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Chaild Development and Pedagogy 

১. স্বকীয় এবং অন্তর্জাত বৃদ্ধিকক বকে- 

ক) সংরক্ষন খ) পদ্ধরণমন গ) দ্ধবকাশ ঘ) 
উপক ার্ন 

উঃ খ 

২. দ্ধনকের ককান কার্দ্ধিকক সৃর্ণাত্বক কার্ 
বো  াকব না? 

ক) একর্ন দ্ধেদ্ধকৎসক তাাঁর করাগীর সুসম্পন্ন 
অকরাপোর করকেন 

খ) একর্ন ছাত্র একদ্ধি কদ্ধিন গাদ্ধণদ্ধতক 
সমস্যার সমাধান করে। 

গ) একর্ন পরীক্ষার্জী ককাকনা দ্ধবকশষ প্রকের 
অদ্ধিনব  ুদ্ধি ুি উত্তর দ্ধিে। 

ঘ) একর্ন ছুকতারদ্ধমদ্ধর একদ্ধি সুন্দর 
আসবাব ততদ্ধর করকেন। 

উঃ গ 

৩. মকনাক াকগর একদ্ধি বস্তুগত দ্ধনধজারক হে- 

ক) উৎসাহ খ) পুরস্কার গ) অদ্ধিনবত্ব ঘ) 
দ্ধতরস্কার 

উঃ গ 

৪.প্রকতৃ তকর্ের সকে ক  স্মৃদ্ধত সম্পদ্ধকজত 
তাকক বকে- 

ক) সংকবিী স্মৃদ্ধত খ) কঘাষণাধমজী স্মৃদ্ধত গ) 
প্রদ্ধিয়াধমজী স্মৃদ্ধত ঘ) স্বল্পস্থায়ী স্মৃদ্ধত 

 

 

উঃ খ 

৫. গদ্ধণত দ্ধবষকয়র ‘অবসাি মূেে’ কত? 

ক) ০.১০০ খ) ০.৯১ গ) ০.৮৫ ঘ) ০.৯০ 

উঃ ক 

First Language Bengali 

১. েন্দ্র হে একদ্ধি- 

ক) তদ্ভব খ) অধজতৎসম গ) তৎসম ঘ) কিদ্ধশ 

উঃ গ 

২. আধুদ্ধনক বাংো িাষায় কয়দ্ধি উপিাষা 
আকছ? 

ক) ২ খ) ৩ গ) ৪ ঘ) ৫দ্ধি  

উঃ ঘ 

 

৩. বেকরণ দ্ধশক্ষকনর প্রধান দুদ্ধি িৃদ্ধিিদ্ধে 
হে- 

ক) সূত্র ও দ্ধবকেষণ পিদ্ধত খ) আকরাহী ও 
সূত্র পিদ্ধত গ) অবকরাহী ও আকরাহী পিদ্ধত 
ঘ) অবকরাহী ও সূত্র পিদ্ধত 

উঃ গ 

৪. ‘ঐ’ হে একদ্ধি- 

ক) ক ৌদ্ধগক স্বরধ্বদ্ধন খ) সন্ধ্েক্ষর গ) ক ও খ 
দুকিাই ঘ) ককাকনাদ্ধি নয় 
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উঃ গ 

৫. দ্ধশক্ষণ-প্রিীপন কী সাহা ে ককর? 

ক) দ্ধশক্ষার্জীকক দ্ধশখকত খ) দ্ধশক্ষককর কাকছ 
কেদ্ধণদ্ধশখন সহর্ ও সাবেীে করকত গ) ক 
ও খ দুকিাই ঘ) ককাকনাদ্ধি নয় 

উঃ খ 

Second Language: English 

1 Select the opposite word. (Grim) 

A Pleasant b. gruesome c. scowling d. 

painful 

Ans – a 

2 Why does a teacher teach a poem in 

the class? 

a To recite b. For recreation c. To 

develop intrinsic motivation d. To 

create a poet 

and- c 

3 Who proposed the concept of 

‘cognitive Growth model’? 

a Hilda Tab b. jean Piaget c. David 

Asubel d. Jerome Bruner 

ans- b 

4 What is not true to a student? 

a Student can be fooled b. student 

must know that teachers care about 

them c. Students have to obey their 

teachers d. Students are free-

discliplined 

ans- a 

5 Select the correct meaning of ‘Yard’ 

a ceiling; whistle b. floor; building c. 

enclosure; unit of length d. cycle; 

count 

ans- c 

Mathematics 

১. ছয়দ্ধি িদ্ধমক অ ুগ্ম সংখোর গড় ৪০. 
তাকির মকধে বৃহত্তম সংখো কত? 

ক) ৯১ খ) ৯৯ গ) ৮৫ ঘ)৮৭ 

উঃ গ 

২. কগাোকার একদ্ধি পকর্র কিতকরর দ্ধিককর 
পদ্ধরদ্ধধ ৩৫২ দ্ধমিার এবং বাইকরর দ্ধিককর 
পদ্ধরদ্ধধ ৩৯৬ দ্ধমিার হকে, পর্দ্ধির কবধ কত? 

ক) ১৪ দ্ধম খ) ৭দ্ধম গ) ২২দ্ধম ঘ)৪৪দ্ধম 

উঃ খ 

৩. X-এর ৯০%= yহকে, y এর কত % = 
x? 

ক) ১০১.১ খ) ১৯০ গ) ৯০ ঘ) ১১১.১ 

উঃ ঘ 

৪. অ একদ্ধি কার্ ককর  ৬ দ্ধিকন ও আ ওই 
কার্দ্ধি ককর ৯ দ্ধিকন। তারা একসকে ওই 
কার্দ্ধি কত দ্ধিকন করকব? 

ক) ৭.৫ খ) ৫.৪ গ) ৩.৬ ঘ)৩ দ্ধিকন 

উঃ গ 

৫. ৫ দ্ধি কেবুর িয়মূেে ৩দ্ধি কেবুর 
দ্ধবিয়মূকেের সমান হকে, ক্ষদ্ধতর হার কত? 
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ক) ২০% খ) ২৫% গ) ৩৩.৩৩% ঘ) 
৪০% 

উঃ ঘ 

Environment Studies 

১. সবকেকয় কবদ্ধশ পদ্ধরকবশ বান্ধ্ব দ্ধবদুেৎ 
হে- 

ক) তাপদ্ধবদুেৎ খ) র্েদ্ধবদুেৎ গ) কসৌরদ্ধবদুেৎ 
ঘ) পারমানদ্ধবক দ্ধবদুেৎ 

উঃ গ 

২. েকিাকিাদ্ধিক প্র দু্ধি বেবহুত হয়- 

ক) কসৌরদ্ধবদুেৎ উৎপািকন খ) তাপ দ্ধবদুেৎ 
উৎপািকন গ) িূতাপ দ্ধবদুেৎ উৎপািকন ঘ) 
ককাকনাদ্ধি নয় 

উঃ ক 

৩. পানীয় র্কে অম্লতা এর অনুকমাদ্ধিত মাত্রা 
কত? 

ক) ৬.৫-৮.৫ খ) ৩.৫-৫.৫ গ) ৪.৫-৬.৫ ঘ) 
৫.৫-৪.৫ 

উঃক 

৪. বাস্তুতকের ককাকনা স্থাকনর সমগ্র 
প্রানীকুেকক একসকে বো হয়? 

ক) সংরদ্ধক্ষত বন খ) েনা গ) কলারা ঘ) 
পিয়ারন্য 

উঃ খ 

৫. িারকতর ‘তর্বববদ্ধেত্রে সংরক্ষন আইন’ 
র্াদ্ধর হয় কত সাকে? 

ক) ২০০১ খ) ২০০২ গ) ২০০৩ ঘ) ২০০০ 

উঃ গ 
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