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১) শলশু শ্রশমও শিশদ্ধওরণ আইনির (১৯৮৬) উপচীবয
(ক) ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত সব ধরনের শিশু শ্রশিক শেনয়়োগ শেশিদ্ধ
(খ)

ঝুঁ শকপূর্য ক়োনজ শিশু শ্রশিক শেনয়়োগ শেশিদ্ধ

(গ) শবদ্য়োলয় চল়োক়োলীে সিনয় শিশু শ্রশিক শেনয়়োগ শেশিদ্ধ
(ঘ) শেনয়়োগ কর্য ়োর উপর শিশু শিক্ষ়োর দ়্োশয়ত্ব অপযে কনর শিশু শ্রশিক শেনয়়োগ শেশিদ্ধ
২) বুশিয়াশি শলক্ষ়ার প্রবর্তও কও?
(ক) রবীন্দ্রে়োথ ঠ়োকুর
(গ) স্ব়োিী শবনবক়োেন্দ

(খ) িহ়োত্ম়ো গ়োন্ধী
(ঘ) ঋশি আরশবন্দ

৩) শওন্ড়ারক়ানটতি স্কু  প্রথম কও স্থ়াপি ওনরি ?
(ক) িনন্তসশর

(খ) ফ্রয়নবল (গ) প্র়োইনজে (ঘ) ওয়়োস্ট়োক়োেয

৪) কও়াি ওশমলি শবিয়ানয শিভ়া়া ফমুত়ার ুপ়াশরল ওনরি ?
(ক) দ্ত্ত কশিিে

(খ) কক়োঠ়োশর কশিিে

(গ) র়োয় কশিিে

(ঘ) কিহর়্ো কশিিে

৫) প্রথম বুশদ্ধম়াপও কস্ক তর্শর ওনরি
(ক) ট়োরনটে
(গ) শডয়়োরনব়োেয

(খ) অনয়কুল়োর
(ঘ) শচনে স়োইিে

৬) 'শলক্ষ়ায ম়ার্ৃ ভ়া়াই ম়ার্ৃ িুগ্ধ' - উশিটিঃ
(ক) ঈশ্বরচন্দ্র শবদ্য়োস়োগনরর

(খ) রবীন্দ্রে়োথ ঠ়োকুনরর
(গ) সনর্যন্দ্রে়োথ বসর
(ঘ) িরৎচন্দ্র চনট়োপ়োধয়োনয়র
৭) "স্ব়াধীির়্া ীির়্ায কও ব়াাঁশঘনর্ ঘ়ায ক কও ব়াাঁশঘনর্ ঘ়ায।" -পগশিটর ওশবিঃ
(ক) শিনজন্দ্রল়োল র়োয়

(খ) ক়োজী েজরুল ইসল়োি

(গ) রঙ্গল়োল বনন্দয়োপ়োধয়োয়

(ঘ) রবীন্দ্রে়োথ ঠ়োকুর

৮) অবিীন্দ্রি়াথ ঠ়াকুর রশঘর্ শলশু ়াশর্য গ্রন্থ
(ক) ক্ষীনরর পর্ল

(খ) হলনদ্ প়োশখর প়োলক

(গ) দ়্োদ়্োিি়োনয়র থনল
৯) ি়াযত

(ঘ) সহজপ়োঠ

: শবপরীর্ লব্দ ওী ?

(ক) প়োিণ্ড

(খ) অেদ়্োর (গ) অহংক়োর

(ঘ) েীচর়্ো

১০) 'শন্ধু ' এর পি়ান্তর ওর
(ক) শসন্ধক

(খ)শসশিয়়ো

(গ) সসন্ধব (ঘ) শসন্ধ

11. One who likes mankind is
(a) psychologist

(b) misanthropist

(c) philanthropist (d) oncologist

12. One of the basic criterion of good hand writing is
(a) copying from a model writing
(b) to see the model writing and practice own writing
(c) regular practice by the learner themselves
13. The sentence where the verb is in the present perfect form:
(a) He is reading a book.
(b) He has made a mistake.

(c) He has been suffering from fever since Monday last.
(d) Ram goes to school regularly.
14. He was ashamed ............ his mistake.
(a) at

(b) of

(c) for

(d) from

15. Being young the students have little or no .................. .
(a) patience

(b) calm

(c) endurance

১৬) এওট খিনওর প্র়ান্তনরঔ়ার ংঔয়া
(ক) 4টি (খ)

6টি

(গ) 8টি

(ঘ) 12টি

১৭) 3চি ক়াও 3 শিনি 3 শবখ়া ধ়াি ও়াটনর্ প়ানর। র্নব 9 চি ক়াও 9 শিনি ওর্ শবখ়া ধ়াি
ও়াটনর্ প়ারনব?
(ক) 9 শবঘ়ো

(খ) 3 শবঘ়ো

(গ) 18 শবঘ়ো

(ঘ) 27 শবঘ়ো

১৮) কও়াি শবিয়ানয ঙ়ািনির 90% ব়াং়ায 85% অনে এবং 150 চিউভয শবনয প়াল ওনর।
যশি িুই শবনয কওউ কফ ি়া ওনর থ়ানও, র্নব ঐ শবিয়ানয কম়াট ঙ়াি ংঔয়া ওর্?
(ক) 180 জে

(খ) 200 জে (গ) 220 জে (ঘ) 250 জে

১৯) শঘশির ি়াম 20% ওনম য়ায়ায এও বযশি 18 ট়াও়া শিনয এঔি 500 গ্র়াম শঘশি কবশল
শওিনর্ প়ানরি। আনক এও কওশচ শঘশির ি়াম ওর্ শঙ।
(ক) 8ট়োক়ো

(খ) 10ট়োক়ো (গ) 7ট়োক়ো (ঘ) 9ট়োক়ো

২০) কয ক্ষু দ্রর্ম ংঔয়ার ংনক 5 কয়াক ওরন কয়াকফ 14,21 এবং 28  35 দ্ব়ার়া শবভ়াচয
নব, র়্া 
(ক) 420

(খ) 415 (গ) 425 (ঘ) 430

২১) ব়াস্তুর্নে লশির উৎ শও ?
(ক) জল
(গ) সূর্য

(খ) গ়োছ
(ঘ) ি়োটি

২২) কও়াি শিিট শবশ্ব পশরনবল শিব বন শবনবশঘর্ য ?
(ক) ৫ জে

(খ) ১ কি

(গ) ২১ জে

(ঘ) ৭ জল়োই

২৩) ব়াযু িূনণর ফন ওী কর়াক উদ্ভূর্ য ?
(ক) কহপ়োট়োইটিস

(খ) ব্রঙ্ক়োইটিস

(গ) টিউব়োরশকউলশসস

(ঘ) জশিস

২৪) CFC পূণত ওথ়াট ওী
(ক) কসন্ট়োর ফর ফনয়ল কনর়োল

(খ) কল়োনর়োফ্লনর়োক়োবযে

(গ) ক়োশসযনে়োনজশেক ফ্লনয়়োর়োইড কম্প়োউি (ঘ) কল়োনর়োশফল ক়োনলকটর
২৫) ভূপ়া কয়া িূখতটি়ার ও়ারণ
(ক) শড শড টি

(খ) এি আই শস

(গ) শস এফ শস

(ঘ) ে়োইট্র়োস অক্স়োইড
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