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Chaild Development and Pedagogy 

১. আর্মি র্িটা অভীক্ষ র্িয়ে িুর্ি পর্িমাপ কিা হে। এটা 

ককান্ কের্িি? 

ক) িযর্ি গত ও িাচর্িক 

খ) িল গত ও অিাচর্িক 

গ) িল গত ও িাচর্িক 

ঘ) িযর্ি গত ও অিাচর্িক 

উঃ খ 

২. টযািমযাি ও কমর্িল এি ময়ত, গড় মায়িি উচ্চমাি 

সম্পন্ন িযর্িি িুিযঙ্ক- 

ক) ৯০-১০৯ 

খ) ১২০ – ১৩৯ 

গ) ১১০-১১৯ 

ঘ) ৮০-৮৯ 

উঃগ 

৩. ময়িার্িি ক ািস্ মািি ীিি র্িকায়েি স্তিগুর্লয়ক 

ভাগ কয়িয়েি- 

ক) ৩ ভায়গ 

খ) ৪ ভায়গ 

গ) ৫ ভায়গ 

ঘ) ৬ ভায়গ 

উঃ খ 

 

 

৪. ‘র্েখি হল কসই প্রর্িো যাি দ্বািা আচিণ সৃর্ি হে 

এিং চচি া িা প্রর্েক্ষয়িি দ্বািা পর্িির্তি ত হে’। এই 

অর্ভমত িযি কয়িয়েি- 

ক) এইচ র্প র্িথ 

খ) র্কংস্র্ল ও গযার্ি 

গ) কেভাসি 

ঘ) কিা অযান্ড কিা 

উঃ খ 

৫. Wheel Chair’এ চলাফেরা করা শিশুফক 

ককাথায় পড়াফ া উশচৎ? 

ক) সাধারণ শিদ্যালফয় 

খ) শুধুমাত্র শিফিষ শিদ্যালফয় 

গ) অসমথথ শিশুফদ্র সফে সাধারণ শিদ্যালফয় 

ঘ) সাধারণ শিদ্যালফয় শ চ ুকেশ ফে 

উঃ গ 

 

First Language Bengali 

১. ‘েল’ িফের িণথ শিফেষণ করু - 

ক) ে + অ + ল + অ 

খ) ফ্ + অ + ল্ + অ 

গ) ে + অ + অ + ল্ 

ঘ) ে + ল্ + অ + অ 
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উঃ খ 

২. পদ্য পাফের মূল উফেশ্য ককা শে? 

ক) িযকরণ শিক্ষা 

খ) অফথথর জ্ঞা  

গ) প্রজ্ঞা সৃশি 

ঘ) রসানুভূশে 

উঃ ঘ 

৩. ‘মিৎ িফের পদ্ পশরিেথ  করফল শক 
িফি? 

ক) মিত্ত্ব 

খ) মিত্ব 

গ) মিত্তো 

ঘ) মিত্বো 

উঃ ক 

৪. ‘কদ্ফি-শিফদ্ফি’-গ্রফের রচশয়ো কক? 

ক) সসয়দ্ মুজেিা শসরাজ 

খ) সসয়দ্ মুজেিা আলী 

গ) িরপ্রসাদ্ িাস্ত্রী 

ঘ) রিীন্দ্র াথ োকুর 

উঃ খ 

৫. সমাস শ ণথয় করু ঃ পুরুষ শসংি – পুরুষ 
শসংফির ন্যায় 

ক) উপমা  কমথধারয় 

খ) উপশমে কমথধারয় 

গ) সাধারণ কমথধারয় 

ঘ) িযাশেিার িহুব্রীশি 

উঃ খ 

 

Second Language: English 

1 Which one is the theory based on 

the habit formation? 

a Classical conditioning 

b Operant conditioning 

c Trial and error method 

d Insighful Learning 

ans-b 

2 Choose the most appropriate group 

verb: The strike will be ___ tomorrow. 

a Called out 

b Called up 

c Called off 

d Called on 

ans- c 

3 To be above board means- 

a To have a good height 

b To be honest in any business deal 

c They have no dents 

d To try to be beautiful 

ans- b 
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4 Did you really ___the money 

yesterday? 

a Needed 

b Knead 

c Need 

d Kneed 

ans-c 

5 Choose the most appropriate 

preposition: The man is quite satisfied 

___his income 

a for 

b with 

c to 

d on 

ans-b 

Mathematics 

১. ৪৮০২৪৯ সংখযাশে সম্পফকথ শ ফচর 
ককা শে সেয  য়? 

ক) সংখযাশে ৯ শদ্ফয় শিভাজয 

খ) সংখযাশে ১১ শদ্ফয় শিভাজয 

গ) এশে একশে পূণথিগথ সংখযা 

ঘ) এশে ৩ শদ্ফয় শিভাজয ও ভাগেল পূণথিগথ 
সংখযা। 

উঃ গ 

২. একশে সুষম িহুভূফজর অন্তঃফকাণ ও 
িশিঃফকাফণর অনুপাে ৫ : ১ িফল, 
িহুভূজশের িাহুসংখযা কে? 

ক) ১১ শে 

খ) ৮ শে 

গ) ১০ শে 

ঘ) ১২ শে 

উঃ ঘ 

৩. গশণে শিষফয় সংফিাধ  মূলক শিক্ষফ র 
প্রধা  উফেশ্য শক? 

ক) ছাত্র ছাত্রীর কমধার উফেষ ঘোফ া 

খ) ছাত্র ছাত্রীফদ্র আচরণগে সমস্যার 
সমাধা  করা। 

গ) পােযসূশচর িাইফর অন্য শিষফয় শিক্ষা দ্া  
করা 

ঘ) শপশছফয় পড়া ছাত্র ছাত্রীফদ্র পৃথক ভাফি 
সািাযয করা 

উঃ ঘ 

৪. ২, ৯, ২, ৭, ৪, ২, ৬- এর কমাড কে? 

ক) ৭ 

খ) ৯ 

গ) ২ 

ঘ) ৪ 

উঃ গ  

৫. ২৫ শে সংখযার গড় ১৮, প্রথম ১২ শে 
সংখযার গড় ১৪ এিং কিষ ১২ শে সংখযার 
গড় ১৭ িফল, ১৩ েম সংখযার মা  কে? 

ক) ৮৫ 
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খ) ৭৮ 

গ) ৭২ 

ঘ) ২৮ 

উঃ খ 

Environment Studies 

১. EVS এর আদ্িথ গৃি অযাসাই ফমন্ে 
প্রাথশমক ভাফি ককান্ শিষয়শের ওপর প্রাধান্য 
শদ্ফয় গফড় ওো উশচৎ? 

ক) উৎকষথ শিখ  

খ) িযাপক শিখ  

গ) সমফয়র সশেক িযিিার 

ঘ) অনুিীল  ও পু ঃিশি সঞ্চার 

উঃ ক 

২. শিল্প ককফন্দ্রর কধাোঁয়া ও ধুশলকণা 
শ য়ন্ত্রফ র জন্য িযিিার করা িয়- 

ক) িযাফরাশমোর 

খ) থাফমথাশমোর 

গ) ইফলকফরাস্ট্র্যাশেক কপ্রশসশপফেের 

ঘ) কপ্রসার কুকার 

উঃ গ 

৩. শভফজ কমফেফে আমরা শপছফল যাই 
কক প? 

ক) জল ঘষথণ কশমফয় কদ্য় 

খ) জল ঘষথণ িাশড়ফয় কদ্য় 

গ) আমরা আমাফদ্র ভারসাময িারাই 

ঘ) ককাফ াশেই  য় 

উঃ ক 

৪. শ ফচর ককান্ গাছ কথফক ‘করাফে ফয়ড’ 
পাওয়া যায়? 

ক) োমাক 

খ) শিসা ফথমাম 

গ) শিম্ব কগাত্রীয় গাছ 

ঘ) ঘাস জােীয় গাছ 

উঃ খ 

৫. আমাফদ্র জােীয় সেীফে কেগুশল 
ভারেীয়  দ্ীর উফেখ রফয়ফছ? 

ক) ১ 

খ) ২ 

গ) ৩ 

ঘ) ৫ 

উঃ খ 
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