
 

 

Sample questions for Junior Talent Search Test/Junior Bigyani Kanya Medha 
Britti Examination 

 

1.         

 

 

A point object is kept at S before a convex lens as shown in the figure.  F and F’ are two foci on 
two sides of the lens.  The image of this object formed by the lens will be - 

িচ ানুযায়ী িব  ু আকৃিতর এক ট ব   S অব ােন এক ট উ ল লে র সামেন াপন করা 

হেয়েছ যার দু ট ফাকাস F এবং F’ ারা িনেদিশত হেয়েছ । ল  ারা িনিমত িতিব ট – 

(a) will be on the same side of the lens as that of the object and the distance of the image from 

the principal axis of the lens is less than the distance of the object from the principal axis of 

the lens. লে র যিদেক ব  আেছ সিদেক এবং লে র মূল অ  থেক িতিবে র দরূ  

লে র মূল অ  থেক ব র দরূে র থেক কম হেব I 

(b) will be on the side opposite to the object in respect to the lens and the distance of the image 

from the principal axis of the lens is greater than the distance of the object from the 

principal axis of the lens.  

লে র যিদেক ব  আেছ তার িবপরীত িদেক এবং লে র মূল অ  থেক িতিবে র 

দরূ  লে র মূল অ  থেক ব র দরূে র থেক বিশ হেব I  

(c) will be on the same side of the lens as that of the object and the distance of the image from 

the principal axis of the lens is greater than the distance of the object from the principal axis 

of the lens.  

লে র যিদেক ব  আেছ সিদেক এবং লে র মূল অ  থেক িতিবে র দরূ  লে র 

মূল অ  থেক ব র দরূে র থেক বিশ হেব I 

(d) will be on the side opposite to the object in respect to the lens and the distance of the image 

from the principal axis of the lens is less than the distance of the object from the principal 

axis of the lens. 

লে র যিদেক ব  আেছ তার িবপরীত িদেক এবং লে র মূল অ  থেক িতিবে র 

দরূ  লে র মূল অ  থেক ব র দরূে র থেক কম হেব I 
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Three filament bulbs (B1, B2 and B3) are connected with a cell as shown in figure 1 and 

figure 2. In figure 1, the bulb B3 does not glow, and B2 glows brighter than B1. Choose 

from the options below, the correct order of brightness in which the bulbs glow in     

figure 2. 

B1, B2 এবং B3 িতন ট িফলােম  বা  figure 1 ও figure 2এর মেতা কের আলাদাভােব 

এক ট তিড়ৎেকাষ এর সােথ যু  । Figure 1 এ B3 বা  লেছ না, এবং B2 বা  B1বা  এর 

চাইেত বিশ উ ল ভােব লেছ । Figure 2 ত ঐ বা িল ঔ ে র িবচাের কান 

মানুযায়ী থাকেব তা িনেচর উ র েলা থেক বেছ নাও ।  

a) B3 > B1 > B2 
b) B1 > B2 ; B3 does not glow. 

B1 > B2 ; B3 লেব না । 
c) B2 > B1 ; B3 does not glow. 

B2 > B1 ; B3 লেব না । 
d) B2 > B1 > B3 

 

B1 B2 B3 

Figure 1 

B1 

B2 

B3 

Figure 2 



 

 

3. The forces of gravitational attraction between two masses measured under different 

conditions are stated below: 

A. On the earth in a classroom and the masses are separated by a distance d, the force is FA. 

B. On the earth but under water and the masses are separated by a distance 2d, the force is FB. 

C. On the surface of the moon and the masses are separated by a distance d/6, the force is FC. 

 

Then, chose the correct option.  

 

িবিভ  পিরেবেশ দু ট ভেরর মেধ  মাপা মহাকষ য় আকষণ বল িনে  উে িখত: 

A.পৃিথবীেত অবি ত এক ট ণীকে  ভর দু ট d দরূে  রেখ  মহাকষ য় আকষণ বল হল FA। 

B. পৃিথবীেত জেলর িভতের ভর দু ট 2d দরূে  রেখ  মহাকষ য় আকষণ বল হল FB । 

C. চােঁদর পৃে  দু ট ভর d/6  দরূে  রেখ  মহাকষ য় আকষণ বল হল FC । 

 

তাহেল, স ঠক উ র ট বেছ নাও 

(a) FA =  FB =  FC                      (b) FA = FB and both greater than  FC 

(c)  FC > (FA + FB)                     (d) FA = FC  and FB < FA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. A piece of stone is thrown vertically upwards from the ground. Variation of different 

physical quantities associated with the motion (velocity v, height h, potential energy PE 

and force F) of the piece of stone have been plotted against time (t) in the following 

graphs. Among these identify the incorrect one. 

ভূপৃ  থেক উল ভােব এক ট পাথেরর টকেরােক উপেরর িদেক ছাড়ঁা হল । তার গিতর 

সে  সংি  কতক িল ভৗতরািশর (গিতেবগ v, উ তা h, ি িতশ  PE এবং বল F) 

সমেয়র সে  পিরবতন িনেচর িবিভ  লখিচে  দখােনা হল । এেদর মেধ  কান 

লখিচ ট স ঠক নয় -তা বেছ নাও । 

(a)                                                                     (b) 

          v                                                                      h         

 

              (0,0)                  t                                             

                                                                                   (0,0)                   t 

 

                                                                                              

 (c)                                                                   (d) 

         PE                                                                     

                                                                              (0,0)         t 

                                                                           F 

            (0,0)           t                                                                                    

 

 

 

 



 

 

5. The atomic number of three elements A, B and C are Z+2, Z and Z-1 respectively. The 

element B belongs to the group 18 of periodic table. Identify the correct statement about 

the elements from those given below. 

িতন ট মৗল A, B ও C এর পারমাণিবক মা  যথা েম Z+2, Z ও Z-1 I B মৗল ট পযায়সারিণর 

ুপ 18- ভ  I  নীেচর কান িববিৃত ট ঠক তা িনণয় কেরা I 

 a) The first ionisation energy of B is minimum, the chloride of A is an ionic compound.  

B মৗল টর থম আয়নীভবন শ  নূ নতম, A এর ারাইড এক ট আয়নীয় যৗগ I 

 b) The first ionisation energy of B is maximum, the chloride of A is a covalent 

compound.  

    B মৗল টর থম আয়নীভবন শ  সবািধক, A এর ারাইড এক ট সমেযাজী যৗগ I 

c) C has the least electronegativity, A is strongly reducing. 

C মৗল টর তিড়ৎঋণা কতা নূ নতম, A মৗল ট তী  িবজারণধম  I 

d.  C has the greatest electronegativity, A is strongly reducing.  

C মৗল টর তিড়ৎঋণা কতা সবািধক, A মৗল ট তী  িবজারণধম  I 

 
6. Some chemical reactions are given in column A and some observations are given in 

column B.  Which of the following combination is the most appropriate to match the 

chemical reactions of column A with observations in column B? 

কতক িল রাসায়িনক িব য়া A ে  ও কতক িল পযেব ণ B ে  দওয়া আেছ I        

A ে র রাসায়িনক িব য়ার সে  B ে র পযেব েণর সাদৃেশ র ে  নী চর কান 

সমবায় ট যথাযথ? 

A B 

I. FeSO4 + H2SO4 + HNO3                      I.  White precipitate forms.  

    সাদা অধঃে প উৎপ  কের I 

II. CuSO4 + NH4OH(not in excess/ 

অিতির  মা ায় নয়)           

II. A gas is evolved that burns with a blue flame. 

          এক ট গ াস িনগত হয় যা নীল িশখায় েল I 

III. Pb(NO3)2 + dil./ লঘু HCl  III. Bluish white precipitate forms.  

       নীলাভ সাদা অধঃে প উৎপ  কের I 

IV. Al + NaOH + H2O (heat/ তাপ)  IV. Brown compound is formed  

      বাদামী যৗগ উৎপ  হয় I 



 

 

a) AI-BII, AII-BIII, AIII-BIV, AIV-BI 
b) AI-BI, AII-BIV, AIII-BIII, AIV-BII 

c) AI-BIV, AII-BIII, AIII-BI, AIV-BII 

d) AI-BIV, AII-BII, AIII-BI, AIV-BI 

 

7. Which of the following would weigh the least? 

িন িলিখত িলর মেধ  কান টর ওজন সবেচেয় কম ?   

[Atomic weight (পারমাণিবক ওজন): Ag = 108, N =14, O =16, C=12] 

(a) 2g atoms of nitrogen.   

2 াম পরমাণ ুনাইে ােজন I  

(b) 1 mole of silver.  

1 মাল িসলভার I 

(c) 22.4 L of oxygen gas at 1 atmosphere pressure and 273K temperature. 

1 বায়ুম ল চাপ ও 273K উ তায় 22.4  িলটার অ েজন গ াস I   

(d) 6.023 X 1023 atoms of Carbon.  

      6.023 X 1023 ট কাবন পরমাণ ুI 

8. Two isomeric liquids A and B have the molecular formula C4H10O. A is more soluble in 

water than B. A liberates hydrogen gas in reaction with metallic sodium, but B does not 

react with metallic sodium. The molecule of B is symmetric while all the carbon-

hydrogen bonds in a molecule of A are equivalent. A and B are respectively— 

A ও B দু ট আইেসােমিরক তরেলর আণিবক সংেকত  C4H10O I A, B অেপ া জেল বিশ 

াব  I  ধাতব সািডয়ােমর সে  A  িব য়া কের হাইে ােজন মু  কের, িক  B ধাতব 

সািডয়ােমর সে  িব য়া কের না I  B এর অণু িতসম, A এর অণুেত সবক ট কাবন- 

হাইে ােজন ব ন সমতল  I  A ও B হল যথা েম – 

a) butan-1-ol and methyl isopropyl ether   

িবউটান -1-অল ও িমথাইল আইেসাে াপাইল ইথার I               

b) butan-2-ol and diethyl ether    

িবউটান -2-অল ও ডাইইথাইল ইথার I                       



 

 

c) 2-methylpropan-2-ol and diethyl ether  

2- িমথাইলে াপান-2-অল ও ডাইইথাইল ইথার I                             

d) 2-methylpropan-1-ol and methyl propyl ether 

2- িমথাইলে াপান-1-অল ও িমথাইল াপাইল ইথার I                      

9. 𝑃𝑄𝑅 is a triangle with 𝑃𝑄 = 15 unit, 𝑄𝑅 = 25 unit , 𝑅𝑃 = 30 unit. 𝐴, 𝐵 are points on 

𝑃𝑄 and 𝑃𝑅 respectively such that  ∠𝑃𝐵𝐴 =  ∠𝑃𝑄𝑅  . The perimeter of the triangle 𝑃𝐴𝐵 

is 28 unit , then the length of 𝐴𝐵 is 

𝑃𝑄𝑅 ভজ টর িতন ট বাহ যথা েম 𝑃𝑄 = 15 একক, 𝑄𝑅 = 25 একক  এবং 𝑅𝑃 = 30 একক । 

 𝑃𝑄 এবং 𝑃𝑅 বাহদু টর উপর দু ট িব  ুযথা েম 𝐴এবং 𝐵 এমনভােব আেছ য ∠𝑃𝐵𝐴 =  ∠𝑃𝑄𝑅 ।  

𝑃𝐴𝐵 ভেজর পিরসীমা 28 একক  হেল 𝐴𝐵 এর দঘ  হেব - 

a. 8 unit  (একক)  

b. 10 unit (একক)  

c. 12 unit (একক)  

d. 25/6 unit (একক)      

10. If 𝛼 and 𝛽 are roots of the quadratic equation 𝑥 + 𝑥 + 1 = 0, then the equation whose 

roots are 𝛼 , 𝛽  is 

𝑥 + 𝑥 + 1 = 0 ি ঘাত সমীকরণ টর দু ট বীজ 𝛼 এবং 𝛽 হেল,  𝛼 , 𝛽  য ি ঘাত-সমীকরেণর 

বীজ তা হল: 

a. 𝑥 + 𝑥 − 1 = 0  

b. 𝑥 + 𝑥 + 1 = 0  

c. 𝑥 − 𝑥 + 1 = 0  

d. 𝑥 − 𝑥 − 1 = 0 

11. What is the value of  100 
×

+
×

+
×

+ ⋯ +
×

 ?                                              

100 
×

+
×

+
×

+ ⋯ +
×

 এর মান কত ? 

𝑎. 99      

 b. 100   

c.  lies between 90 to 95 (90 থেক 95 এর মেধ  থােক।)  

d. none of these three (এই িতন টর কােনাটাই নয় ।) 



 

 

12. A sold a material to B at 10% profit. Subsequently B again sold the material to A at 10% 

loss.  The profit percent of A by this transaction is  

A এক ট ব  B ক 10% লােভ িব য় করল । পের B আবার ব ট A ক 10% িতেত িব য় 

করল । এর ফেল A এর শতকরা লাভ হল - 

𝑎. 10   

b. 9    

c. 1   

d. No loss, no gain ( কােনা লাভ বা িত হয়িন) 

13. If GCD of 𝑓(𝑥) = 𝑥 + 𝑐𝑥 − 𝑥 + 2𝑐 and 𝑔(𝑥) = 𝑥 + 𝑐𝑥 − 2  is a linear polynomial. 

Then 𝑐 will be: 

যিদ 𝑓(𝑥) = 𝑥 + 𝑐𝑥 − 𝑥 + 2𝑐 এবং 𝑔(𝑥) = 𝑥 + 𝑐𝑥 − 2  এর গির  সাধারণ ণনীয়ক এক ট 

রিখক বহপদী সংখ ামালা হয়, তাহেল  𝑐 এর মান হেব - 

a) 0            

b) −1   

c) +1    

d) ±1 

14. Two isosceles triangles have equal vertical angles and their heights are in the ratio 7 : 8. 

The ratio of their areas are:   

দু ট সমি বাহ ভেজর শীষ কাণ য় সমান। তােদর উ তার অনুপাত  7 : 8 হেল, 

তােদর ফেলর অনুপাত হেব - 

a) 343 : 512             

b) 512 : 343           

c) 49 : 64           

d) 64 : 49 

 

15. PQRS is a circle. Other circles are drawn with PO, QO, RO and SO as diameters as 

shown. Areas A and B are marked in the figure. Then  A/B is equal to:   



 

 

PQRS বেৃ র িভতের PO, QO, RO এবং SO ব াসযু  বৃ িল আকঁা হল । িচ  দ   A ও B 

েলা িচি ত করা হেলা । তাহেল  A/B এর মান হেব -

 

 

  a)  π               

b)  1             

c)  π/4                        

d)  2 

 
16. A man standing on the top of a tower sees a car moving with a uniform velocity towards the 

tower.  If it takes 10 minutes for the angle of depression to change from 30° to 60°, then the time 

remaining for the car to reach the tower is:  

এক ব  এক ট টাওয়ােরর চূড়ার উপর  দািঁড়েয় সমেবেগ গিতশীল এক ট গািড়েক 

টাওয়ােরর িদেক আসেত দখেলা। গািড় টর 10 িমিনট সময় অ ের অবনিত কােণর মান 

30° থেক 60° ত পিরবতন হল। এরপর য সমেয় গািড় ট টাওয়াের এেস পৗছায় তা হল-  

a)   10√3 minutes            

b) 5 minutes             

c) 5√3 minutes              

d) 10 minutes 

 
 
 
 

o 



 

 

17. Read the following statements and chose the correct option. 

িন িলিখত িববিৃত িল পেড়া এবং স ঠক িবক ট বেছ নাও I 

 

Statements (িববিৃত):  

I. Neurons are considered as the shortest cells of the body. 

িনউরনেক দেহর ু তম কাষ বেল ধরা হয় I  

II. RBC of mammals is biconcave and nucleated. 

ন পায়ীর লািহত র কিণকা ি অবতল এবং িনউি য়াসযু  I 

III. Muscles of the iris of the eye are of involuntary types. 

চােখর আইিরশ অ েলর পশী হল অৈন ক কৃিতর I 

IV. Sarcomere is the structural and functional unit of striated muscle fibers. 

সােকােময়ারেক সেরখ পশীত র গঠনগত ও কাযগত একক বলা হয় I 

Options (িবক ): 

a) I is true II, III, IV are false 

I সত , II, III, IV িমথ া 

b) III, IV are true I, II are false 

III, IV সত , I, II িমথ া 

c) II, IV are true and I,III are false  

II, IV সত , I, III িমথ া 

d) I, II, III, IV all are true 

I, II, III, IV সব িল সত  

 
18. RBC and a plant cell (with thick cell wall) are placed in distilled water. The solute 

concentration is the same in both the cells. What changes would be observed in them? 

 

এক ট লািহত র কিণকা (RBC) কাষ এবং উ দ কাষেক ( মাটা কাষ াচীর যু ) 

পািতত জেল রাখা হল I দু ট কােষর াবেকর ঘন  যিদ সমান হয়, তেব িকছ ণ পের 

তিম িক পযেব ণ করেব? 

 



 

 

a) Both plant cell and RBC would not undergo any change. 

লািহত র কিণকা (RBC) কাষ এবং উ দ কােষর উভেয়র কােনা পিরবতন হেব 

না I 

b) The RBC would increase in size and burst while plant ell would remain about the 

same size. 

RBC আকৃিতেত বৃ  পােব এবং ফেট যােব িক  উ দ কােষর আকৃিতর কােনা 

পিরবতন হেব না I 

c) The plant cell would increase in size and burst while RBC would remain about the 

same size. 

 উ দ কাষ আকৃিতেত বৃ  পােব এবং ফেট যােব িক  RBC র আকৃিতর কােনা 

পিরবতন হেব না I 

d) Both plant cell and RBC would decrease in size and collapse. 

 উ দ কাষ এবং RBC উভেয়ই আকৃিতেত ছাট হেব  এবং সংকুিচত হেয় যােব I 

19. Common passage for swallowing food and breathing is 

াসকায এবং খাদ হেণর সাধারণ পথ ট হল 

a) Oesophagus  

খাদ নালী  

b) pharynx 

গলিবল      

c) glottis 

টস   

d)  larynx 

ল ািরংস 

20. Acid rain happens because - 

অি ক বৃ পােতর কারন হল- 

(a)  Sun heats up the upper layer of the atmosphere. 

বায়ুম েলর উপেরর র সূেযর উ ােপ গরম হেয় যায় I 

(b)  Burning of fossil fuels releases oxides of carbon, nitrogen and sulphur in the atmosphere 



 

 

জীবা  ালািনর দহেনর ফেল পিরেবেশ কাবন, নাইে ােজন ও সালফার অ াইেডর 

িনগমন I 

(c) Electrical charges are produced due to friction amongst clouds. 

মেঘেদর ঘষেণ বদু িতক আধান তরী হয় I 

(d)  Earth atmosphere contains acids.  

পৃিথবীর বায়ুম েল অ ািসড থােক I 

21. If a hemophilic male marries a normal female, then the probability of hemophilia affected 

daughter is 

একজন িহেমািফিলক পু ষ যিদ এক াভািবক মিহলােক িববাহ কেরন তাহেল, তােদর 

কন া স ানেদর িহেমািফিলয়া আ া  হবার স াবনা হল- 

a) 100%                              

b) 50%                              

c) 25%                                    

d) 0% 

22. In the roots of legume plants, Rhizobia bacteria are able to perform biological nitrogen 

fixation by - 

িশ েগা ীয় উ েদর মূেল রাইেজািবয়াম ব াকেটিরয়া যভােব বায়ুম েলর নাইে ােজনেক 

ি িতকরণ কের তা হল - 

a) Converting atmospheric nitrogen to ammonia. 

বায়ুম েলর নাইে ােজনেক অ ােমািনয়ায় পিরণত কের I 

b) Converting atmospheric nitrogen to Nitrogen dioxide. 

বায়ুম েলর নাইে ােজনেক নাইে ােজন ডাইঅ াইেড পিরণত কের I 

c) Converting atmospheric nitrogen to urea. 

বায়ুম েলর নাইে ােজনেক ইউিরয়ােত পিরণত কের I 

d) Converting nitrogen to nitrate. 

নাইে ােজনেক নাইে েট পিরণত  কের I 

 

 



 

 

23. The rapid test for detection of COVID-19 infection involves - 

কািভড-19 সং মণেক সনা  করার জন  তু পরী া (rapid test) প িতেত য কায 

অবল ন করা হয় তা হল - 

a) Detection of the viral RNA in patient sputum. 

রাগীর থুতেত ভাইরাল RNA এর উপি িত আেছ িকনা দখা I 

b) Detection of antiviral antibodies in patient serum. 

রাগীর িসরােম অ াি ভাইরাল অ াি বিডর এর উপি িত আেছ িকনা দখা I 

c) CT scan.  

িস ট ান করা I 

d) Detection of viral antigen in patient sputum.  

রাগীর থুতেত ভাইরাল অ াি েজনএর উপি িত আেছ িকনা দখা I 

24. The elementary canal of primary consumer is longer than secondary consumer, because- 

াথিমক খাদেকর পৗ কনালী গৗণ খাদেকর থেক বিশ হয়, কারণ - 

a) primary consumers eat grass.  

াথিমক খাদকরা ঘাস খায় I 

b) primary consumers do not eat meat.  

াথিমক খাদকরা মাংসাশী নয় I 

c) secondary consumers eat meat.  

গৗণ খাদকরা মাংসাশী I 

d) The statement is wrong. 

 িববিৃত ট স ঠক নয় I 

 

  


