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১. একজন শিক্ষককর কাকে সর্বাশিক 

গুরুত্বপূর্ব? 

অ) একজন সুদক্ষ র্ক্তা হওয়া 

আ) শ্রেশর্কে িৃঙ্খলা র্জায় রাখা 

ই) শিক্ষার্বীকদর অসুশর্িা র্া দুকর্বািয 
শর্ষয়গুশল শনরসন করা 

ঈ) শ্রেশর্কে সশিক সমকয় হাশজর হওয়া 

২. শনকনাক্ত শ্রকান্ কশমিন পরীক্ষা পদ্ধশে 
পশরর্েবন মূলযায়ন নীশে প্রচলকনর কর্া 
র্কলন? 

অ) অকিাক শমত্র কশমিন 

আ) রািাকৃষ্ণর্ কশমিন 

ই) শ্রকািাশর কশমিন 

ঈ) শ্রকাকনাশি নয় 

৩. শর্কয়াগ এর্ং শ্র াকগর জ্ঞান সমান 
উচ্চকেশর্র গশর্কের পদ্ধশেকে র্যর্হেূ হকল 
শ্রসশি শ্রকমন সঞ্চালন? 

অ) পাশ্বর্েবী সঞ্চালন 

আ) অনুভূশমক সঞ্চালন 

ই) উল্লম্ব সঞ্চালন 

ঈ) উভয় পাশ্ববর্েবী সঞ্চালন 

৪. শিনাকরর শিখন সম্পশকবে অনুর্েবন 
মের্াদশি শ্র  নাকম পশরশচে শ্রসশি হল- 

 

 

অ) প্রাচীন অনুর্েবন মের্াদ\ 

আ) নর্ীন অনুর্েবন মের্াদ 

ই) সশিয় অনুর্েবন মের্াদ 

ঈ) আিুশনক অনুর্েবন মের্াদ 

১/ই, ২/ই, ৩/ই, ৪/ই 

১. র্কগবর ‘শিেীয়’ ও ‘চেুর্ব’ র্র্বকক র্লা 
হয়- 

অ) অল্পপ্রার্ র্র্ব 

আ) মহাপ্রার্ র্র্ব 

ই) শ্র াষ র্র্ব 

ঈ) অক াষ র্র্ব 

২. মােৃভাষা শিক্ষাদাকনর পদ্ধশে 
মকনাশর্জ্ঞাকনর শ্রকান্ নীশেকক অনুসরর্ ককর 
চকল না? 

অ) জানা শ্রর্কক অজানা 

আ) মূেব শ্রর্কক শর্মেূব 

ই) অংি শ্রর্কক সমগ্র 

ঈ) সহজ শ্রর্কক জশিল 

৩. শিক্ষককর শ্রকান্ গুর্ শিক্ষার্বীকক 
পড়াশুনায় আকৃষ্ট করকর্? 

অ)  র্া র্ পশরকর্িন ভশি 

আ) কাশিন্য 
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ই) সারলয 

ঈ) সুন্দর শ্রপাকষাক 

৪. র্র্বকচারা িকের অর্ব কী? 

অ) ক্ষর্স্থায়ী 

আ) অদশৃ্য 

ই)  ার স্বরূপ শ্রচনা  ায় না 

ঈ) শ্রকাকনাশি নয় 

১/আ, ২/ই, ৩/অ, ৪/ই 

১. What kind of environment is best 

for second language acquisition? 

অ) an ambience which involves more 

and more practice 

আ) anxiety free environment 

ই) Peer intervention is important 

ঈ) oral work is important 

২. Write synonym of the word ‘weep’ 

অ) Sob 

আ) cry 

ই) gasp 

ঈ) all of the above 

৩. Smooking affects our health 

অ) Call out 

আ) tells upon 

ই) gives up 

ঈ) acts up to 

৪. What is the contention of Jean 

Piaget? 

অ) Language learning is automatic 

আ) Language is just one aspect of a 

child’s overall intellectual development 

ই) Language learning solely depends 

on ambience 

ঈ) Motivation is key to language 

learning 

১/আ, ২/আ, ৩/আ, ৪/আ 

১. ২০০ এর্ং ৩০০ এর মকিয রৃ্হত্তম শ্রকান্ 
সংখযাকক ৬, ৮, এর্ং ৯ িারা ভাগ করকল 
প্রশেকক্ষকত্রই ৫ ভাগকিষ র্াককর্? 

অ) ২২৮ 

আ) ২৮৩ 

ই) ২৯৩ 

ঈ) ২৮৮ 

২. ১২০ শমিার লম্বা একশি শ্রেন ২২ শকশম/ 
 ন্িা গশেকে একই শদকক ৪৬ শকশম/  ন্িা 
শ্রর্কগ িার্মান অপর একশি শ্রেনকক অশেিম 
ককর ৮০ শ্রসকককন্ড। শিেীয় শ্রেকনর দদ বয 
কে? 

অ) ১২০ শমিার 

আ) ১১০ শমিার 

ই) ১০০ শমিার 
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ঈ) ৮০ শমিার 

৩. গশর্কের শিক্ষক শহসাকর্ আমরা োত্র-
োত্রীকদর দক্ষো শর্চার কশর- 

অ) োত্র-োত্রীকদর উন্নশের জন্য 

আ) োত্র-োত্রীকদর উদ্ভুদ্ধ করার জন্য 

ই) শিক্ষককদর দক্ষোর মূলযায়ন করার জন্য 

ঈ) সর্কশি শিক 

৪. অকের সাকর্ শ্রকান্ শর্ষয়শি সর্কচকয় 
শ্রর্শি সম্পকব ুক্ত? 

অ) প্রার্ীশর্দযা 

আ) ইংকরশজ 

ই) পদার্বশর্দযা 

ঈ) উশদ্ভদশর্দযা 

১/ই, ২/ঈ, ৩/ঈ, ৪/ই 

১. সল্টর্ক্স শ্রকার্ায় পাওয়া  ায়? 

অ) পযাশরস 

আ) ইংলযান্ড 

ই) শ্ররাম 

ঈ) ইোশল 

২. িামুক র্াশহে শ্ররাগশি হল- 

অ) শসশস্টসারককাশসস 

আ) উইলস শ্ররাগ 

ই) শসকস্টাকসাশময়াশসস 

ঈ) হাইকডাশিকডাশসস 

৩. প্রশেশি শর্দযালকয় পশরকর্ি শিক্ষা শর্ষয়শি 
পড়াকনা উশচে, কারর্? 

অ) আমরা পশরকর্ি শ্রর্কক অর্যাহশে শ্রপকে 
পারর্ না 

আ) এশি জীর্কনর অশর্কেদয অংি 

ই) এশি চাকশর শ্রপকে সাহা য ককর 

ঈ) এশি পশরকর্ি দূষকর্র ওপর প্রভার্ শর্স্তার 
ককর 

৪. পশিমর্কি শ্রকার্ায় পক্ষী অভয়ারন্য 
অর্শস্থে? 

অ) রায়গঞ্জ 

আ) মালদায় 

ই) র্হরমপুর 

ঈ) সুন্দরর্ন জােীয় অরন্য 

১/আ, ২/ই, ৩/আ, ৪/অ 
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