
 

 

NSI Question Solution 2017 

১) লরঙ্গান্তয য় না এভন ব্দ ক ানটি? 

 . নদ 

খ.  লফযাজ ✔ 

গ. ননদ 

ঘ. ক ানটি নয় 

২) লনবভু র ফানান ক ানটি? 

 . ভভহুভভুহু ✔ 

খ. ভভহুভূু 
গ. ভভহুভু 
ঘ. ভভভর্ 

৩) ফাাংরা ালত্যেয প্রথভ নাযী  লফ ক ? 

 . কফগভ ভলপয়া  াভার 

খ. ভাত্েযা কদফী 
গ. চন্দ্রাফযী ✔ 

ঘ. দ্মাফযী 

৪) লি লফত্েদ  রুন-ভযস্কায 

 . ভয +  ায 

খ. ভয + স্কায 

গ. ভযঃ +  ায ✔ 

ঘ. ভয +  ায 

৫) কচত্ে খায়া মায় মা- 
 . চােলন 

খ. কচালে 
গ. করে ✔ 

ঘ. চর্ফ 

৬). ভয ক য়াভ ক ান কদত্য  লফ? 

 . াল স্তান 

খ. ইযা  

গ. যভ যস্ক 

ঘ. ক ানটিই নয় ✔ 



 

 

৭) ফাাংরা বালায লযনটি কভৌলর  অাং যত্য়ত্ে, এগুরাত্  ল  ল ? 

 . ধ্বলন, ব্দ, ফা ে ✔ 

খ. ব্দ, ধ্বলন, ভা 

গ. অনভগ,ু উগ,ু ব্দ 

ঘ. ধ্বলন, ব্দ, ফর্ণ 

৮) গযর’ ত্ব্দয লফযীয ব্দ ল ? 

 . ভৃয 

খ. অভৃয ✔ 

গ. গযর 

ঘ. গযজ 

৯) ‘এ এ  লফযাে যে’ এখাত্ন ‘যে’ ক ান দ রূত্ ফেফহৃয ত্য়ত্ে? 

 . লফত্লে ✔ 

খ. লফত্লণ 

গ. অফেয় 

ঘ. লফত্লত্ণয লফত্লণ 

১০) ‘অত্চনা’ ক ান ভা? 

 . লিগু 

খ. িন্দ্ব 

গ.  ভুধাযয় 

ঘ. যৎভরুল ✔ 

১১) ‘গাল়ি কেন োত়্ি’ এখাত্ন ‘কেন’ ক ান  াযত্  ক ান লফবলি? 

 .  যুা াযত্  ূনে 
খ.  ভু াযত্  ূনে 
গ. অাদাত্ন ূনে ✔ 

ঘ. অলধ যত্ণ ূন্ম 

১২)  লফ  াজী নজরুর ইরাভত্  বাযত্যয লনত্নাি জাযীয় দ  প্রদান  যা য়? 

 . দ্মশ্রী 

খ. দ্মবূলণ ✔ 

গ. দ্মলফবূলণ 

ঘ. ক ানটি নয় 

১৩) ‘ভাটিয ভয়না’ চরলিত্েয লনভুাযা ক ? 

 . আরভগীয  লফয 

খ. যাত্য  ভাভদ ✔ 



 

 

গ. হুভায়ভন আত্ভদ 

ঘ. ভাত্ স্তপা াযাত্ য়ায পারু ী 

১৪) কচাত্খয ফালর’ এয অথু ল ? 

 . কচাত্খয ী়িা 
খ. ত্রু ✔ 

গ. কচাত্খয দলৃে ক্ষয়ৎ 

ঘ. ক ানটি নয় 

১৫. ‘ ৃযঘ্ন’ ত্ব্দয অথু ল ? 

 . কম উ াযীয উ ায  ত্য না 
খ. কম উ াযীয অ ায  ত্য ✔ 

গ. কম উ াযীয উ ায স্বী ায  ত্য না 
ঘ. কম উ াযীয উ ায বভ ত্র মায় 

১৬. ফা ে াংত্ াচন  রুন- ‘চক্ষভ  িাযা গৃীয’ 

 . প্রযেক্ষ 

খ. ম্মভখ 

গ. চাক্ষভল ✔ 

ঘ. প্রযেক্ষদী 

১৭) ‘ভাত্ ত্দয গযফ, ভাত্ ত্দয আা, আভলয ফাাংরা বালা’ চযণটি  ায লরখা? 

 . যফীন্দ্রনাথ ঠাকুয 

খ.  াজী নজরুর ইরাভ 

গ. কফগভ ভলপয়া  াভার 

ঘ. অযভ র প্রাদ কন ✔ 

১৮) ফাাংরা নাযী জাগযত্ণয লথ ৃৎ কফগভ যাত্ ত্ য়ায জন্ম ক ান কজরায়? 

 . যাজাী 

খ. যাংভয ✔ 

গ. লদনাজভয 

ঘ. কুলেয়া 



 

 

১৯) মা স্থায়ী নয় 

 . অস্থায়ী ✔ 

খ. ক্ষণস্থায়ী 

গ. ক্ষলণ  

ঘ. নেয 

২০) ‘আভানয’ ত্ব্দয অথু ল ? 

 . ঞ্চয় 

খ. যযা 

গ. গলেয ✔ 

ঘ. লফো 

২১) He talked as if he __ everything. 

a. Has known 

b. Had known 

c. Knows 

d. Knew ✔ 

২২) Which one is correct? 

a. I, you and he are present 

b. You, he and I are present ✔ 

c. You, he and I am present 

d. He, you and lain present 

২৩) What type of noun is ‘Kindness’? 

a. Proper 



 

 

b. Common 

c.Abstract ✔ 

d. Material 

২৪) Which one is the correct spelling? 

a. Cigaret 

b. Ciggaret 

c. Cigarette ✔ 

d. Cigarete 

২৫) ‘Green House’ effect is the cause of 

a. Over temperature 

b. Sudden rise of temperature 

c. Gradual rise of temperature 

d. Emission of gases ✔ 

২৬) While he __ along the road, a snake bit him. 

a. Walked 

b. Had Walked 

c. Was Walking ✔ 

d. Had been Walking 

২৭) There is no alternative ___ training. 

a. To ✔ 

b. For 

c. Then 

d. of 



 

 

২৮) Cricket is a very exciting game (transform this sentence into exclamatory one) 

a. How exciting is cricket game! 

b. How an exciting game cricket is! 

c. What an exciting game cricket is! ✔ 

d. What an exciting is cricket game! 

২৯) Choose the correct sentence. 

a. One of my friends are a lawyer 

b. One of my friends is a lawyer ✔ 

c. One of my friend is a lawyer 

d. One of my friends are lawyer 

৩০) Which one is a masculine gender? 

a. Cow 

b. Ox ✔ 

c. Bitch 

d. Hen 

৩১) What is the synonym of ‘competent’? 

a. Expert 

b. Capable ✔ 

c. Prudent 

d. Hard working 

৩২) I wish if I __ a cricketer. 

a. Was 

b. Am 



 

 

c. Is 

d. Were ✔ 

৩৩) Shakespeare is known mostly for his 

a. Poetry 

b. Drama ✔ 

c. Novels 

d. Films 

৩৪) “Othello’ is a Shakespeare’s play about 

a. A Jew 

b. A Roman 

c. A Turk 

d. A Moor ✔ 

৩৫) ‘To do away with’ means 

a. To respect 

b. To start 

c. To get rid of ✔ 

d. To drive off 

৩৬) Novel prize is considered the highest honour __ can be achieved in certain fields of work. 

a. Which 

b. That ✔ 

c. It 

d. None of the above 



 

 

৩৭) Emperor Akbar ___, was a son of Humayun. 

a. Who is a great ruler 

b. Who was a great ruler ✔ 

c. A great ruler 

d. Whom we all know 

৩৮) 1 cut myself, here ‘myself’ is a/an- 

a. Pronoun 

b. Adjective 

c. Adverb 

d. Reflexive pronoun ✔ 

৩৯) Which one is not an example of comparative degree? 

a. Upper 

b. Less 

c. Worst ✔ 

d. Highest ✔ 

৪০) It is you who __ to blame. 

a. Is 

b. Was 

c. Are ✔ 

d. Were 

৪১) ফাাংরাত্দত্য াত্ া  খাত্যয প্রধান কফত্দল  ফাজায ক ান কদত্? 

 . মভিযাষ্ট্র ✔ 



 

 

খ. মভিযাজ্ম 

গ. জাান 

ঘ. চীন 

৪২) ফাাংরা বালাত্  কদত্য লিযীয় বালায ভমুাদা লদত্য়ত্ে ক ান কদ? 

 . রাইত্ফলযয়া 

খ. লিভফঙ্গ 

গ. লত্য়যা লরয়ন ✔ 

ঘ. ক ানটি নয় 

৪৩) ূলচো কত্নয কলে  লনফা ক াথায়? 

 . আাভ 

খ. লদনাজভয 

গ. াফনা ✔ 

ঘ.  র াযা 

৪৪) ম্প্রলয ফাাংরাত্দত্য ক ান অনভষ্ঠানটি জালযাংত্ঘয ইউকনত্ া াংসৃ্কলযয ঐলযত্েয যালর ায় অন্তবভু ি 

ত্য়ত্ে? 

 . যথ মাো 

খ. একুত্য ফই কভরা 

গ. একুত্য প্রবায কপযী 

ঘ. ভঙ্গর াত্ বামাো ✔ 

৪৫) লভত্রলনয়াভ কেত্বরত্ভন্ট গাত্ র (এভলেলজ) অজুত্নয জনে ক ান ন লনধুালযয? 

 . ২০২৫ 



 

 

খ. ২০২০ 

গ. ২০১৫ ✔ 

ঘ. ২০৩০ 

৪৬) আর াফাফ ক ান কদত্য াংগঠন? 

 . কুত্য়য 

খ. াংমভি আযফ আলভযায 

গ. াত্ ভালরয়া ✔ 

ঘ. নাইত্জলযয়া 

৪৭) লিত্ ে লফে াত্ ফযুভান চোলিয়ন ক ? 

 . শ্রীরাং া 

খ. অত্েলরয়া 

গ. ইাংরোন্ড(২০১৯) ✔ 

ঘ. ত্য়ে ইলন্ডজ 

৪৮) নাা (NASA) ক ান ধযত্নয প্রলযষ্ঠান? 

 . লফজ্ঞান গত্ফলণা 

খ. ভা া গত্ফলণা ✔ 

গ. গাত্ ত্য়ন্দা 

ঘ. লফে লযত্ফ 

৪৯) ফাাংরাত্দত্য জাযীয় াংত্দয আন  য়টি? 

 . ৩০০টি 

খ. ৩৩ 



 

 

গ. ৩৫০ টি ✔ 

ঘ. ৩৪৫টি 

৫০) ফাাংরাত্দত্য জাযীয় লদফ ক ানটি? 

 . ২১ কপব্রুয়ালয 

খ. ২৬ ভাচু ✔ 

গ. ২১ নত্বম্বয 

ঘ. ১৬ লেত্ম্বয 

৫১) খালয়া উজালয ফাাংরাত্দত্য ক ান অঞ্চত্র ফা  ত্য? 

 . াফুযে চট্টগ্রাভ 

খ. ভয়ভনলাং 

গ. কনেত্ ানা 

ঘ. লত্রে ✔ 

৫২) লনভুাণাধীন দ্মা কযভ য কদঘুে  য ত্ফ? 

 . ৫.৫ ল ঃ 

খ. ৬.১৫ ল ঃ ✔ 

গ. ৬.২ ল ঃ 

ঘ. ৬.৫ ল ঃ 

৫৩) ফাাংরাত্দত্য ফুফৃৎ কজরা ক ানটি? 

 . ফান্দযফান 

খ. যাঙ্গাভাটি ✔ 

গ. ভয়ভনলাং 



 

 

ঘ. কুলভল্লা 

৫৪) ফাাংরাত্দ এলয়ায ক ান এরা ায় অফলস্থয? 

 . দলক্ষণ ূফু এলয়া 

খ. দলক্ষণ এলয়া ✔ 

গ. ভধে এলয়া 

ঘ. দলক্ষণ-দলক্ষণ ূফু এলয়া 

৫৫) োত্ নাল্ড ট্রাি মভিযাত্ষ্ট্রয কপ্রলত্েন্ট লত্ত্ফ  ত্ফ থ লনত্য়ত্েন? 

 . ১৫ জানভয়ালয ২০১৭ 

খ. ২০ জানভয়ালয ২০১৭ ✔ 

গ. ২২ জানভয়ালয ২০১৭ 

ঘ. ক ানটি না 

৫৬) AU ক ান ভাত্দত্য াংগঠন? 

 . ইউযাত্  

খ. এলয়া 

গ. আলি া ✔ 

ঘ. ভধেপ্রাচ্ম 

৫৭) NATO এয দয দপ্তয ক াথায়? 

 . জাভুালন 

খ. কফরলজয়াভ ✔ 

গ. িান্ 

ঘ. ইযালর 



 

 

৫৮) GMT ভাত্ন ল ? 

a. Global Mean Time 

b. Global Main Time 

c. Greenwich Mean Time ✔ 

d. Greenwich Main Time 

৫৯) ইন্টাযাত্ র এয দয দপ্তয ক াথায়? 

 . যাত্ ভ 

খ. োলয(লর) ✔ 

গ. কজত্নবা 

ঘ. লনউ ইয়র্  

৬০) ISIS ক ান কদত্য ন্ত্রাী াংগঠন? 

 . ললযয়া 

খ. ইযান 

গ. ইযা   ললযয়া ✔ 

ঘ. আন্তজুালয  

 


