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১. ১২০ টি উপাদান সমটিত জে টপ 
টিলফ ার্ড বটণডত বুটির ঘনকাকৃটত মফর্লটি 
নীফের জে তত্ত্বটির সফে সম্পকড েুক্ত, জসটি 
হল- 

অ)  যাক্টর অযানালাইটসস টিওটর 

আ) গ্রুপ  যাক্টর টিওটর 

ই) টি র্াইফমনশনাল টিওটর 

ঈ) টে- যাক্টর টিওটর 

২. টশক্ষফণর জক্ষফে ‘সামাটেক অনুসন্ধান’ 
মফর্ল এর প্রস্তাবক জক? 

অ) হাবডাি টিফলন ও েন টর্উই 

আ) বায়রন মাটশয়ালাস ও েেড স্যা ফিল 

ই)  যাটন স্যা ফিল ও েেড স্যা ফিল 

ঈ) সাটরন বুকক্ ও হ্যারল্ড গুৎস ফকা 

৩. টনফনাক্ত জকান কটমশন পরীক্ষা পিটতর 
পটরবফতড মূলযায়ন নীটত প্রেলফনর কিা 
বফলন? 

অ) অফশাক টমে কটমশন 

আ) রাধাকৃষ্ণাণ কটমশন 

ই) জকাঠাটর কটমশন 

ঈ) জকানটি নয় 

৪. নীফের জকানটি বযাহত দৃটিসম্পন্ন 
টশশুফদর টশক্ষা সমস্যার সফে সম্পকডেুক্ত? 

 

 

অ) দদটহক টবকাশ অক্ষমতা 

আ) মানটসক টবকাফশ অক্ষমতা 

ই) সঞ্চালনমূলক টবকাফশ অক্ষমতা 

ঈ) এগুটলর জকাফনাটিই নয় 

৫. টবদযালফয় পটরফবশ টশক্ষা টবষয়টি 
পড়াফনা উটেত তার কারণ- 

অ) এটি পটরফবশ দূফষাফণর ওপর প্রভাব 
টবস্তার করফব 

আ) এটি েীবফনর অটবফেদয অংশ 

ই) এটি টশক্ষকফদর োকুটর জপফত সাহােয 
করফব 

ঈ) আমরা পটরফবশ জিফক অবযাহটত জপফত 
পারব না 

ই, আ, ই, ই, আ 

 

১. অবফরাহী দৃটিভটেফত- 

অ) সাধারণ জিফক টবফশষ োওয়া োয় 

আ) টবফশষ জিফক সাধারফণ আসা োয় 

ই) সাধারণ জিফক অন্য সাধারফণ োওয়া োয় 

ঈ) টবফশষ জিফক অন্য টবফশফষ োওয়া োয় 

২. সতযটেৎ রাফয়র জিাফয়ন্দা িল্প বটণডত 
‘েিায়ু’-র আসল নাম কী? 

অ) অফপশ টমে 
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আ) টকরীটি 

ই) জমাটহতলাল িােগুটল 

ঈ) লালফমাহন িােগুটল 

৩. মাতৃভাষা টশক্ষাদাফনর পিটত 
মফনাটবজ্ঞাফনর জকান নীটতফক অনুসরণ কফর 
েফল না? 

অ) োনা জিফক অোনা 

আ) মূতড জিফক টবমতূড 

ই) অংশ জিফক সমগ্র 

ঈ) সহে জিফক েটিল 

৪. টশশুফদর উচ্চারণ, ছন্দ, েটতটেহ্ন জশখাফত 
হফব- 

অ) আবৃটত্তর মাধযফম 

আ) িল্প বলার মাধযফম 

ই) জদখা ও বলার মাধযফম 

ঈ) জকানটি নয় 

৫. ‘ল’ বণডটি হল- 

অ) পাটবডক বণড/ ধ্বটন 

আ) অন্তঃস্থ বণড/ ধ্বটন 

ই) কন্ঠনালীয় ধ্বটন 

ঈ) কটম্পত বযটিন 

অ, ঈ, ই, অ, অ 

১. How does the second language 
learner assess the success of any 
English course? 

অ) If The four skills are effectively 

developed 

আ) If he can read and write in the 

target language 

ই) If he can speak fluently and express 

his ideas 

ঈ) If he can assess his learning 

outcome 

২. Command language gives a feeling 

of? 

অ) Satisfaction 

আ) Security 

ই) Confidence 

ঈ) All of the above 

৩. What is bottom up processing? 

অ) Understanding from the last word 

and going backward sequentially  

আ) Comprehending only the keyword 

of the proposition 

ই) Selecting the keywords and then 

attempting to understand the central 

meaning of the text 

ঈ) Trying to understand the key 

structures 
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৪. Why were skills like reading and 

writing considered to be important 

skills? 

অ) they would help to retain the pure 

and correct from of language usage 

আ) they are important skills for 

knowing the texts 

ই) they are important for cognitive 

development 

ঈ) they are important for development 

of other skills 

৫. The ____ can be invoked in 

scientific investigation and made the 

object of study itself- this is the 

doctrines of cognitivism  

অ) Soul 

আ) Head 

ই) Mind 

ঈ) Brain 

 

ই, ঈ, ই, অ, ই 

১. সহফে টকভাফব টশক্ষািডীফদর েযাটমটত 
জশখাফনা োয়? 

অ) জবাফর্ড টেভুে, েতুভুডে এফক 

আ) বই মুখস্ত কটরফয় 

ই) কািে জকফি জদটখফয় 

ঈ) টেভুে, েতুভূডে প্রভৃটতর মফর্ল জদটখফয় 

২. একটি িাকার িটলফত ২ িাকা এবং ১ 
িাকার জমাি ১০০টি মুদ্রা আফছ। িটলফত 
জমাি ১৩২ িাকা িাকফল, ১িাকার মুদ্রা 
কতগুটল টছল? 

অ) ৩২টি 
আ) ৬৮টি 

ই) ৬৪টি 

ঈ) ৩৬টি 

৩. একটি আয়তফক্ষফের দদঘডয ৪ জসটম এবং 
কফণডর দদঘডয ১০ জসটম হফল পটরসীমা কত? 

অ) ৩৬ জসটম 

আ) ৩৮ জসটম 

ই) ২৮ জসটম 

ঈ) ১৮ জসটম 

৪. একটি বিডফক্ষফের কফণডর দদঘডয টুগুণ 
করফল তার জক্ষে ল পূফবডর বিডফক্ষফের 
জক্ষে ফল কত গুণ হফব? 

অ) ৪ গুণ 

আ) ৩ গুণ 

ই) ২ গুণ 

ঈ) ৬ গুণ 

৫. িটণফতর পশ্চাদপদ ছােছােীফদর েন্য জে 
ধরফণর পরীক্ষা কােডকরী হফত পাফর জসটি 
হল- 

অ) জমৌটখক পরীক্ষা 

আ) জকবল রেনাধমডী প্রফশ্নর মাধযফম পরীক্ষা 
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ই) জকবল দনবডযটক্তক প্রফশ্নর মাধযফম পরীক্ষা 

ঈ) প্রকল্প ও অযাসাইফমফন্ির মাধযফম 
পরীক্ষা 

ঈ, আ, ই, অ, ঈ 

১. পটরফবশ সুস্থ রাখার সামটগ্রক খরে বা 
দায় বহন করফব- 

অ) দূষণকারী সংস্থা 

আ) সরকার 

ই) স্থানীয় েনিণ 

ঈ) দূফষাণ টনয়ন্ত্রন জবার্ড 

২.’পটরফবশ টশক্ষা’ টবষফয় টশক্ষাদাফনর 
জক্ষফে বযবহুত ‘মযাপ’ হল- 

অ) পঠনফোিয সহায়ক উপকরণ 

আ) দটৃিটনভডর সহায়ক উপকরণ 

ই) শ্রুটতটনভডর সহায়ক উপকরণ 

ঈ) দৃটি শ্রুটত টনভডর সহায়ক উপকরণ 

৩. নীফের জকানটিফত আফলাক শটক্ত 
দবদ্যযটতক শটক্তফত রূপান্তটরত হয়? 

অ) দবদ্যযটতক বযািাটরফত 

আ) দবদ্যযটতক আফলাফত 

ই) জ াফিাফভাটিক জকাফশ 

ঈ) সব কটিফত 

৪. পটরফবশ টশক্ষার পাফঠ নীফের জে টবষয়টি 
কােডকরী ভূটমকা গ্রহণ কফর , তা হল- 

অ) আফলােনা 

আ) পাঠযপুস্তক মুখস্ত 

ই) বক্ততৃা 

ঈ) ভ্রমণ 

৫. বসক পাতার রস টকফস বযবহতূ হয়? 

অ) সটদডকাটশ টনরাময় করফত 

আ) মািাধরা টনরাময় করফত 

ই) িলিন্র্ টনরাময় করফত 

ঈ) েটন্র্স টনরাময় করফত 

অ, আ, ই, ঈ, অ 
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