনিম�ত হেয়েছ- �া� 

২৫. বাংলােদেশর �থম িফস ওয়া��  অ�া�িরয়াম �কাথায় অবি�ত-ক�বাজার শহেরর ঝাউতলায় 

২৬. �শখ হািসনা �সনািনবাস �কাথায় অবি�ত-পটুয়াখালীর �লবুখালীেত 

২৭. ই- 8 পৃিথবীর �কান ধরেনর ৮� �দশেক িনেদ�শ কের-৮� পিরেবশ দষুণকারী �দশ 

২৮. কি�উটােরর �ায়ী �ৃিতেক িক বলা হয়- ROM 

২৯. ি��শ উপিনেবশ না হেয়ও িনে�র �কান� কমনওেয়লথ এর সদস� �দশ- �মাজাি�ক ও �য়া�া 

৩০. �টকসই উ�য়ন মা�া অজু� ন এর সময়কাল িনে�র �কান�-২০১৬ �থেক ২০৩০ সাল 

৩১. �দেশর সব�েশষ িস� কেপ�ােরশন �কান�- ময়মনিসংহ িস� কেপ�ােরশন 

৩২. িব� অ�জম িদবস পালন করা হয়- এি�ল ০২ 

৩৩. িবে�র প�ম বৃহ�ম সীমা� �কান�- বাংলােদশ-ভারত সীমা� 

৩৪. আ�জ� ািতক মাতৃভাষা িদবস উপলে� বাংলােদেশর �ক�ীয় শহীদ িমনােরর ছিব স�িলত ডাক�েকট িবে�র 

�কান �দেশ �কাশ কেরেছ-যু�রা� 

৩৫. ইউেরাপীয় ইউিনয়েনর চুি�র আওতায় �কান দ�ু �দশ ইউেরা চাল ুকরেত বাধ� হয় 

৩৬. ব�ব�ু �সতুেত যান চলাচল �� হয় �কান সােল-১৯৯৮ 

৩৭. 2018 সােলর িফফা িব�কােপ �গাে�ন বল লাভ কেরন �কান �দেশর নাগিরক-��ােয়িশয়ার 

৩৮. বাংলােদেশর সবেচেয় �াচীন জনপেদর নাম িক-পু� 

৩৯. আকাশ নীল �দখায় কারণ নীল রেঙর 

৪০. 2018 সােলর অথ�নীিতর �নােবল পুর�ার �পেয়েছ �ক-উইিলয়াম িড. নরডাস ও পল এম. �রামার 

৪১. �কান সময় কালেক মুিজব বষ� িহেসেব �ঘাষণা �দওয়া হেয়েছ-২০২০ ও ২০২১ 

৪২. জাপান পাল হারবার আ�মণ কের কেব-৭ িডেস�র, ১৯৪১ 

৪৩. বায়ুম�েল �কান গ�াস সব�ািধক পিরমােণ পাওয়া যায়- নাইে�ােজন 

৪৪. ইউয়ান �কান �দেশর মু�া-চীেনর 

৪৫. িভসুিভয়াস আে�য়িগির �কাথায় অবি�ত- ইতািল 

৪৬. কচু �খেল গলা চুলকায় কারণ কচুেত আেছ-ক�ালিসয়াম অ�ােলট 

৪৭. জনসংখ�ার িদক �থেক পৃিথবীর সবেচেয় বড় �কান �দশ- চীন 

 

 

 




