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Paper-1 (Chaild Development and 

Pedagogy) 

১. ব্যক্তিকেক্তিে পাঠদাকের পদ্ধক্তির রীক্তি ব্যক্তিগি 

বব্ষকযযর েীক্তির ওপর প্রক্তিক্তিি’। এই ক্তব্ষয়টি- 

ে) আংক্তিে সিয খ) অসিয গ) সিয ঘ) কোকোটি েয় 

উঃ গ 

২. ‘The teacher teaches john Latin’- 
উক্তিক্তি কার? 

ক) সক্রেক্তিস খ) অয়াক্তরস্টিল গ) জন 
অযাডামস ঘ) জন ক্তডউই 

উঃ গ 

৩. মক্রনাক্তিদ্যার আক্রলাচনা থেক্রক আত্মা, মন 
থচতনা ও এক্রদ্র সমােথক শক্রের িযিহার 
িজথন কক্ররক্রেন থক? 

ক) ওয়ািসন খ) রুক্রশা গ) অযাক্রেল ঘ) 
মযাকডুয়াল 

উঃ ক 

৪. ক্তিিঁক্রন-সাইমন থেক্রল যুক্তি ও ক্তিচার ক্ষমতা 
সম্পকথীত প্রক্রের সংখযা ক্তেল- 

ক) ৪০ক্তি খ) ১০ক্তি গ) ৩০ক্তি ঘ) ২০ক্তি 

উঃ গ 

৫. আমরা কী পতযক্ষণ কক্তর? 

ক) িস্তুর গুণ খ) িস্তুর তীব্রতা গ) িস্তুর স্থান ও 
কালিযক্তি ঘ) সিগুক্তল 

উঃ ঘ 

 

 

First Language Bengali 

১. আপক্তন থেক্তনক্রত থোক্রিা গল্প পড়াক্রেন। 
একজন ক্তশক্ষােথী আনমনা গাক্রল হাত ক্তদ্ক্রয় 
জানালার িাইক্রর আকাক্রশ তাক্তকক্রয় আক্রে। 
থকন? 

ক) গল্পক্তি আকর্থণীয় নয়। খ) গক্রল্পর 
থকাক্রনা চক্তরত্র ক্তনক্রয় ভািক্রে। গ) আকাশ তার 
ভাক্রলা লাক্রগ। ঘ) একি ুআক্রগ তাক্রক 
িকাঝকা করা হক্রয়ক্রে। 

উঃ খ 

২. ‘থপাড়হাি’ শক্রের িযাসিাকয হল- 

ক) থপাড়া থয হাি খ) থপাড়া নামক হাি। গ) 
থপাড়া হাি গ) থয থপাড়া থসই হাি 

উঃ ক 

৩. থকান ক্তিক্রক অন্য ক্ততক্তনক্তি থেক্রক আলাদ্া 
করা যায়? 

ক) ক্তলখন খ) কেন গ) েিণ ঘ) পঠন 

উঃ খ 

৪. পড়ার থক্ষক্রত্র থকান ক্তির্য়ক্তিক্রক গুরুত্ব 
থদ্ক্রিন? 

ক) সক্তঠক উচ্চারণ খ) সক্তঠক ক্তিরাম গ) 
সক্তঠক েন্দ ঘ) সিকক্তি 

উঃ ঘ 

৫. ‘ক্তিক্রর্র িািঁক্তশ’ কার কািযগ্রন্থ? 
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আমাক্রদ্র ওক্রয়িসাইক্রি ক্তক ক্তক পাক্রিন? 

সকল চাকরী প্রস্তুক্ততর প্রে-উত্তর, সাধারণ জ্ঞাক্রনর ভান্ডার, মাক্তসক ও সািাক্তহক কাক্ররন্ি অযাক্রেয়াসথ, WBCS প্রস্তুক্তত, 
অনলাইক্রন মক থিস্ট এিং কুইজ এর িযিস্থা, e-Book, PDF-এর ভান্ডার, জানা অজানা সকল তেয, েুল-কক্রলক্রজর ক্তির্য় 
ক্তভক্তত্তক আক্রলাচনা, চাকরীর সকল খির, সমসামক্তয়ক সকল ধরক্রণর তক্রেযর আপক্রডি আমাক্রদ্র সাইক্রি থপক্রয় যাক্রিন। 
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ক) থমাক্তহতলাল মজমুদ্ার খ) কাজী নজরুল 
ইসলাম গ) সক্রতযন্দ্রনাে িসু ঘ) যতীন্দ্রনাে 
থসনগুি 

উঃ খ 

Second Language: English 

1 Motivation may come from- 

a Instinct b. Attitude c. Stimulus d. 

Several sources stimulus 

ans- d 

2 There ___both the challenge and the 

secret of success. 

a Lie b. Lay c. Lied d. Laid 

ans- b 

3 Select the opposite word (Qualam) 

a confidence b. argument c. praise d. 

balm 

ans- a 

4 To keeps one’s temper- means 

a To become hungry b. To be in good 

mood c. To preserve ones energy d. 

To be aloof from 

ans- b 

5  Students, who are weak in English 

literature, need to- 

a Improve stock words b. read simple 

English c. Learn spoken English d. 

Take part in discussion 

ans- a 

 

Mathematics 

১. িৃক্রত্তর িযাসাধথ ৬% িৃক্তি থপক্রল, 
থক্ষত্রেক্রলর শতকরা কী পক্তরমান িৃক্তি হক্রি? 

ক) ০.৩৬% খ) ১২.৩৬% গ) ৩.৬% ঘ) 
৩৬% 

উঃ খ 

২. (7.5x7.5+37.5+2.5x2.5) এর মান 
কত? 

ক) 100 খ) 80 গ) 60 ঘ) 30 

উঃ ক 

৩. ক্ততনক্তি সংখযার গসাগু ৬ এিং লসাগু 
৪২০, দুক্তি সংখযার ১২ এিং ৩০ হক্রল, 
তৃতীয় সংখযাক্তি কত? 

ক) ৭০ খ) ১৮ গ) ৪২ ঘ) ২১ 

উঃ গ 

৪. থকাক্রনা ক্তজক্তনক্রসর ওপর পর পর দুিার 
৩০% ও ২৫% োড় ক্তদ্ক্রল, থমাি কত োড় 
থদ্ওয়া হল? 

ক) ৪৫ খ) ৫৫ গ) ৪৭.৫ ঘ) ৫২.৫ শতাংশ 

উঃ গ 

৫. দুক্তি সংখযার থযাগেল ও ক্তিক্রয়াগেক্রলর 
অনুপাত ৫ : ৩। সংখযাগুক্তলর অনুপাত কত? 

ক) ৫:১ খ) ৬:৫ গ) ৪:১ ঘ) ১:৪ 

উঃ গ 

Environment Studies 

১. রাষ্ট্রসংক্রঘর মানিাক্তধকার সম্পক্তকথত 
সিথজীিন থঘাক্রর্াণা কাযথকরী হয় –  
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ক) ১৯৮২ খ) ১৯৭৫ গ) ১৯৭৬ ঘ০ ১৯৪৬ 

উঃ গ 

২. শীতঘুক্রমর সময় িযাঙ শ্বাসকাযথ চালায়- 

ক) েুসেুস দ্বারা খ) ত্বক দ্বারা গ) 
িক্তহঃেুলকা দ্বারা ঘ) িায়নুল দ্বারা 

উঃ খ 

৩. ভারতিক্রর্থ কাঠ ও জজি জ্বালাক্তন থেক্রক 
থমাি শক্তির চাক্তহদ্ার কত শতাংশ আক্রস? 

ক) ৫০ খ) ৩০ গ) ৪০ ঘ) ২০ % 

উঃ গ 

৪. প্রাকৃক্ততক গযাক্রসর ক্তিশাল ভান্ডাক্ররর প্রায় 
অক্রধথক আক্রে থকাোয়? 

ক) ইউক্ররাক্রপর থদ্শগুক্তলক্রত খ) মধযপ্রাক্রচযর 
থদ্শগুক্তলক্রত গ) আক্তিকাক্রত ঘ) থকাক্রনাক্তিক্রত 
নয় 

উঃ খ 

৫. নীক্রচর থকানক্তি ক্তচরহক্তরৎ প্রজাক্ততর িৃক্ষ? 

ক) থমহগক্তন খ) শাল গ) িাচথ ঘ) মযাপল 

উঃ ক 
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