
৩৫তম িবিসএস �� সমাধান 

:বাংলা: 

১.�াচীন যুেগর িনদশ�ন- 

---�দাহােকাষ 

২. মা�র ময়না কার �লখা - তােরক মাসুদ 

৩. অসমা� আ�জীবনী - �শখ মুিজবুর রহমান  

৪. ��াপিদ- মহাভারেতর একক �ী 

৫. কপাল ��লা-�রামাি�ক 

৬. সাথ�ক �ােজিড -কৃ��মারী 

৭. �তল নুন লাকিড় - �মথ �চাধুরী  

৮. সমাচার দপ�নন- �াক�  

৯. ম�লকাব�- দা� 

১০. জল-জলিধ 

১১. �মৗিলক �র - ৭ 

১২. �িলয়া -- িনম�েল� ু�ন  

১৩. িনেচর �কান সািহত�ক আততায়ীর চাকায় 

মৃতু�বরণ কের ন/  

-- �সােমন চ�  

১৪. পুর�ার -িবতরণী অনু�ােনর পিরেবশ এত 

অপির�ার  

-- দেুটায় অ��  

১৫. পর� অথ�  

-- পেরর ঘন  

১৬. �ত�য় সািধত  

-- খি�ত  

১৭. �কান� বােক�র �ন নয়  

-- আসি�  

১৮. ‘�ােণর বা�ব �র বুিড় হইলাম �তার 

কারেণ । ‘‘ গীিতকার  

-- �শখ ওয়ািহদ  

১৯. ‘লবণ ‘ শে�র িবেশষ� �কান� ? 

-- �নানতা  

২০. �কান শ� �জাড়া িবপরীতাথ�ক নয় ? 

- ��-পু�  

২১. জল শে�র সমাথ�ক নয় �কান�  

-- জলিধ  

২২. িনেচর �কান� ��?--মনীষী 

২৩. consumer goods -এর উপযু� বাংলা 

পিরভাষা কী ? 

-- �ভাগ�পণ�  

২৪.�কান বাক�� ��? 

-- �দন� সব�দা মহে�র পিরচায়ক নয়  

২৫.‘তা�ুল রাতুল হইল অধর পরংেশ। ‘‘-- অথ� 

কী ? 

-অ�াচলসূেয�র আভায় মুখ রি�ম �দখা �গল 

২৬.বাংলা ভাষায় শ� সাধন হয় িনেমা� �কান 

উপােয় ?  

-- সমাস, িল� পিরবত� ন, উপসগ� �যােগ  

২৭. জজ সােহব �কান সমােসর উদাহরণ ? 

-- কম�ধারয়  

২৮. িনেচর �কান �িন -পিরবত� েনর উদাহরণ 

নয় ?‘ 

-- �ািতপািদক  

২৯. িমিলর হােত ��নগান -- গ�� কার �লখা  

-- আখতা��ামান ইিলয়াস 

৩০. সবেচেয় �বিশ চয�াপদ পাওয়া �গেছ �ক  

-- কা�পা  

৩১. রবী�নাথ এর আিদ িনবাস �কাথায়  

-- িশলাদহ , �ি�য়া (কনিফউশন) 
৩২. হ�পয়কর কার �লখা  

-- আলাওল  

৩৩. �কান� ঈ�রচ� জীবনী  

--আ�চিরত (কনিফউশন) 

৩৪. �কান� রবী� নােথর নয়  

--অি��াসী িব��াসী জা�ক আবার আ�দান 

(কনিফউশন) 

৩৫. �ীপায়ন এর সি�  

-- �ীপ+আয়ন (কনিফউশন) 

(দইুটা একটা কনিফউশন থাকেত পাের , জানা 

থাকেল জানােবন । ) 
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--------------------------------------------------
------------------------------ 

1. �সায়াচ অব �না �াউ� - বে�াপসাগর 

2. �শাসিনক �াইবুনাল - 117 নং অনুে�দ 

3. লড�  ক�ািনং - পুিলশ ব�ব�া 

4. পািক�ােনর গণপিরষেদ বাংলা ভাষা - 

ধীের�নাথ দ� 

5. িতন কণ�া- কাম�ল হাসান। 

6. জীবনঢুিল মুি�যু� িভি�ক চলি�� 

7. 360 আউিলয়ার �দশ - িসেলট 

8. ম�ানে�াভ বন - উপ�লীয় বন। 

9. �নপােলর সব�েশষ রাজা িছেলন - রাজা 

�ােন� 

10. �বলেফার �ঘাষণা - ই�েদর জন� এক� 

জািত রা� �ঘাষণা 

11.ডিমেনা ত�� - দি�ণ- পূব� এিশয়া জন� 

�েযাজ� 

ব�াখ�া : প�ােশর দশেক ইে�াচীেন যখন 

সমাজত�ীরা এেকর পর এক 

রাে� �মতাসীন হি�ল, তখন যু�রা� এই 

'ডিমেনা ত�'র কথা �চার কেরিছল। 

উে�শ� িছল একটাই, সমাজত�ীেদর 

�ঠকােত সামিরক হ�ে�প। 

ডিমেনা তে� বলা হেয়েছ, 

�কােনা এক� রাে� যিদ সমাজত�ীরা 

�মতাসীন 

হয়, তাহেল পােশর রা��ও 

সমাজত�ীেদর দখেল চেল যােব। 

ইে�াচীেন দি�ণ- পূব� এিশয়ার অ�গ�ত। 

12. ি�কস শীষ� সে�লন - �ািজল 

13. উইঘুর হেলা (ঘ) চীেনর এক� স�দায়... 

14. মংডু -ক বাংলােদশ ও মায়ানমেরর সীমা� 

এলাকা 

15. কাট� ােগনা ��ােটাকল হে� - জািতসংেঘর 

�জব িনরাপ�া িবষয়ক চুি� 

16. মি�ল ��ােটাকল সংেশাধন হয় - 4 বার 

17. the art of war- সন জ ু

18. িনউ িস� �রাড - চীন 

19. িব� �ািণ িদবস - 4 অে�াবর 

20. WIPO - �জেনভা 

21. পূব� সতক� তা ছাড়াই সংঘ�ত হয় - 

ভূিমক�। 

22. ভারেতর রােজ�র সােথ বাংলােদেশর সীমা� 

�নই - নাগাল�া�। 

23. ঝুম চাষ প�িত - চ��াম এবং পাব�ত� 

চ��াম �জলা 

24. �গােয়�া িবভােগ - এ� �র 

25. ঘম�া� �দেহ পাখার বাতাস আরাম �দয় - 

বা�ায়ন শীতলতার সৃি� কের। 

26. �� বানান- �িতেযািগতা 

27. আয়নায় �িতফলন - Relation 

28. Protocol means procedures (C) 
29..Find the odd-man -out ? (D) James 
Joyce Explanation Except James Joyce all 
are poet of 18th century but James Joyce 
is 20 th century. 

--------------------------------------------------
--- 

৩৫তম িবিসএস �নিতকতা, মূল�েবাধ ও সুশাসন 

অংেশর সমাধান 

------------------------------ 

 # নীিতিবদ�ার  আেলাচ� িবষয় কী?  

উ�র: সমােজ বসবাসকারী মানুেষর আচরেণর 

আেলাচনা ও মূল�ায়ন । 

 # মানুেষর  �কান ি�য়া নীিতিবদ�ার আেলাচ� 

িবষয়?  

উ�র: ঐি�ক ি�য়া (voluntary action) 

 # মূল�েবাধ  কী?  

উ�র: মানুেষর আচরণ পিরচালনাকারী নীিত ও 

মানদ�।  

 # সামািজক  মূল�েবােধর িভি� কী?  

উ�র: ----- [ স�াবনা- সাম�?]  
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 # সুশাসেনর  পূব�শত�  হে�-  

উ�র: িনরেপ� িবচার ব�ব�া।  

 # সহ�া�  উ�য়ন ল�� অজ� েন সুশাসেনর �কান 

িদক�র উপর ��� �দয়া হয়-  

উ�র: সুশােনর অথ�ৈনিতক িদক  

# Johannesburg Plan of Implementation 

সুশােনর সে� িনেচর �কান িবষয়েক অিধক 

��� �দয়?  

উ�র: �টকসই উ�য়ন  

 # সুশাসন  শ�� সব��থম �কান সং�া 

সু��ভােব ব�াখ�া কের?  

উ�র: িব�ব�াংক  

 # িনরেপ�  ও শি�শালী গণমাধ�েমর অনুপি�িত 

িকেসর অ�রায়?  

উ�র: সুশাসেনর। 

------------------------------ 

১.�াচীন যুেগর িনদশ�ন- �দাহােকাষ 

২. মা�র ময়না-তােরক মাসুদ 

৩. অসমা�- মুিজবুর 

৪. ��াপিদ- একক �ী 

৫. কপাল ��লা-�রামাি�ক 

৬. সাথ�ক �ােজিড -কৃ��মারী 

৭. �তল নুন - �মথ 

৮. সসমাচার দপ�নন- �াক�  

৯. ম�লকাব�- দা� 

১০. জল-জলিধ 

১১. �মৗিলক �র - ৭ 

১২. �শাসিনক �াইবুনাল গঠেনর উে�খ আেছ 

? উ, ১১৭ নং অনুে�েদ 

১৩. খািসয়া �াম �িল পুি� নােম পিরিচত 

৩. জীবনঢুলী হল বাংলােদেশর মহান �াধীনতা 

যুে�র পটভূিমেত িনিম�ত এক� চলি��। 

১৪. ভবদহ িবল যেশাের 

১৫, �াি�ক �দ বা�রবন �জলায় অবি�ত 

১৬.মহা�বীর শীলভ� নাল�া মহািবহাের 

আচার �সানািদয়া = ৯ বগ� িকিম 

Making of a Nation, Bangladesh = নু�ল 

ইসলাম 

জনসংখ�া = ৮ম 

মা�র ময়না = তােরক মাসুদ 

�কনা �বচা নয় = Google.com 

ই�ারেনট এ �েবশ = Web Browser 

MICR = Magnetic Ink Character 
Recognition 
Twitter = 2006 
Oracle = Lawrence J. Ellison 

কিপ করা ডাটা থােক = Clipboard 

আম-কমলা = ৬০ 

লসা� গসা� = ৩০৮ 

x এর ধনা�ক মান = ৬ 

x এর মান = ৩ 

x^2 এর মান ১০০ 

ছা�েদর ন�র = ৬২.৫ 

বাংলায় কথা বেল = ৪০ জন 

�রাগ �িতেরাধ = �কাদান 

আেলা = চ�ু 

��েবাধক �ােন বসেব = ২ 

��েবাধক �ােনর সংখ�া হেব = ৬ 

িবেয় বািড় = পরামশ� িনেবন 

�� = �িতেযািগতা 

�� = ��র 

�িতফলন = RELATION 

ি�ভুজ = ২০ 

ি�ভুজ = ৮ 

.03x.006x.007 = .00000126 

��েবাধক জায়গায় বসেব = ৪৯ 

িসিরজ এ বসেব = ৩৮৪০ 

১০ পয়সার মু�া = ৫ 

১২ এর কত শতাংশ = ১৫০ 

��ৗপদী = ৫ ভাইেয়র একক �ী 
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��ােজিড = কৃ��মারী 

জজ সােহব = কম�ধারয় 

��পায়ন = �ীপ+অয়ন 

িব� �াণী িদবস = ৪ অে�াবর 

কালৈবশাখী = �াক-�মৗসুিম বায় ুঋতু 

পূব� সতক� তা ছাড়া = ভুিমক� 

নাইে�ােজন = ৭৮.১ 

Hazard এর �ত�� = অবকাঠােমাগত 

িডএনএ = ওয়াটসন ও ি�ক 

ম�ভুিমর জাহাজ = উট 

pH = এিসড, �ার ও িনরেপ�তা 

ঘম�া� �দেহ = বা�ায়ন শীতলতা 

সত� নয় = ইেলক�ন পরমানুর 

িনউি�য়ােসর িভতের 

�বিকং পাউডার = NaHCO3 

তাপমা�া অিধক = বুধ 

Scanner = Input 

কি�উটােরর মূল �মমরী = িসিলকন 

�িলয়া = িনম�েল� ু�ণ 

আততায়ীর হােত ঢাকায় = �মায়নু কিবর 

৩৬০ আউিলয়া = িসেলট 

ম�ানে�াভ = উপ�লীয় বন 

৩৬০ আউিলয়া = িসেলট 

�নপােলর রাজা = �ােন� 

ডিমেনা = দি�ণ-পূব� এিশয়া 

উইঘুর = চীনা স�দায় 

The art of war = সুন জ ু

জল = জলিধ 

িবপরীতাথ�ক নয় = �� পু� 

বােক�র �বিশ� নয় = আসি� 

চয�াপদ = কা�পা 

ম�লকাব� = দা� রায় 

সমাচার দপ�ণ = �াক�  মাশ�ম�ান 

ঈ�রচ� িবস�াসাগর = আ�চিরত 

িমিলর হােত ��নগান = 

আখতা��ামান ইিলয়াস 

�ােনর বা�ব �র = �শখ ওয়ািহদ 

পর� = পর� 

�মৗিলক �র�িন = ৭� 

�াচীন যুেগর িনদশ�ন = �দাহােকাষ 

কপাল ��লা = �রামাি�ক 

সাথ�ক �ােজিড = কৃ��মারী 

�শাসিনক �াইবুনাল গঠেনর উে�খ 

আেছ = ১১৭ 

খািসয়া �াম = পুি� 

�াি�ক �দ = বা�রবন 

মহা�বীর শীলভ� = নাল�া িবহার 

Back up = selected file copying 
Open Source Operating system = Android 

িডভাইস ভাগাভািগ কের �নয়ার 

সুিবধা = সবক� 

মুি�যুে�র সব�ািধনায়ক = এম এ িজ ও�ািন 

িহেমাে�ািবন = আিমষ 
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