
 

 

মেডিকেল (এে.ডি.ডি.এস / MBBS) ভডতি পরীক্ষার প্রশ্ন ও সোধান ২০২১ 

Physics অংকের সোধান। 

১. সরল দ োলকের সক্ বোচ্চ দেোন - ৪ ডিগ্রী 

২. ডনউট্রন তোরেো পডরণত - ব্লোেক োল 

৩. আকলোর দ্রুডতকত ্স্তু চলকল  ওজন - অসীম 

৪.৭৫ দেজজ ্যজির চোক  ভর -৭৫ দেজজ 

৫.200v-40w - ০.২ 

৬.15W  েোজ - ১ দসকেকে ১৫ জলু 

৭.েোজ এর দেোন ০  কল - েোজ সক্ বোচ্চ 

৮. ডিডিরোঙ্ক  কলো-  তোপমোত্রো 

৯. দ্গ ১২ ms-1 ও ভর 10 Kg  কল Momentum - 120 

১০. পোইকরোডমটোর - ড্ডেরণ 

১১. িোক োি - Ac to Dc 

১২. ডির তোপমোত্রো  দেোন পযোরোডমটোর ধ্রু্ - গডতক্গ িজি 

১৩.দেোন ্স্তুকে উপকর উঠোকত দেোন ্কলর ড্রুকে েোজ েরকত  ক্ - মধ্যোের্ বণ 

১৪. শ্রো্তোর সীমো - Odb 

১৫.দেলোর দেো োডিটট আর গ্রযোডিক ি এর  সম্পরে ডে - Not sure 

১৬. ধ্ূডলেণো   োইকরোকজন -৭৫% 

১৭.ভর 2কেজজ 

উচ্চতো 10 ডম 

ভূডম স্পি ব েরোর মু কূত ব গডতিজি - Blank 

১৮.সূক্ বো ক র ড কে ১২ ডেডম ্োও োর পর উত্তর ড কে ৫ ডেডম দগকল, িোনচূযডত েত?-১৩ 

১৯. পরমোণুর ্যোস -10^-8 দস.ডম. 

২০. এডিকভিন িজি ডনণ বক  দেোনটো স ো ে -সংঘকর্ বর  োর 

 

 



 

 

English অংকের সোধান। 

1. spelling - entrepreneur 

2. Are you an early riser? here early- adjective 

3. Spelling-sovereignty 

4. Laud antonym - abhor 

5. Look up the word in the dictionary . 

6. Synonym of unwavering : steady 

7. correct sentence : You have to cut down your expenditure 

8. synonymous pair: acclimatize -accustom 

9. masculine of bee: drone 

10. A teacher discovers the hidden treasure _ each student: A. in B.with C. within D. into 

11. Present participle of " I have just seen Mithila" : Blank 

12. Bizarre antonym- normal 

13. A teacher not only teach us but also discover the talent hidden——— each students. 

14. I am glad at your result. 

15. I have not seen her _ 

A. For a long time B. For long C. Since long 

 

Gk সাধারণ জ্ঞান অংকের সোধান। 

১. পদ্মো দসতুর দ ঘ বয ৬.১৫ ডে.ডম 

২. স্বোধ্ীনতোর পর ১ম ভোে্ ব জোগ্রত দচৌরঙ্গী 

৩. সো্োস ্োংলোক ি - ডনতুন েুন্িু (৪২তম ড্ডসএস) 

৪. ১ম সোধ্োরণ ডন্ বোচন ৭ই মোচব, ১৯৭৩ (৪১তম ড্ডসএস) 

৫. ইউকনকেো এেুকি দেব্রু োডরকে স্বীেৃডত দ   ১৯৯৯ 

৬. ১০ নং দসির - দনৌ েমোকেো দসির 

৭. ্োংলোক িকে প্রথম স্বীেৃডত দ   - ভূটোন 



 

 

৮. ্ীর প্রতীে ড্ক ডি - ও োিোরলযোে 

৯. দনৌপকথ চোলোকনো অপোকরিন - অপোকরিন জযোেপট 

১০. স্মডৃতকসৌকধ্র ভোের - মোইনুল  োসোন 

Biology অংকের সোধান। 

১.্েৃকতর দেোন খকে ডপত্তথডল - িোন খকে 

২.্ড ক্ষরো ন  দেোনটো? -থোইরক ি 

৩.গ্কলট দেোর্ দেোথো দথকে ক্ষডরত    - ডমউকেোসো 

৪. োইরোর লম্বো  রূত্ব অডতক্রম দেোনটো ড ক -লুডপং 

৫.অগ্নোিক  দেোন এনজোইম থোকে নো-টো োডলন 

৬.মোথোর খুডল দত ে টট আডি-২৯ 

৭. দগ্রোথ  রকমোন দতডর - ডপটুইটোডরই  ক্ 

 (ৈতডর ক্ষরণ  ুইটোই ডপটুইটোডর) 

৮.ঘোস েড ং এর রি েডণেো দেোনটো-ড কমোসোইট 

৯.Attenuated vaccine - BCG 

১০. মযোকক্রোকেজ দতডর    - মকনোসোইট দথকে 

১১. Algae অক্ৌন জনন -  দস্পোর 

১২.েুড  দতডর    - দগোলোপ 

১৩.প্রশ্বোকস ্ো ুকত েো্ বনিোইঅক্সোইি  -০.০৪% 

১৪.েম তোপমোত্রো  সংরডক্ষত    - ্ীজ 

১৫.গলডগ ্ডি দেোনটো সংকের্ েকর নো/েোজ ন ?-রোইক্োকজোম 

১৬.ইন্সুডলন ডেভোক্ দতডর   ?- DNA Recombination 

১৭. দক্র্স চক্র - মোইকট্রোেজি ো 

১৮.মোনুকর্র দসোমোটটে দেোকর্ ে টট অকটোসম থোকে?-৪৪ 

১৯. আডমর্ পডরপোকের এনজোইম - দপপডসন 

২০. স্কচক  ্  প্ ব - আকথ বোকপোিো 



 

 

২১. ভোইরোকসর ্ংি্জৃে প্রডতকরোধ্ - ইিোরকেরন 

২২. পোডনকত অদ্র্ণী  দপ্রোটটন - গ্লুকটডলন 

২৩. ভ্রূকণ RBC - প্লী ো 

২৪. ছত্রোকের দেোর্ প্রোচীকরর প্রধ্োন উপো োন - েোইটটন 

২৫. েসকেোডলডপি দেোনটো - দলডসডথন 

২৬. দনমোকটোডসকে ডে থোকে / োইরোর ড্র্োি তরল- ড পকনোটজক্সন 

২৭.অযোলডভওলোকস েো্ বন িোই অক্সোইি আকস - ্যোপন/Diffusion প্রজক্র ো  

২৮.রকির প্রেৃডত - সোমোনয ক্ষোরী  

২৯  উজি  দ্রুত দিোর্ণ েকর দেোন আ ন -NO3- 

৩০. অডি ও দপডির দজো ো লোগো  দে - দটনিন 

Chemistry অংকের সোধান। 

১. ডিনোমোইট দতডর? নোইকট্রোডিছোডরন 

২. Rokter bafar দেোনটো-NaHCO3-H2CO3 

৩.Fe নকল অযোডসটটডলন দথকে েী উৎপন্ন? দ্নজজন 

৪.ঋণোত্নে প্রভো্ে - ডিসোডরন 

৫.দেোনটোর ্যসোধ্ ব দছোট- Be2+ 

৬. ভ্রূপকৃে দ্ডি - Al 

৭.স কজ ড্জক্র ো েকর নো - Au 

৮. দ্ডি অম্লী  - P2O5 

৯.d অরড্টকল ইকলেট্রন আকছ - Sc 

১০. দেোনটোর তরঙ্গৈ কঘ বয দ্ডি - TV 

১১. অসমূ্পণ ব   কন - CO    

১২.সোইটট্রে এডসকির pH-3.14 

১৩. ে লো  দেোনটো খোরোপ - সোলেোর 

১৪. দেোনটোর প্রক্িতো দ্ডি - গোমো 



 

 

১৫.েকটোেযোডমেোল দস্মোকগ দেোনটট থোকেনো?- CFC 

১৬.শুষ্ক H2 এর চোপ েত?-Not sure about option 

১৭ 100° C এ H2O এর ্োষ্পচোপ - 760  mmHg 

১৮. ইকলেট্রন সমোন  কল ্ন্ধন - সমক্োজী/Covalent 

১৯. দেোনটোর গলনোংে েম -AgI 

২০. 0.1 M HCl - দমজোডরং ডসডলেোকর 

২১.১ দমোল CH3OH এ ে টো পরমোণু থোকে - 3.6*10^24  (পরমোণু ্লকছ অণু নো) 

২২.500ml 0.5M hcl theke 0.1M koto ml hcl banano jbe? 

2500ডম.ডল. 

২৩. সমক্োজীকত e এর প্রডত আের্ বণ েোর দ্ডি - Br ( sure) 

২৪.  ুকধ্র ডচডন - লযোকিোজ 

২৫. দেোনটোর pH দ্ডি - 0.1M H2CO3 


