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Question 2019 

1. চাপের এসআই একক  -  ে্া াঁসপকল

2. বাাংলাপেশ ওযানপে স্ট্্াটাস লাভ কপর -  1997

3. ককানটট অম্লধর্মী অক্সাইে  -  অধাতুর অক্সাইে

4. Swim এর past participle - Swum

5. Cycas এর সস্ -  haploid

6. Nat এর ইপলকট্রন সাংখ্্া - 10 টট

7. ককানটট  সসপলর্ম সবহীন - fascoila

8. কবুতর ককান কেণীর প্রাণী -  aves

9. গবপলট ককাষ ককাথায কবসশ থাপক -  কু্ষদ্রান্ত

10. োসন কথপক বরফ হপল সক েসরবততন হয  - আযতন বাপ়ে এবাং ঘনত্ব কপর্ম

11. ইরাইপরােপযসতন ককানটট কথপক ক্ষসরত হয -  বকৃ্ক

12. ে্ারাসসর্মে্াপথটটক  নাভত ককানটট -   অকুলপর্মাটর

13. ফরর্মালসেহাইে ও েটাসশযার্ম কক উত্তপ্ত  - = HCOOH

14. কস্ট্নপলস সস্ট্ল সস্ট্ল এর সাপথ সক থাপক - Ni

15. ককানটট জারক ও সবজারক উভয - No

16. ককানটট আলাো - Adrenaline

17. Refractory এর  antonym -  obedient

18. ককানটট োসনপত দ্রবণীয - NH3

19. বাাংলা একাপেসর্মর েূব ত নার্ম -  বধ তর্মান হাউস



20.  েদ্মা কসতুর অথ তাযন -  বাাংলাপেশ সরকার 

21.  এবাপরর সাংগ্রার্ম  কলাগান টট বলার তাসরখ্ - ৭  র্মাচত 

22.  অপ্রকৃত ফল -  আনারস 

23.  ককানটট ক ৌসগক োতা নয - নাসরপকল 

24.  এক H.P - 746 W 

25.  আসে ককাষ ককানটট -  ব্াকপটসরযা 

26.  এর আইপসাপটাে - ৩ টট 

27. ২ টা  ককান বন্ড দ্বারা  কু্ত - সর্মপ াজী 

28.  ঘাসফস়োং এর কহোটটকা সসকা - ৬ কজা়ো 

29.   ককান গ্াসটট বাযুপত কবসশ োওযা  ায - N2 

30.  ককানটট এর জন্ োযী - So2 

31. 48ms-1 কবপগ ককান বস্তুপত উেপর ছু়েপল  কত সর্ময শূপন্ থাকপব - 9.8s 

32.  98.5 Fকসসিপগ্রে কত - 36.94 C 

33.  সবশুদ্ধ োসনর P.H - 7 

34.  একজন কলাপকর ভর 20 kg . 25cm এর ২০ টট সসাঁস়ে কাজ - 980J 

35.  চাকা ককান  ুপগর - র্মধ্ ুপগর  

36.  র্মুক্তক্ত ুপদ্ধর সর্ময বাাংলাপেপশ কসক্টর কতটট সছল - ১১ টট 

37.  স্বপেশ প্রত্াবততন সেবস - ১০ জানুযাসর 

38.  শূন্ র্মাধ্পর্ম শপের কবগ -    শূন্/ আপলা - 

39.  Antibody ততসর কপর -  lisphosite  



40.  স্বাধীনতা স্তম্ভ -  কসাহরাওযােী উে্ান 

41. Laser এর েূণ তরূে - Light amplification by simulated emission of radiation  

42.  অধ তায ুককানটট দ্বারা প্রকাশ করা হয - T/2 

43.  রাংধনু সৃটি হয - অবসল করন 

44.  রক্তনালীর সাংপকাচন -   কসরাপটাসনন 

45. ১সকউপসক =  কত সলটার - ২৮.৩১৭ 

46.  আন্ত অব হান্তর  কর্মৌল  কতটট - ৩০  টট 

47. গ্াসীয জারক -  O3 

48.  র্মস এর  সপ্রজন নাাংসা - আসকতপগাসনযার্ম 

49.  গ্লুপকাজ -  অ্ালপকাহল - জাইপর্মজ 

50. সাব তজনীন গ্রহীতা - AB 

51.  গ্াসীয সবসনর্ময সাহা ্ -  অ্ালসভওলাস 

52.  খ্াে্সার কবসশ কশাসষত হয 

53.  ফাইসিপনাপজন ততসর কপর -   কৃত 

54. সনপোসাইট -  কসষ তকা 

55.  উক্তিে ককাপষ োওযা  ায না - কসপরাপসার্ম 

56.  সনউসিযাপসর সবভাজন -  ক্াসরওকাইপনাসসস 

57.  েরর্ম শূন্ তাের্মাত্রা - 0 k 

58. আন্তঃ কপশরুকাপত ককান ধরপনর তরুণাসি থাপক - কশত তন্তুর্ময 

59. ঐক্তিক কেসশ থাপক -  ক্তজহ্বা 



60. ক্ষসরত হয -  ে্ারাইটাল ককাষ কথপক 

61.  আগুন সনযন্ত্রণ - C02 

62. But preposition name but 

63. ককানটট কপ্রাটটন আকষী - H20/NH3 (Option সনপয  confused ) 

64.  গ্রপহর উেবতৃ্তাকার েপথর ধারণা -  ককেলার 

65. DNA  ভাইরাস -  কহোটাইটটস সব 

66. AS এর সনরােে র্মাত্রা - 0.01ppm 

67.   Power এর এককপকানটট নয - J জলু 

68.  ককানটট সবপচপয শক্তক্তশালী - NH3 

69.  5% Na2C03 এর কর্মালাসরটট - 0.47 M 

70.  নীল সলটর্মাস লাল হয -  Acid 

71.  ককান Acid টট শক্তক্তশালী -  জারণ সাংখ্্া  ার কবসশ 

72.   িাযীখ্রতা েরূ করা  ায না -  ফুটন্ত  করণ 

73. Capability এর  synonym নয -  avail 

74.  accoumted এরের -  to বসপব 

75. Right  verb  সহপসপব -  he is the right man for the job 

76.  কসানালী হলুে - Nat  

77. Safina has lost her and that this is the second time _________  

 

 


