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WBSET-2022 Answer Key by BSSEI Belur  
॥সম্পূর্ণটা অবশ্যই পড়ববন॥ 

 

❖ আপনাবের সাহাযাবথণই আমাবের এই প্রয়াস। 
❖ WBSET-2022 পরীক্ষার সম্ভাবয উত্তরপত্র প্রকাশ্ করব া Team BSSEI 

❖  এটট ককাবনা অটিটসয়া  উত্তরপত্র নয়, তবব আমরা আমাবের সাধ্যমবতা কেষ্টা কবর সটিক উত্তর কেওয়ার। 
❖ প্রশ্নপবত্রর টকছু টকছু প্রবশ্নর উত্তবরর কক্ষবত্র টিন্ন টিন্ন মতামত  ক্ষয করা কেবছ, কবয়কটট কক্ষবত্র টিন্ন বইবত 

টিন্ন উত্তর  ক্ষয করা কেবছ। কসইগুব ার কক্ষবত্র ককান উত্তরটট গ্রাহয হবব কস টবষবয় জানার জনয অটিটসয়া  
উত্তরপত্র আসা পযণন্ত আমাবের অবপক্ষা করবত হবব। 

❖ আমরা আমাবের সাধ্য মবতা উত্তর করার কেষ্টা করটছ, তবু কেখার কক্ষবত্র বা টাইটপিং এর কক্ষবত্র যটে 
অটনচ্ছাকৃত িু  কথবক থাবক তার জনয আমরা ক্ষমাপ্রাথী। 

❖ সবণপটর এই উত্তরপত্র আপনাবের উপকাবর আসব  আমাবের শ্রম স্বাথণক হবব। 
❖ কয ককাবনা একটট টসটরবজর উত্তরপত্র কেওয়া হব া, প্রটতটট টসটরবজই একই প্রশ্ন আবছ, ককব  প্রশ্নটট আবে 

পবর কবর আ াো আ াো টসটরবজ আবছ, তাই আপনারা প্রশ্ন কেবখ উত্তর কম ান এবিং টনবজ কতগুব া উত্তর 
টিক করব ন কসটা কেখা টনন। 

ধ্নযবাোবন্ত আপনার শুিাকাঙ্খী  
Team BSSEI 

 
 

 
 

Admission Going On 
Use your Time Wisely & Educate Your Self for Your Successful Career 
Call Now 7003467101 / 8777279548  
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1. Which one of the following should be considered as the first step of applying 

mixed method research? 

  (A) Formulation of objectives  

  (B) Decision about two distinct research methods. 

  (C) Selection of qualitative and quantitative data collection techniques.     

  (D)Determination of the feasibility of applying mixed methods research. 

1. মিশ্র পদ্ধমিতি গতেষণা করার সিয় মিম্নমিমিি ককািমিতক প্রথি পদতেপ রূতপ স্বীকার করা উমিি? 
  (A) উতেশ্য গঠি      
  (B) দুমি স্বিন্ত্র গতেষণা পদ্ধমি সম্বতে মসদ্ধান্ত   
  (C) গুণগি এেং পমরিাণগি িথয সংগ্রহ ককৌশতির মিেবািি। 
  (D) মিশ্র পদ্ধমিতি গতেষণা প্রতয়াতগর সম্ভােযিা মির্বারণ। 
 

2. The essence of social stratification is 

  (A) Social Adjustment    (B) Social Disintegration  

  (C) Social Cohesion      (D) Social Inequality 

2. সািামিক স্তরমেন্যাতসর সারিিব হি 
  (A) সািামিক সািঞ্জস্যমের্াি     (B) সািামিক মেভািি 
  (C) সািামিক সুসঙ্গমি     (D) সািামিক অসংহমি ো বেষিয 
 

3. Jean Piaget used the term 'Schemata' to refer to the cognitive structures 

underlying organized patterns of  

  (A)Concept       (B) Behaviour  

  (C) Experience      (D) Temperament 

3. কেৌমদ্ধক অেয়ে প্রসতঙ্গ িাাঁ মপয়াতি েযেহৃি পমরভাষা Schemata' ককাি অন্তমিবমহি সংগমঠি 
পযািাতিবর রূপ? 
  (A) র্ারণা        (B) আিরণ  
  (C) অমভজ্ঞিা       (D) স্বভাে কিিাি 
 

4. Which of the following is true?  

  (A) PERT- employs one time and one cost estimate.  

  (B) CPM-employs one cost and two-time estimates. 

  (C) PERT-employs three-time estimates and no cost estimate.  

  (D) CPM-employs two cost estimates and no time estimate. 
4. মিম্নমিমিি ককািমি সিয? 
  (A) PERT— এক সিয় এেং এক েযতয়র অনুিাি। 
  (B) CPM- এক েযয় এেং দুমি সিতয়র অনুিাি। 
  (C) PERT— মিিমি সিয় এেং েযয়মেহীি অনুিাি। 
  (D) CPM—দুমি েযয়সাতপতে এেং সিয়মেহীি অনুিাি। 
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5. A researcher remains curious to learn people's views, hear their stories and 

discover their feelings in 

  (A) Phenomenological research    (B) Grounded theory research   

  (C) Ethnographical research    (D) Narrative research 

5. একিি গতেষক যিি েযমির িিািি শুিতি িািতি এেং িার অনুভূমিতক উদ্ভােি করতি ককৌিুহি 
প্রকাশ কতরি, িিি কসমি কী র্রতির গতেষণা? 
  (A) ঘিিািূিক গতেষণা      (B) মভমিিূিক গতেষণা  
  (C) িৃিামিক গতেষণা      (D) মেতেষণিূিক গতেষণা 
 

6. Match the items of  List-I and List-II and write the correct code: 

      List-I        ListII. 

  1. Sativa       (a) Retardation 

  2. Rajas       (b) Manifestation 

  3. Tamas      (c) Activity 

Codes: 

   1. 2. 3. 

(b)  (a)  (c) 

(a) (c)  (b) 

(b) (c) (a) 

(b) (b) (a) 

6. ১ এেং ২ িম্বর িামিকার পদগুমিতক মিমিতয় সমঠক ককাড়মিতক মিিুিঃ 
  িামিকা-১     িামিকা-২ 
  1. সিয     (a) প্রমিেেকিা  
  2. রিঃ     (b) প্রকাশ 
  3, িিঃ     (c) কিব 

ককাডঃ 
   1. 2. 3. 
  (A)  (b)   (a) (b) 
  (B)  (a) (c) (b) 
  (C)  (b) (c)  (a) 
  (D)  (b) (b)  (a) 
 

7. Who advocated the idea of critical pedagogy? 

  (A) John Dewey         (B) Paulo Freire      

(C) R. H. Dave      (D) Savitribai Phule 
7. িমিি মশোিীমি র্ারণার প্রেিবক কক? 
  (A) িি মডউময়      (B) পাওতিা কেতর 
  (C) আর. এইি. ডাতভ     (D) সামেত্রীোঈ ফুতি 
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8. Which of the following in pair characterises the classroom instruction in 

Blended Learning environment? 

  (i) Teacher-led f     (ii) One-size-fits-all 

  (iii) Teacher-directed    (iv) Individualized-pacing Select the 

code: 

  (A) (i), (iv)      (B) (ii),(iii)  

  (C) (iv),(ii)        (D) (i),(ii) 

৪. মিশ্র মশিি পমরতেতশ মিম্নমিমিি ককাি যুগি বেমশষ্ট্য কশ্রমণকে মিতদবশদাতির অন্তগবি? 
  (i) মশেক কিিৃত্ব     (ii) সকতির িন্য এক িীমি  
  (iii) মশেক-মিতদবমশি     (iv) েযমিমেতশতষর স্বিন্ত্রিা 
ককাড়মি মিেবািি করুি- 
  (A) (i), (iv)       (B) (ii), (iii)  
  (C) (iv), (ii)       (D) (i), (ii) 
 

9. Which of the following point is consistent with the social model of disability? 

  (A) Impairments or differences should be fixed or changed by medical or  

          other treatments.  

  (B)Disability is caused by the way society is organised, not by a  

  person's   impairment.We need to remove barriers to enable  

  independence and equality.    

  (C) Society must focus on what is wrong with the person and how they can  

          adapt  

  (D) It is possible to cater for all requirements and disadvantage is  

         inevitable. 
9. সািামিক প্রমিেেকিা িতডিমির সাতথ মিম্নমিমিি ককািমি সািঞ্জস্যপূণব? 
  (A) ত্রুমি ো পাথবকয, মিমকৎসার দ্বারা ো অন্যান্য েযেস্থার দ্বারা স্থায়ী ো পমরেমিবি হতি পাতর। 
  (B) প্রমিেেকিার কারণ সিাি সংগমঠি উপাতয়র দ্বারা মির্বামরি, েযমির ত্রুমি দ্বারা িয়। স্বার্ীিিা  
   এেং সিিার উপতযাগয করার িন্য োর্াগুমিতক আিাতদর দূর করা প্রতয়ািি।  
  (C) েযমির সতঙ্গ যুি ভূিগুমিতক মিমদবষ্ট্ করা এেং কীভাতে িারা সািঞ্জস্য করতে—এই সেই  
       সিাতির িার্যতি মিমিি হওয়া প্রতয়ািি।  
  (D) সম্ভােয সিস্ত অসুমের্া দুর কতর প্রতয়ািিগুমি পূরণ করা আেশ্যক। 
 

10. The disciplinary aspects are learnt by a child through 

  (A) written curriculum     (B) covert curriculum  

  (C) null curriculum      (Đ) societal curriculum 

10. অনুশাসিিূিক মদক মশশু কশতি 
  (A) মিমিি পাঠযক্রতির িার্যতি    (B) কগাপি পাঠযক্রতির িার্যতি  
  (C) িাি (null) পাঠযক্রতির িার্যতি    (D) সািামিক পাঠযক্রতির িার্যতি 
 



WBSET 2022 Education ANSWER KEY              BSSEI Belur 7003467101           www.bssei.in

  

5 
 

11. Statistics can be used to analyse data collected on the following variables: 

  (A) Dependent variables     (B) Extraneous variables   

  (C) Treatment variables    (D) Classifying variables 

11. মিম্নমিমিি ককাি িিতকর মভমিতি সংগৃহীি িতথযর মেতেষতণ রামশমেজ্ঞাতির েযেহার হয়? 
  (A) মিভবরশীি িুিক       (B) েমহরাগি িিক 
  (C) েযেস্থািুিক (Treatment) িিক    (b) কশ্রমণেদ্ধ িিক 
 

12. Who said that "The oppressed majorities should avail opportunities for 

education and development"? 

  (A)P. Freire       (B) R. Tagore  

  (C) J.P. Narayan      (D) N. Noddings 

12. "The oppressed majorities should avail opportunities for education 
and development"- েিেযমি কার 
  (A) মপ. কেতর       (B) আর. কিতগার 
  (C) কি. মপ. িারায়ণ       (D) এি, িমড়ংস্ 
 

13. Which of the following is not a part in the Gallowys' system of interaction 

analysis? 

  (A) Teacher talk      (B) Student talk 

  (C) Teacher-student interaction   (D) Silence or confusion 

13, মিম্নমিমিি ককািমি মিথমিয়ািূিক মেতেষতণর গযািময় (Gallowys’) েযেস্থার অংশ িয়? 
  (A) মশেক কথি      (B) মশো কথি 
  (C) মশেক-মশোথবী মিথমিয়া,     (D) িীরেিা ো মেশ্রমি 

 

14. Gardner's Theory of Multiple Intelligence believes the following: 

  (A) Intelligences are not limited to eight in number.  

  (B) General intelligence is one of the eight intelligences.  

  (C) Eight intelligences are primary mental abilities. 

  (D) Out of eight intelligences several are talents. 

14. গাতডবিাতরর েহু উপাদাতির েুমদ্ধর িি মিতিাি ককািমি সিথবি কতর? 

  (A) েুমদ্ধ আিমি সংিযার িতর্য সীমিি িয়। 
  (B) সার্ারণ েুমদ্ধ আিমি েুমদ্ধর িতর্য একমি।  
  C) আিমি েুমদ্ধ হি প্রাথমিক িািমসক েিিাসিহূ।  
  (D) আিমি েুমদ্ধর িতর্য অমর্কাংশ হি প্রমিভা। 
 

15. "The Key Informant in the Key Informant Interviewing Technique is 

  (A) a representative of the majority.  

  (B) a source of information as per the researcher's desire.  

  (C) a substitute of the researcher. 

  (D)a well-informed individual who is approachable. 
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15. Key Informant Interviewing Technique : Key Informant' 
  (A) সংিযাগমরতের প্রমিমিমর্      
  (B) গতেষতকর ইচ্ছানুযায়ী িতথযর উৎস 
  (C) গতেষতকর মেকল্প      
  (D) সহিিব্ধ (approachable) েযমি মযমি িথয সম্পতকব সিৃদ্ধ। 
 

16. Efficiency of any research tool in the discipline of education is primarily 

dependent upon 

  (A) reliability and usability    (B) usability and objectivity  

  (C) validity and usability     (D)objectivity and reliability 

16. মশোমেজ্ঞাতি কয ককাতিা গতেষণা সার্িীর কাযবকামরিা (Efficiency) প্রাথমিকভাতে ককািমির উপর 
মিভবর কতর? 
  (A) মিভবরতযাগযিা এেং েযেহারতযাগযিা  
  (B) েযেহারতযাগযিা এেং বিেযমিকিা  
  (C) যথাথবিা এেং েযেহারতযাগযিা  
  (D) বিেবযমিকিা এেং মিভবরতযাগযিা 
 

17. The forces that affect the development of curriculum are called 

  (A) Foundation of Curriculum    (B) Curriculum Design 

  (C) Curriculum Evaluation     (D) Elements of Curriculum 

17. পাঠযক্রতির উন্নয়তি প্রভােমেস্তারকারী শমিতক েিা হয় 
  (A) পাঠযক্রতির মভমি      (B) পাঠযক্রতির িকশা  
  (C) পাঠযক্রতির িূিযায়ি      (D) পাঠযক্রতির উপাদাি 
 

18. Accessing of educational institutions to education of comparable quality is 

recommended by 

  (A)T National Policy on Education 1986  

  (B) National Policy on Education 1968  

  (C) Revised National Policy on Education 1992  

  (D) Programme of Action 1992 

18. মশোরিুিিীয় িাতির পমরতপ্রমেতি মশোপ্রমিোতি প্রতেতশর সুপামরশ করা হতয়তে 
  (A) 1986 সাতির িািীয় মশোিীমিতি  
  (B) 1968 সাতির িািীয় মশোিীমিতি 
  (C) 1992 সাতির সংতশামর্ি মশোিীমিতি 
  (D) 1992 সাতির POA-র িার্যতি 
 

19. Individuals with moderate to Individuals with Down Syndrome often have 

moderate to severe intellectual impairment with a measurable IQ usually between 

  (A) 45 - 50       (B) 55-60  

  (C) 35 - 55       (D) 25 – 35 
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19. পমরমিি (moderate) কথতক গুরুির (severe) কেৌমদ্ধক প্রমিেেকিাযুি ডাউি মসিতরাি 
েযমিেগবতদর েুদ্ধযঙ্ক পমরিাপ কযাগয হয় 
  (A) 45 - 50-এর িতর্য     (B) 55 - 6()-এর িতর্য। 
  (C) 35 -55-এর িতর্য      (D) 25 - 35-এর িতর্য 
 

20. According to NCF 2005, errors are important  

  (A) for classifying students into groups of "passed' and 'failed'.  

  (B) for providing a way to the teachers to punish children. 

  (C) for providing an insight into the child's thinking and help to  

  identify solutions. 

  (D) for removing some children from the class. 

20. NCF 2005 অনুযায়ী, ত্রুমি (errors) হি গুরুত্বপূণব 
  (A) পাশ’ এেং ‘কফি’ দুমি দতি মশোথবীতদর কশ্রমণতণর িন্য। 
  (B) মশশুতদর শামস্তপ্রদাতির উতেতশ্য মশেকতদর একমি উপায় প্রদাতির িন্য। 
  (C) সিস্যা সিার্াি মিণবয় এেং মশশুর মিন্তায় অন্তদৃমষ্ট্ সরেরাতহর িন্য। 
  (D) কশ্রমণকে কথতক মকেু মশশুতদর অপসারতণর িন্য। 
 

21. NEP 2020 recommends the following colleges to primarily focus on 

undergraduate teaching: 

  (A) Government colleges      

  (B) Autonomous colleges 

  (C) Colleges to affiliated Universities    

  (D) Constituent colleges of Universities 

21. NEP 2020-কি স্নািক-পূেব (undergraduate) মশেতণর কেতত্র মিম্নমিমিি ককাি 
িহামেদযািয়গুমির উপর কিৌমিক দমৃষ্ট্দাি করার সুপামরশ করা হতয়তে? 
  (A) সরকামর িহামেদযািয়    (B) স্বয়ংশামসি িহামেদযািয়  
  (C) মেশ্বমেদযািয় অনুতিামদি কতিি   (D) মেশ্বমেদযািতয়র সংগমঠি(Constituent) িহামেদযািয়  
          
22. Which of the following is a behavioural dimension of managerial grid? 

  (A) Concern for people     (B) Concern for organisation   

  (C) Concern for Government    (D) Concern for Finance 

22. মিম্নমিমিি ককািমি পমরিামিি মগ্রড (managerial gridএর আিরণিূিক িাত্রা? 
  (A) েযমি সম্বেীয়      (B) সংগঠি সম্বেীয় 
  (C) সরকার সম্বেীয়       (D) অথব সম্বেীয় 
 

23. The National Curriculum Framework for Teacher Education (NCFTE) 2009, 

is titled as 

  (A) Empowering Teacher Educators  

  (B) Competency Based and commitment Oriented Teachers 

  (C) Teacher Support 
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  (D) Towards Preparing Professional and Humane Teacher 

23. মশেক মশোর িািীয় পাঠযক্রি কাঠাতিা (NCFTE) 2009-এর মশতরািাি হি 
  (A) মশেক মশোমেদতদর েিিায়ি       
  (B) দেিামভমিক এেং প্রমিশ্রুমিমভমিক মশেক  
  (C) মশেক সিথবি 
  (D) কপশািূিক, িািমেক মশেক প্রস্তুমি 
 

24. Match the following in List with Lint ll and select the appropriate code: 

    List-1      List. II 

      (a) Freud     (i) Directive counselling 

      (b) Williamson   (ii) Free association 

      (c) Rogers    (iii) Free wheeling 

      (d) Thorne     (iv) Non-directive counselling 

       (v) Eclectic counselling 

  

 িামিকা ১     িামিকা ২ 
 েতয়ড      মিতদবশিূিক পরািশবদাি 
 উইমিয়ািসি     িুি অনুসঙ্গ 
 রিাসব      মে উইমিং 
 থিব      অ-মিতদবশিূিক পরািশবদাি 
       সারগ্রাহী পরািশবদাি 
Codes: 

   (a) (b) (c) (d) 

(A)  (i) (ii) (iii) (iv)  

(B) (ii) (i) (v) (iv)  

(C) (ii) (i) (iv) (v) 

(D) (iii) (ii) (i) (v) 

 

25. Who gave the concept of 'Zone of Proximal Development'? 

  (A) B. F. Skinner      (B) Jean Piaget 

  (C) David Ausubel      (D)Lev Vygotsky 

25. 'Zone of Proximal Development' 114411 416 কক? 
  (A) মে. এ. মপর       (B) িযাাঁ মপয়াতি 
  (C) কডমভড অসুতিি       (D) কিভ ভাইগডমি 
 

26. Which of the following is not correct about portfolio assessment? 

  (A) Portfolio assessment is an alternative assessment tool.  

  (B) Portfolio assessment contains work of students. 

  (C) Portfolio assessment indicates learning of students over time. 

  (D) Portfolio assessment contains answer sheet of students. 
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26. কাযবভার িুিযায়ি (Portfolio Assessment) এর কেতত্র মিম্নমিমিি ককািমি সমঠক িয়? 
  (A) কাযবভার িূিযায়ি হি একমি মেকল্প িূিযায়ি সার্িা। 
  (B) কাযবভার িূিযায়তির সতঙ্গ মশোথবীতদর কাি যুি থাতক।  
  (C) সিতয়র সাতথ সাতথ মশোথবীতদর মশিিতক মিমদবষ্ট্ কতর কাযবভার িূিযায়ি।  
  (D) কাযবভার িুিযায়তির সাতথ মশোথবীতদর উিরপত্র যুি থাতক। 
 

27. The Right of Children to Free and Compulsory Education (RTE) Act, 2009 is 

to fulfill the legal obligation of Indian Constitution under 

  (A) Article 16      (B) Article 45 

  (C) Article 21-A     (D) Article 21 

27. িুি ও োর্যিািুিক মশোয় মশশুতদর অমর্কার আইি (RTE, Act) 2009-এ ভারিীয় সংমের্াতির 
ককাি র্ারার ির্য মদতয়। আইিানুগ োর্যোর্কিা পূরতণর কথা েিা হতয়তে ? 
  (A) 16 িং র্ারা       (B) 45 িং র্ারা  
  (C) 21-A িং র্ারা       (D) 21 িং র্ারা 
 

28.Which of the following is related to learning from the behavioural 

perspective? 

  (A) Reconstruction of meaning 

  (B) Construction of knowledge  

  (C)Positive reinforcement  

  (D) Aspiration level 

28. আিরণিূিক দমৃষ্ট্ভমঙ্গর মদক কথতক মিম্নমিমিি ককািমি মশিতির সতঙ্গ সম্পকবযিু? 
  (A) র্ারণার পুিগবঠি        (B) জ্ঞাতির মিিবাণ 
  (C) ইমিোিক শমি (Positive reinforcement)   (D) আকাঙ্ক্ষার স্তর 

 

 29.In order to examine the significance of difference between any two Small any  

two small samples means, a researcher follows 

  (A) F-Distribution Table     (B) -Distribution Table  

  (C) CR-Distribution Table      (D) Z-Distribution Table 

29. কয ককাতিা দুমি কোতিা িিুিা দতির গতড়র িতর্য পাথবতকযর গুরুত্ব মিণবয় করতি হতি গতেষক 
মিম্নমিমিি ককািমি অনুসরণ করতেি? 
  (A) F- মেন্যাস সারণী      (B) - মেন্যাস সারণী  
  (C) CR- মেন্যাস সারণী      (D) 2-মেন্যাস সারণী 
  

30. In a progressive classroom set up, the teacher facilitates learning by 

providing an environment that 

  (A) promotes discovery    (B) is restrictive  

  (C) discourages inclusion    (D) encourages repetition 

30. একমি প্রগমিশীি কশ্রমণকে গঠতি মশিতির সুমের্াতথব মশেক কয পমরতেশ সরেরাহ কতরি কসমি হি 
  (A) উদ্ঘািি (discovery) প্রিার    (B) সংরেণিূিক  
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  (C) অন্তভুবমিতক মিরুৎসামহি করা    (D) পুিরােৃমিতক উৎসামহি করা 
 

31. PERT is a management technique relating to the following: 

  (A) Attainment of objectives within the time fixed.  

  (B) Doing the things right within the cost fixed.  

  (C) Carrying out programmes within the framework of objectives.  

  (D) Developing policies as per the availability of cost and time. 

31. PERT হি একমি পমরিািিিূিক ককৌশি যার সাতথ মিম্নমিমিি ককািমি যুি থাতক? 
  (A) মির্বামরি সিতয়র িতর্য উতেশ্য অিবি।      
  (B) মির্বামরি েযতয়র িতর্য সমঠক কাি করা।  
  (C) উতেতশ্যর কাঠাতিার িতর্য কিবসূমি মিেবাহ করা। 
  (D) সিয় ও েযতয়র সহিিভযিা অনুযায়ী িীমি মির্বারণ। 
 

32. If the length of a 20-item Science Achievement Test increases to 60, the 

reliability coefficient of the new test will 

  (A) Remain constant     (B) Increase two-fold 

  (C) Be greater       (D) Increase proportionately 

32. যমদ 20মি পদমেমশষ্ট্ মেজ্ঞাতির পারদমশবিা অভীোর বদঘবয েৃমদ্ধ কতর 60করা হয়, িাহতি কসই িিুি 
অভীোমির মিভবরতযাগযিার গুণাঙ্ক (Coefficient)। 
  (A) একই থাকতে      (B) মদ্বগুণ েৃমদ্ধ পাতে  
  (C) কেমশ হতে       (D) সিহাতর েৃমদ্ধ পাতে 
 

33. Who insisted accumulated wisdom teachers? 

  (A) Howard Gardner     (B) Deng & Luke  

  (C) T. S. Schulman     (D) M. Haberman 

33. মশেকতদর িন্য 'accumulated wisdom'—কথামি মিেে কতরতেি? 

  (A) হাওয়াডব গাতডবিার      (B) কডঙ ও মিউক  
  (C) মি. এস. সুিিযাি      (D) এি, হাোরিযাি 
 

34. The transmission of receiver's reaction back to the sender is known as 

  (A) Noise L      (B) Feedback   

 (C) Medium      (D) Source 

34. কপ্ররতকর মিকি গ্রহীিার প্রমিমক্রয়া মফতর পাওয়ার সংক্রিণ (transmission) কী িাতি পমরমিি? 
  (A) ককািাহি (Noise)      (B) প্রমিমক্রয়া (Feedback)   
  (C) িার্যি (Medium)      (D) উৎস (Source) 
 

35. The Quality Council of India was founded in the year__________. 

  (A) 1997         (B) 1998        (C) 1999     (D) 2000 
35. Quality Council of India ককাি সাতি প্রমিমেি হয়? 
  (A) 1997      (B) 1998   (C) 1999  (D) 2000 
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36. Which of the following is a most important factor for the quality 

improvement of teacher education? 

  (A) Infrastructure facilities   (B) Competency of teacher educators  

  (C) Attitude of trainees   (D) Teacher education curriculum 

36. মশেণ মশোর গুণগি উন্নয়তি মিম্নমিমিি ককািমি সে কথতক গুরুত্বপূণব উপাদাি? 
  (A) পমরকাঠাতিাগি সুমের্া      (B) মশেক মশোমেদতদর দেিা  
  (C) মশোিমেশতদর িতিাভাে     (D) মশেক মশোর পাঠযক্রি 
 

37. The term 'social learning' was introduced by 

  (A) Gestalt Psychologists     (B) Functionalists 

  (C)Behaviourists      (D) Psychoanalysts 

37. সািামিক মশিি ো social learning' র্ারণামিতক সূিিা কতরি 
  (A) কগস্টাল্ট িতিামেজ্ঞািীগণ    (B) কাৰযযোহকগণ (Functionalists)  
  (C) আিরণোদীগণ (Behaviourists)  (D) িিঃসিীেণোদীগণ (Psychoanalysts) 
 

38.According to Allport, traits could be organised into which three levels? 

  (A) Primary, Secondary, Tertiary 

  (B) Cognitive, Emotional, Physiological  

  (C) Id. Ego, Super ego  

  (D)Cardinal, Central, Secondary 

38. আিতপাতিবর িতি, সংিেণ ককাি মিিমি স্ততরর ির্য মদতয় সংগমঠি হতি পাতর? 
  (A), প্রাথমিক, িার্যমিক, িৃিীয় গঠিগি স্তর  (B) কেৌমদ্ধক, প্রাতোমভক, শারীমরক  
  (C) ই, ইতগা, সুপার ইতগা     (D) কিৌমিক, ককন্দ্রীয়, িার্যমিক 
 

39. In a given sample of 64 tenth graders, the Mean SD are 19 and 3. What is the 

standard error of the Mean? 

  (A) 3.57        (B) 0.38 

 (C) 3.75       (D) 0.47 
39. দশি কশ্রমণর 64 িি িিুিার গড় ও সিযক িুযমি হি যথাক্রতি 19 এেং 3। মিম্নমিমিি ককািমি 
গতড়র সিযক ত্রুমি (standard error of the Mean)? 
  (A) 3-57        (B) 0-38  
  (C) 3.75        (D) 0-47 
 

40. The word family has been taken from the word 'Familia' which is a 

  (A) Greek word       (B) Roman word  

  (C) Latin word       (D) None of the above 

40. Family' শব্দমি ‘familia' শব্দ কথতক কিওয়া হতয়তে। এমি একমি 
  (A) মগ্রক শব্দ       (B) করািাি শব্দ  
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  (C) িযামিি শব্দ       (D) উপতরর ককাতিামিই িয় 
 

41. Which of the following is not a part of presage criteria of teacher evaluation? 

  (A) Experience of teacher     (B) Training of teacher M 

  (C) Personal attributes of teacher  (D) Style of teaching of  
          teacher 

41. মিম্নমিমিি ককািমি মশেক িূিযায়তি presage criteria ো পূেবিেণ িািদতের অংশ িয়? 
  (A) মশেতকর অমভজ্ঞিা      (B) মশেতকর প্রমশেণ  
  (C) মশেতকর েযমিগি গুণ      (D) মশেতকর মশিি বশিী   

               

42. Which of the following is the most appropriate for a Ph. D. level work in 

Education following a qualitative approach? 

  (A) Footnotes and References   (B) Bibliography and Endnotes 

  (C) Endnotes and References   (D) Footnotes and Endnotes 

42. গুণগি দৃমষ্ট্ভমঙ্গর মিমরতি মশোমেজ্ঞাতি গতেষণািূিক (Ph. D.) কাযব স্ততরর িন্য মিম্নমিমিি ককািমি 
সেতথতক উপযুি? 
  (A) পাদিীকা এেং প্রসঙ্গ (Reference)   (B) গ্রিপমঞ্জ এেং প্রান্তিীকা  
  (C) প্রান্তিীকা এেং প্রসঙ্গ      (D) পাদিীকা এেং প্রান্তিীকা 
 

43. Which of the following contributes subjective reality in Sankhya Philosophy? 

  (A) Purusa       (B) Prakniti 

  (C) Purusa & Prakriti      (D) None of the above 
43. সাংিয দশবতি মেষয়গি োহুেিায় মিমিমিি ককক, ভূমিকা আতে? 
  (A) পুরুষ        (B) প্রকৃমি  
  (C) পুরুষ এেং প্রকৃমি     (D) উপতরর ককাতিামিই িয় 
 

44. The Eklavya Model Residential Schools are to impart educations  

  (i)to enable ST students to avail of opportunities in high and professional   

  education and courses. 

  (ii)to focus not only on academic education but also on the all-round  

  development of ST students.  

  (iii) to educate Scheduled Tribe (ST) students in remote areas. 

  (iv) to cater to ST students’ education from class VI to XII.  

Code: 

  (A) (i) & (ii) are correct   (B) (i), (iii) & (iv) are correct  

  (C) (ii), (iii) & (iv) are correct   (D) (i), (ii), (iii) & (iv) are correct 

44. একিেয আোমসক িতডি িুি কী র্রতির মশো,  

  (i) উপিামিভুি মশোথবীরা উন্নি, কপশ মশো এেং ককাতসবর সুতযাগ গ্রহতণ সহ 
  (ii) শুর্ুিাত্র মশো-দীো িয়, উপিামি মশোথবীতদর সেবাঙ্গীণ মেকাতশর উপর দমৃষ্ট্ মিেদ্ধ করা হয়।  
  (iii) প্রিযন্ত অঞ্চতি িপমশমি িামিভুি মশেইতি মশমেি করা হয়। 
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  (iv) ষে কথতক দ্বাদশ কশ্রমণ পযবন্ত উপিামি মশোথবীতদর মশো দাি করা হয়। 
ককাড -  
  (A) (i) এেং (ii) হি সমঠক    (B) (i), (iii) এেং (iv) হি সমঠক  
  (C) (ii), (iii) এেং (iv) হি সমঠক   (D) (i),(ii), (iii) এেং (iv) হি সমঠক 
 

45. Effectiveness of curriculum is determined by  

  (A)Objective      (B) Design  

  (C) Method      (D) Evaluation 

45. পাঠযক্রতির কাযবকামরিা মির্বামরি হয় 
  (A) উতেশ্য দ্বারা       (B) িকশার দ্বারা  
  (C) পদ্ধমির দ্বারা       (D) িূিযায়তির দ্বারা 
 

46. As per NEP-2020, ABC will digitally store 

  (A) the academic credentials obtained from any educational 

institutions.  

  (B) the academic credits earned from recognised HEIS. 

  (C) the academic credits obtained from any educational institutions.  

  (D) the academic credentials earned from recognised HELs. 

46. NEP-2020 অনুযায়ী, ABC মিম্নমিমিি ককািমি মডমিি সংরেণ করতে? 
  (A) কয ককাতিা মশো প্রমিোি কথতক প্রাপ্ত প্রামিোমিক শংসাপত্র (academic credentials) 
।  
  (B) অনুতিামদি উচ্চ মশো প্রমিোি কথতক অমিবি অযাকাতডমিক কক্রমডি। 
   (C) কয ককাতিা মশো প্রমিোি কথতক অযাকাতডমিক কক্রমডি। 
  (D) অনুতিামদি উচ্চ মশো প্রমিোি কথতক অমিবি প্রামিোমিক শংসাপত্র। 
 

47. Which of the following is proposed by Deng and Duke as ‘knowledge base’ 

for teachers?  

(A) Disiplinary and act cal conception of  knowledge 

(B) Practical and experiential conception of knowledge 

(C) Disciplinary and experimental conceptions new knowledge 

(D) Disciplinary, practical and experimental conceptions of knowledge 

47. মশেতকর িন্য knowledge base' রূতপ মিম্নমিমিি ককািমি কডঙ এেং মিউক প্রস্তাে কতরি? 
  (A) জ্ঞাতির অনুশাসি এেং েযােহামরক র্ারণা।  
  (B) জ্ঞাতির েযেহামরক এেং পরীোিূিক (experiential)  
  (C) জ্ঞাতির অনুশাসি এেং পরীোিূিক র্ারণা।  
  (D) জ্ঞাতির অনুশাসি, েযােহামরক এেং পরীোিূিক র্ারণা। 
 

48. A child in average in achievement, high in intelligence and low in scientific 

aptitude. This is an example of 

  (A) Inter individual difference    
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  (B) Intra individual difference 

  (C) Inter cognitive individual difference    

  (D) Multiple individual difference 

48. একমি মশশু পারদমশবিায় স্বাভামেক িাতির, েুমদ্ধর মদক কথতক উন্নি িাতির এেং বেজ্ঞামিক প্রেণিার 
মদক কথতক মিম্নিাতির এমি মিম্নমিমিি ককািমির উদাহরণ? 
  (A) আন্তঃেযমিগি পাথবকয      (B) ইন্ট্রা েযমিগি পাথবকয 
  (C) আন্তঃস্বজ্ঞািূিক েযমিগি পাথবকয   (D) একামর্ক েযমিগি পাথবকয 
 

49. One of the educational implications of realism for the teachers is to keep in 

mind the following: 

  (A) Organisation of the content      

  (B) The method of teaching  

  (C) The nature of the learner  

  (D) The significance of the content 
49, মিম্নমিমিি ককাি মেষয়মির কথা িতি করতি মশেকতদর িন্য োস্তেোতদর মশোিূিক িাৎপযব মির্বারণ 
করা হয়? 
  (A) মেষতয়র সংগঠি       (B) মশেণ পদ্ধমি  
  (C) মশোথবীর প্রকৃমি      (D) মেষতয়র গুরুত্ব 
 

50. Which type of assessments are conducted during the teaching-learning 

process? 

  (A) Placement and diagnostic   (B) Formative and diagnostic  

  (C) Formative and summative  (D) Placement and formative 

50. মশেণ-মশিি প্রমক্রয়ায় মিম্নমিমিি ককাি র্রতির িূিযায়ি পমরিািিা করা হয়? 
  (A) সংস্থাি (Placement) এেং ডায়াগিমস্টক িূিযায়ি 
  (B) গঠিিূিক িূিযায়ি এেং ডায়াগিমস্টক িূিযায়ি  
  (C) গঠিিূিক এেং সংমেপ্ত িূিযায়ি 
  (D) সংস্থাি এেং গঠিিূিক িূিযায়ি 
 

51. In Indian Philosophical context, 'Smriti' is termed as 

  (A) Representative Cognition    (B) Valid Knowledge  

  (C) Anubhaba      (D) Vikalpa 
51. ভারিীয় দশবতির প্রসঙ্গক্রতি ‘স্মৃমি'-র পমরভাষা হি 
  (A) প্রমিমিমর্ জ্ঞাি (Representative Cognition)  
  (B) বের্ জ্ঞাি (Valid Knowledge)  
  (C) অনুভে 
  (D) মেকল্প 
 

52. A variable that is difficult to observe, define and control in educational 

research is 
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  (A) an independent variable               (B) a confounding variable  

  (C)an intervening variable       (D) an extraneous variable 

 

 52. মশোিূিক গতেষণায় কয িকমি প্রিযেণ, সংজ্ঞা প্রদাি এেং মিয়ণ করা কমঠি, কসমি হি 
   (A) স্বার্ীি িিক (independent variable)  
  (B) মিমশ্রি িিক (confounding vanable) 
  (C) ির্যস্থ িিক (intervening variable) 
  (D) েমহরাগি িিক (extrancious variable) 
 

53. Which of the following is an introspective level of teaching? 

  (A) Memory Level      (B) Understanding Level 

  (C) Reflective Level      (D) Critical Level 

53. মিমিমিি ককািমি মশেতণর অন্তদবশবিিূিক স্তর? 
  (A) স্মৃমির স্বর      (B) কোর্গিািার স্তর 
  (C) প্রমিফমিি পুর       (D) কযৌমিকিার স্তর 

 

54. Match the following items of List-I with List-II: 

   List-1    List. II 

      (a) Soul     (i) Dharma 

      (b) Matter    (ii) Adharma 

      (c) Principle of motion  (iii) Jiba 

      (d) Principle of rest   (iv) Space 

Codes- 

   1. 2. 3. 4. 

  (A) (d) (c) (a) (b) 

  (B)  (d) (a) (b)  (c) 

  (C) (d) (c) (b) (c) 

  (D) (d) (c) (a) (b) 

54. ২ িং িামিকার সাতথ ১ িং িামিকার পদগুমিতক কিিাি। 
  িামিকা-১       িামিকা-২ 

  1. আত্মা      a. র্িব 

  2. েস্তু       (b) অর্িব 

  3. গমিশীিিার িীমি     (c) পুডগািা   

  4. মেশ্রাি িীমি     (d) িীে 

 ককাড-  
   1. 2. 3. 4.      
  (A)  (d)  (c) (a) (b) 
  (B) (d) (a) (b) (c) 
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  (C) (d) (c) (b) (c) 
 (D) (d) (c) (a) (b) 
 

55. Valid knowledge in Indian Philosophical Context is related to 

  (A) Subject (Pramata)      (B) Object (Prameya)  

  (C) Source of Knowledge (Pramana)   (D) All of the above 

55. ভারিীয় দশবতির কপ্রোপতি বের্ জ্ঞাি মিতম্নাি ককািমি সাতথ সম্পকবযুি। 
  (A) মেষয় (প্রিািা)    (B) েস্তু (প্রতিয়) 
  (C) জ্ঞাতির উৎস (প্রিাণ)    (D) উপতরর সেকমি 
 

56.Research is a systematic process, but not 

   (A) Asequential process     (B) A iterative process 

  (C) A continuous process    (D) A hierarchical process 

56, গতেষণা এি একমি মিয়িসম্মি প্রায়, মকন্তু মিতঙ্গ 
  (A) অনুক্রমিক প্রয়া       (B) পুিরােৃমিিূিক প্রায় 
  (C) মিরেমচ্ছা প্রকা      (D) কশ্রমণ েদ্ধ প্রমকয়া 
 

57. The process of generating policy options includes  

  (i) systemic mode      (ii) incremental mode 

  (iii) Ad hoc mode      (iv) importation mode 

(A) (i) & (ii) are correct but (in) & (iv) are incorrect   

(B) (ii),(iii) & (iv) are correct but() is incorrect.  

(C) (1) & (iv) are correct but (i) & (ii) are incorrect  

(D) (1). (1). (11) & (iv) are correct. 

57. উৎপাদতির িীমি (Generating policy) প্রমক্রয়ায় ককািগুমি অন্তি? 
  (i) মিয়িসিি প্রণািী    (ii) কিের্বিাি প্রণািী 
  (iii) অযড হক প্রণািী    (iv) ফমিি (Importation) প্রণািী 
 

  (A) (i) এেং (ii) সমঠক মকন্তু (ii) এেং (iv) সমঠক িয়  
  (B) (ii), (iii) এেং (iv) সমঠক মকন্তু (i) সমঠক িয়।  
  (C) (ii) এেং (iv) সমঠক মকন্তু (৭) এেং (ii) সমঠক িয়  
  (D) (i), (ii), (iii) এেং (iv) সমঠক 
 

58. 'The Individuals with Disabilities Education Act provides a free and 

appropriate public education to all children with disability. What else is provided 

to all students under it? 

(A) Preferential classroom assignment 

(B) Transportation to the school of their choice 

(C) Instruction in the least restrictive environment  
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(D) A paraprofessional aid to assist with instruction 

58. Individuals with Disabilities Education Act অেি মশশুতদর অবেিমিক, যথাযথ 
িিমশো দাতির কথা েিা হতয়তে। এোড়া আর কী সরেরাতহর কথা েিা হতয়তে? 

  (A) অনুকুি কশ্রমণকতের কাি 
  (B) িাতদর প্রতয়ািি অনুযায়ী মেদযািয় পমরেহণ েযেস্থা 
  (C) িূযিিি সীমিি পমরতেতশর িতর্য মিতদবশদাি  
  (D) মিতদবশ সহকাতর রেণাতেেতণর সহায়িা প্রদাি 
 
59. In Yoga Philosophy. Swadhyaya means 

  (A) Study Religious Scriptures         (B)Remembering God  

  (C) Understood as Contentment         (D) Power of Tolerance 

59. কযাগ দশবতি, স্বার্যাতয়র অথব হি 
  (A) র্িবগ্র অর্যয়ি       (B) ইন্মর সার্িা 
  (C) িুমষ্ট্ উপিমব্ধ      (D) সহিশীিিার শমি 
  

60. Conclusions of a study undertaken in the field of education immediately 

follows: 

  (A) Major findings of the study       (B) Discussion of results   

  (C) Suggestions for future research       (D)Educational implications 

60. মশোতেতত্র অর্যয়তির উপসংহার মিম্নমিমিি ককািমি অনুসরণ কতর? 
  (A) মেষতয়র প্রর্াি অনুসোিিূিক মদক (major findings)  
  (B) ফিাফতির আতিািিা  
  (C) ভমেষ্যৎ গতেষণার িন্য পরািশব  
  (D) মশোিূিক সংতেষণ 
 

61. Which one of the following is an innovation in teacher education? 

  (A) Constructivist approach    (B) Behaviourist approach  

  (C) Peer teaching     (D) Demonstration 

61. মিম্নমিমিি ককািমি মশেক মশোর িূিিতত্বর মদক 
  (A) গঠিিূিক দৃমষ্ট্ভমঙ্গ      (B) আিরণিূিক দমৃষ্ট্ভমঙ্গ 
  (C) সিতশ্রমণ মশেণ      (D) প্রদশবি 
 

62. From the viewpoint of constructivist approach to learning, the child is viewed 

as 

  (A) Passive learner      (B) Problem solver  

  (C)Tabula Rasa       (D) Teacher-dependant 

62. মশিতির গঠিোদী দৃমষ্ট্তকাণ কথতক মশশুতক মিম্নমিমিি ককাি অমভিতির পমরতপ্রমেতি মেিার করা যায়? 
  (A) মিমিয় মশোথবী       (B) সিস্যা সিার্ািকারী  
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  (C) িযােুিা রাসা       (D) মশেক মিভবর 
 

63. What is to be considered while evaluating policy options? 

  (A) Desirability      (B) Affordability  

  (C) Feasibility       (D) All of the above 

63. মেকল্প িীমি িূিযায়তির সিয় মিতম্নাি ককািমি মেতেিিা করা হয়? 
  (A) আকাো (Desirability)    (B) sale (Affordability) 
  (C) 2013/01 (Feasibility)    (D) উপতরর সেকমিই 
 

64. Which curriculum model focuses on decision making? 

  (A) Tyler's Model      (B)Stake's Model 

  (C) Stufflebeam's CIPP Model    (D) Seriven's Model 

64. পাঠযক্রতির ককাি িতডিমি মসদ্ধান্তকরতণর ওপর দৃমষ্ট্পাি কতর? 
  (A) িাইিার িতডি       (B) কস্টতকর িতডি  
  (C) স্টাফমেতির CIPP িতডি     (D) কসমরতভতির িতডি 
 

65.The process of adapting practices cultural item from another culture is known 

as 

  (A) Acculturation      (B) Socialization 

  (c) Modernization     (D)Sanskritization 

65. অন্য সংিৃমি কথতক সাংিৃমিক পদ ো item উপতযািি করার অনুশীিিিূিক প্রমক্রয়াতক েতি 
  (A) সাংিৃমিক অমভতযািি      (B) সািামিকীকরণ 
  (C) আর্ুমিকীকরণ       (D) সংিৃিায়ি 
 

66. Match the items of List- (theories of intelligence) with the items of List-Il 

(propounders) and select the appropriate code: 

   List-1    List. II 

      (a) Two-factor theory   (i) R.Cattel 

      (b) Primary Mental Abilities (ii) C.Spearman 

      (c) Structure of Intellect  (iii) L.L.Thurstone 

      (d) Fluid and Crystallized  (iv) J.P Gluilford 

              Intelligence   

Codes- 

   1. 2. 3. 4. 

  (A) (iii) (ii) (i) (ii) 

  (B)  (ii) (iii) (iv)  (i) 

  (C) (i) (iv) (iii) (iv) 

  (D) (iv) (i) (ii) (iii) 

66. ১ িং িামিকার (েুমদ্ধর িি) পদগুমিতক ২ িং িামিকার (প্রেিবক) সাতথ মিমিতয় সমঠক ককাডমি 
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মিেবািি করুি । 
 িামিকা-১       িামিকা-২ 

  1. মদ্ব-উপাদাি িি।     a. আর, কযাতিি 

 2. প্রাথমিক িািমসক েিিাসিূহ   (b) মস. মপয়ারিযাি 

  3. েুমদ্ধর অেয়ে     (c) এি. এি. থাতস্টবাি   

  4. িরি এেং ককিামসি    (d) কি. মপ. মগিতফাডব 

 ককাড-  
   1. 2. 3. 4.      
  (A)  (iii)  (ii) (i) (ii) 
  (B) (ii) (iii) (iv) (i) 
  (C) (i) (iv) (iii) (iv) 
 (D) (iv) (i) (ii) (iii) 
 

67. Transformative leadership style is based on 

  (A) Highly controlled administration 

  (B) Change based on vision 

  (C) Good feelings and will 

  (D) Beliefs on hierarchy 

67. সঞ্চািিিূিক কিিৃত্ব বশিী মিম্নমিমিি ককািমির উপর  মিভবর কতর? 
  (A) অিযন্ত মিয়মন্ত্রি প্রশাসি      (B) দমৃষ্ট্মভমিক পমরেিবি  
  (C) সুস্থ অনুভূমি এেং ইচ্ছা      (D) কশ্রমণমেন্যাতসর উপর আস্থা 
 

68. When the .95 confidence interval for a given Mapis determined. 95 is 

  (A) A critical probability     (B) A fiduciary probability  

  (C) A bi-modal probability    (D) A normal probability 

68. ককািিা প্রদি MP-র িন্য যিি 95 আস্থা েযের্াি (confidence interval) মির্বামরি হয়, িিি 
‘95 হি 
  (A) মক্রমিকাি সম্ভােযিা     (B) মফমসয়ামর সম্ভােযিা 
  (C) োই-তিাড়াি সম্ভােযিা     (D) স্বাভামেক সম্ভােযিা 
 

69. Which article of the Constitution emphasizes special provisions for S.C. & 

S.T.? 

  (A) Article 46       (B) Article 330 

  (C) Article 332       (D) All of the above 

69, িপমশমি িামি ও উপিামিভুিতদর িন্য সংমের্াতির ককাি র্ারায় মেতশষ সুমের্া রািার কথা েিা 
হতয়তে? 
  (A) 46 িং র্ারা       (B) 330 িং র্ারা 
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  (C) 332 িং র্ারা       (D) উপতরাি সেকমিই 
 

70. If a child's chronological age is equal to his/her mental age, then his/her 

Intelligence Quotient will be 

  (A)100        (B) 110 

  (C)120        (D) 130 

70. যমদ ককাতিা মশশুর সার্ারণ েয়স িািমসক েয়তসর সিাি হয়, িাহতি িার েুদ্ধযঙ্ক হতে। 
  (A) 100       (B) 110  
  (C) 120        (D) 130 
 

71. What is the first step in organising in-service training programme for 

teachers? 

  (A) Selection of resource persons   (B) Selection of Venue  

  (C) Deciding Modalities of training   (D) Assessing training needs 

71. মশেকতদর িন্য িীমেকা-অন্তেবিবী প্রমশেণিূিক কিবসূমি সংগঠতির প্রথি পদতেপ হি 
  (A) অমভজ্ঞিা-সংমেষ্ট্ েযমি      (B) স্থাি মিেবািি  
  (C) প্রমশেতণর পদ্ধমি মিণবয়     (D) প্রমশেতণর িামহদা িূিযায়ি 
 

72. What are the current curriculum development model? 

  (A) Product model and process model 

  (B) Subject centred model and life-oriented model 

  (C) Student centred model and community oriented model 

  (D)Subject centred model and student centred model 

72. মিম্নমিমিি ককািমি েিবিাি পাঠযক্রি উন্নয়িিূিক িতডি? 

(A) কপ্রাডাক্ট ো পণয এেং প্রমক্রয়াগি িতডি  (B) মেষয়তকমন্দ্রক এেং িীেিতকমন্দ্রক িতডি  
(C) মশোথবীতকমন্দ্রক এেং সম্প্রদায়তকমন্দ্রক িতডি   (D) মেষয়তকমন্দ্রক এেং মশোথবীতকমন্দ্রক িতডি 

 

73. Norm-referenced Test differs from a Criterion-referenced Test will respect to 

  (A) Types of test items    (B) Content specification 

  (C) Qualities of goodness    (D) Learning Tasks 

73. মিম্নমিমিি ককাি দমৃষ্ট্ভমঙ্গর পমরতপ্রমেতি আদশব িািমভমিক অভীো ও মিণবায়ক অভীোর িতর্য পাথবকয 
মিরূপণ করা যায়? 
  (A) অভীোর পতদর র্রি     (B) মেষতয়র মিমদবষ্ট্করণ  
  (C) অেস্থার গুণােমি       (D) মশিতির কাি 
 

74. In interview, opportunities for 'asking and probing are respectively 

  (A) limited and difficult    (B) extensive and not possible

 (C)Possible and wide-ranging    (D) extensive and possible 

74. কয ককাতিা সাোৎকাতর, মিজ্ঞাসা (asking) এেং অনুসোি। (probing)-এর সুতযাগ থাতক - 
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  (A) সীমিি এেং কাযবকর      (B) মেস্তৃি এেং সার্যািীি  
  (C) সার্যগি এেং সুদূরপ্রসারী     (D) মেস্তৃি এেং সম্ভেপর 
 

75. Which among the following communication type involves the use of face. 

gestures, attire, eyes etc. for the transfer of information? 

  (A)Visual communication     (B) Formal communication  

  (C) Non-verbal communication   (D) Verbal communication 

75. িথয সঞ্চািতির িন্য মিম্নমিমিি ককাি কযাগাতযাগ েযেস্থায় িুি, সংতকি, েমহঃসজ্জা, দমৃষ্ট্র েযেহার 
যুি থাতক? 
  (A) িােষু কযাগাতযাগ (Visual communication) 
  (B) আনুোমিক কযাগাতযাগ(Formal communication)  
  (C) অেযি কযাগাতযাগNon-verbalcommunication) 
  (D) কিৌমিক কযাগাতযাগ (Verbal communication) 
 

76. Theory of evolution for explaining reality is the contribution of which Indian 

Educator? 

  (A) Vivekananda     (B) Rabindranath Tagore 

  (C) Aurobindo      (D) J. D. Krishnamurty 

76, োস্তেোদ মেতেষতণ মেেিবি িতির কেতত্র ককাি ভারিীয় মশোমেতদর ভূমিকা রতয়তে? 
  (A) মেতেকািন্দ       (B) রেীন্দ্রিাথ ঠাকুর 
  (C) অরমেন্দ        (D) কি. মড. কৃষ্ণিূমিব 
 

77. What are the costs considered in a cost-benefit analysis? 

  (A) Direct cost and indirect cost only   

  (B) Intangible cost only  

  (C) Opportunity cost and cost of potential risks  

  (D)All of the above 

77. েযয় িভয মেতেষতণ, েযয় েিতি মিম্নমিমিি ককািমিতক স্বীকার করা হতয়তে? 
  (A) প্রিযে এেং পতরাে েযয় (Direct cost and indirect cost )  
  (B) অদিয েযয় (Intangible cost)  
  (C) সুতযাগয েযয় (Opportunity cost) এেং সম্ভােয ঝুাঁমকপূণব েযয় (cost of potential risks) 
  (D) উপতরাি সে কমিই 
 

78. Which of the following is not a basic counselling skill? 

  (A) Building trust      (B) Active listening  

  (C) Test taking      (D) Genuineness 

78. মিতম্নাি ককািমি একমি কিৌমিক পরািশবদাতির দেিা িয়? 
  (A) মেশ্বাস স্থাপি       (B) সমক্রয় শ্রেণ 
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  (C) পরীো গ্রহণ      (D) অকৃমত্রি/মেশুদ্ধিা 
 

79. From which academic session B.Ed programme became two years in all over 

India? 

  (A) 2014-15      (B) 2015-16 

  (C) 2016-17      (D) 2017-18 

79. ককাি মশোেষব কথতক B.Ed কিবসূমি সারা ভারিেতষব ৯ েেতরর ককাসব রূতপ মেতেিয হতয়তে? 
  (A) 2014-15       (B) 2015-16  
  (C) 2016-17       (D) 2017-18 
 

80. Development of curriculum at higher level and its application at different 

levels is 

  (A) Horizontal organisation    (B) Vertical organisation  

  (C) Centralised      (D) Decentralised 

80. উচ্চ স্ততর পাঠযক্রতির উন্নয়ি এেং মেমভন্ন স্ততর এর প্রতয়া মিতম্নাি ককািমির িার্যতি প্রকাশ করা যায়? 
  (A) অনুভূমিক সংগঠি     (B) উল্লম্ব সংগঠি 
  (C) ককন্দ্রীয়       (D) মেতকন্দ্রীয় 
 

81. Which of the following doctrine of Syadvada is of relevant? 

  (A) Seven-fold judgement     (B) Relativity of knowledge  

  (C) Probability theory of knowledge    

  (D) Absolute Judgement from different standpoint 

81. স্যোদ-এর িতি মিম্নমিমিি ককািমি প্রাসমঙ্গক িয়? 
  (A) সপ্ত গুতণর মেিার       (B) জ্ঞাতির আতপমেকিা 
  (C) জ্ঞাতির সম্ভােযিার িি      (D) মেমভন্ন দমৃষ্ট্তকাণ কথতক পরি মেিার 
 

82. What is the main emphasis of human capital theory? 

  (A) Skill acquisition      (B) Values 

  (C) Brain gain      (D) Liberal feminism 

82. িািে সম্পদ িতির প্রর্াি বেমশষ্ট্য কী? 
  (A) দেিা অিবি       (B) িূিযতোর্ 
  (C) িগি িািাি      (D) উদারপিী িারীোদ 
 

83. While examining the difference between elated sample means, the degrees of 

freedom are 

  (A) N-1        (B) (N-1) + (N2 - 1)  

  (C) N-2        (D)(N1 - 1) (N2 - 1) 

83, পারস্পমরক সম্পকবযুি িিুিার গতড়র িতর্য পাথবকয মিণবতয়র সিয়, স্বার্ীিিার িাত্রা (degrees of 
freedom) হি 
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  (A) N-1        (B) (N1-1) + (N2 - 1) 

  (C) N -2        (D) (N-1) (N2-1) 
 

84. Which of the the following is not a component of transformational 

leadership? 

  (A)Individualised consideration    (B) Intellectual stimulation 

  (C) Extrinsic motivation    (D) Inspirational motivation 

84. পমরেমিবি ো রূপান্তমরি কিিৃতত্বর কেতত্র ককািমি উপাদাি 
  (A) স্বিন্ত্র মেতেিিা       (B) েুমদ্ধেৃমিিূিক উতিিিা 
  (C) োমিক কপ্রষণা      (D) অনুতপ্ররণািূিক কপ্রষণা 
 

85. In a given score distribution of 19,21,23,25 and 27 the sum of the square 

deviations is 

  (A) 20       (B) 0 

  (C) 40       (D) 16 

85. প্রদি কিার মেন্যাস 19, 21, 23, 25 এেং 27-এর েগব মেিুযমি হি। 
  (A) 20       (B) 0 
  (C) 40        (D) 16 
 

86.For effective classroom teaching-learning the teacher should give top most 

priority to the following: 

  (A) Testing      (B) Assessment 

  (C) Evaluation       (D) Measurement 

86. একমি কাযবকর মশেণ-মশিি কশ্রমণকতে, মিম্নমিমিি ককািমিতক মশেতকর অগ্রামর্কার কদওয়া উমিি? 
  (A) অভীেণ        (B) িূিয মির্বারণ 
  (C) িূিযায়ি       (D) পমরিাপি 
 

87. According to Vygotsky, cognitive development depends on 

  (A) Environmental pressure    (B) Mental maturity  

  (C) Social interactions     (D) Genetics 

87. ভাইগট মির িতি, স্বজ্ঞািূিক মেকাশ মিভবর কতর 
  (A) পামরপামশ্ববক িাপ      (B) িািমসক পমরণিি  
  (C) সািামিক মিথমিয়া      (D) েংশগমি 
 

88. Assertion (X): Reliability is not a sufficient condition to determine the 

validity of any educational test. 

  Reason (R): Validity of any test depends upon its relevance to the purpose 

of testing. 

Select the correct code from the following option:  
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   (A) Both(X)and(R)are correct and (R)is not the correct explanation of (X).    

  (B) Y Both (X) and (R) are correct and (R) is the correct explanation of 

(X)  

  (C) Both (X) and (R) are not correct.  

  (D) (X) is not correct while (R) is correct. 

৪৪. মেেৃমি (X): কয ককাতিা মশোিূিক অভীোর যথাথবিা মিণবতয় মিভবরতযাগযিা পযবাপ্ত শিব িয়। 
     কারণ (R): কয ককাতিা অভীোর যথাথবিা মিভবর কতর অভীোর উতেতশ্যর প্রাসমঙ্গকিার উপর। 
  িীতির মেকল্প কথতক সমঠক ককাড়মিতক মিেবািি করুিঃ 
  (A) (X) এেং (R) উভয় সমঠক এেং (X)-এর িন্য (R) সমঠক েযািযা িয়।  
  (B) (X) এেং (R) উভয় সমঠক এেং (X-এর সমঠক েযািযা হি (R)। 
  (C) (X) এেং (R) উভয় সমঠক িয়।  
  (D) (X) সমঠক িয়, যিি (R) হি সমঠক। 
 

89. Counselling is a profession that aims at to 

  (A) promote personal growth and productivity.  

  (B) promote a successful diagnosis in psychopathology. 

  (C) ensure that clients are on the correct medication.  

  (D) solely address behaviour 

৪9, পরািশবদাি হি একমি কপশা যার িেয হি – 
  (A) েযমির মেকাশ এেং উৎপাদিশীিিা সংেমর্বিক  
  (B) িতিাতরাতগর সমঠক িেণ মিণবতয় সংেমর্বি করা  
  (C) করাগী কযসমঠক মিমকৎসারঅন্তগবি কসমি সুমিমে,করা। 
  (D) আিরণতক একিাত্র মিমদবষ্ট্ করা। 
 

90. Which of the following is not correct? 

  (A) Triangulation involves two or more sources of data.  

  (B) Multiple data collection procedures refer to triangulation.  

  (C) Triangulation is a qualitative cross validation. 

  (D) Triangulation includes two or more research methods. 

90. মিতম্নাি ককািমি সমঠক িয়? 
  (A) রায়াঙ্গতুিশতি (Triangulation) দুই ো িার কেমশ িতথযর উৎস যুি থাতক। 
  (B) একামর্ক িথয সংগ্রহ পদ্ধমি triangulation-কক মিতদবশ কতর। 
  (C) Triangulation হি গুণগি প্রমি-বের্িা (cross validation) 
  (D) Triangulation-এ দুই ো িার কেমশ গতেষণা পদ্ধমি যুি থাতক। 
 

91. The District Institute of Education and Training are providing 

  (A) pre-service teacher education    

  (B) in-service teacher education 

  (C) both pre-service and in-service teacher education 

  (D) None of the above 
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91. District Institute of Education and Training মিম্নমিমিি ককািমি সরেরাহ কতর? 
  (A) িীমেকা-পূেব মশেক মশো   
  (B) িীমেকা-িিাকািীি মশেক মশো 
  (C) িীমেকা-পূেব এেং িীমেকা-িিাকািীি উভয়ই র্রতির মশেক মশো 
  (D) উপতরাি ককাতিামিই িয় 
 

92. Which one of the following is not a form of intelligence, according to 

Gardner? 

  (A) Bodily-Kinesthetic Intelligence     (B) Inter-Personal Intelligence  

  (C) Intra-Personal Intelligence       (D)Visual-Auditory Intelligence 
92. গাতডবিাতরর িতি, মিতম্নাি ককািমি েুমদ্ধর রূপ িয়? 
  (A) শারীমরক-গমিশীি েুমদ্ধ     (B) আন্তঃেযমিক েুমদ্ধ 
  (C) আন্তর-েযমিক েুমদ্ধ     (D) দশৃ্য-শ্রােয েুমদ্ধ 
 

93. Which of the sampling technique is the most appropriate to select a sample of 

teenage abusers? 

  (A) Purposive sampling    (B) Snowball sampling 

  (C) Theoretical sampling     (D) Convince sampling 

93. বকতশার অপেযেহারকারী (teenage abusers)-কদর িিুি মিেবািতি মিম্নমিমিি ককাি িিুিা 
ককৌশিমি সেতিতয় উপযুি? 
  (A) উতেশ্যিুিী িিুিা (Purposive sampling)  
  (B) কস্নােি িিুিা (Snowball sampling) 
  (C) িামিক িিুিা (Theoretical sampling)  
  (D) প্রিযয় িিুিা (Convince sampling) 
 

94. Which of the following is not a Management System 

  (A) Edmodo      B) Canvas 

  (C) Campus       (D) Canva 

 94. মিম্নমিমিি ককািমি মশিি পমরিািি েযেস্থা (Learning Management System) িয়? 
  (A) ACCATTOGT (Edmodo)    (B) কযািভাস (Canvas) 
  (C) কযাম্পাস (Campus)     (D) কযািভা (Canva) 
 

95.Ontology is the branch of Philosophy which deals with the theory of 

  (A) Values       (B) Creation 

  (C) Knowledge       (D) Being and their relations 

95. দশবতির শািা রূতপ িিমেদযা ো Ontology মিম্নমিমিি ককাি িিমি আতিািিা কতর? 
  (A) িূিযতোর্       (B) সৃমষ্ট্  
  (C) জ্ঞাি        (D) সিা এেং িাতদর সম্পকব 
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96. Expository approach is a________. 

  (A) method that present content in organised way 

  (B) method that present content in unstructured way 

  (C) method that present content in small parts 

  D) method that present content in experiential way 

96, েযািযািূিক (Expository) দমৃষ্ট্ভমঙ্গ হি 
  (A) সংগমঠিভাতে মেষতয়র উপস্থাপতির পদ্ধমি। 
  (B) অসংগমঠিভাতে মেষতয়র উপস্থাপতির পদ্ধমি। 
  (C) েুদ্র অংতশ মেষয় উপস্থাপতির পদ্ধমি।  
  (D) অমভজ্ঞিার মভমিতি মেষয় উপস্থাপতির পদ্ধমি। 
 

97. Online assessment of the learner cannot be carried out through 

  (A) Quizziz       (B) Jitsi  

  (C) Hot potatoes      (D) Testomoz 

97. মশোথবীর অিিাইি িূিযায়ি মিতম্নাি ককািমির িার্যতি সম্পন্ন করা সম্ভে িয়? 
  (A) Quizziz       (B) Jitsi  
  (C) Hot potatoes      (D) Testomoz 
 

98. A quality research is the outcome of 

  (A) an analytical mind     (B) a rich source of literature  

  (C) a collective scholarship      (D) a genius mind 

98. একমি গুণগি গতেষণা মিতম্নাি ককািমির ফিাফি? 
  (A) মেতেষণাত্মক িি      (B) সিৃদ্ধ সামহতিযর উৎস 
  (C) সমম্মমিি পামেিয      (D) প্রমিভাশািী িি 
 

99. Which of the following combination characterises reliability of a educational 

research? 

  (i) Replicability of a study    (ii) Accuracy of data analysis  

  (iii) Consistency of data collection   (iv) Credibility of results 

Code: 

  (A) (i) and (ii)       (B) (iii) and (iv) 

  (C)(i) and (iii)      (D) (ii) and (iv) 
99. মিম্নমিমিি ককাি সংমিশ্রণমি মশোিূিক গতেষ মিভবরতযাগযিার বেমশষ্ট্যতক িুতি র্তর? 
  (i) অর্যয়তির প্রমিমিমপ     (ii) িথয মেতেষতণর মিভুবিিা 
  (iii) িথযসংগ্রতহর র্ারাোমহকিা    (iv) ফিাফতির মেশ্বাসতযাগযিা 

ককাড : 
  (A) (i) এেং (ii)       (B) (iii) এেং (iv)  
  (C) (i) এেং (iii)       (D) (ii) এেং (iv) 
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100. Dyslexia is associated with 

  (A) Mental Disorder      (B) Behavioural Disorder 

  (C)Reading Disorder     (D) Writing Disorder 
100. Dyslexia মিতম্নাি ককািমির সাতথ যুি? 
  (A) িািমসক মেশৃঙ্খিা      (B) আিরণিূিক মেশৃঙ্খিা 
  (C) পঠিিূিক মেশৃঙ্খিা     (D) মিিি মেশৃঙ্খিা 
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NET, SET, SSC 

WBCSSC SLST, WB-TET, 

DESCRIPTIVE BENGALI & ENGLISH  

------------------------------------------------------------------- 

Join Our Online Classes 
------------------------------------------------------------------- 

    

India’s No 1 & Most Successful  

Educational Institute…. 

 Now at Your Home 
Subjects Available for  

NTA NET & WBCSSC SLST 

We also guide for 

NET Paper-1 

Bengali Sanskrit Preliminary Test / PT / PET  

Education Philosophy WBTET  Primary & Upper 

English Geography Descriptive Bng & Eng 

History Pol. Science C-TET (SOCIAL STUDIES) 
 

Use your Time Wisely & Educate Your Self for Your Successful Career 
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Call Now 8777279548 / 7003467101 

#Learn from Home  
With the Help of 

BSSEI Digital Learning App 
Install Now from Google Play Store  

--------------------------------------------------------- 
Clear Your Concept from 

Best Educators &  
Guidance of BSSEI, Belur  

------------------------------------- 

NET / SET পরীক্ষায় আপনাবের সাি যই আমাবের পটরেয়... 

 

আমাবের সি  ছাত্র-ছাত্রীবের নাবমর তাট কা আমাবের অটিটশ্য়া  ওবয়বসাইবট (www.bssei.in) কেওয়া 
আবছ এবিং তাবের সাক্ষাৎকার কেখার জনয BSSEI এর YouTube েযাবনব  কযবত পাবরন। 

 

BSSEI পটরোট ত টবটিন্ন টবষবয়র Telegram Group এ যুক্ত হবত 8777279548 নম্ববর 
টনবজর নাম ও টবষয় ট বখ Whatsapp করুন। 
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New Batch Will Starts Soon 

পািযক্রবমর অননযতা 
❖ Learn From Home-  কিকািা কথতক দরূেিবী োত্র-োত্রীরা প্রায়শই কিকািার মশোথবীতদর 

িতিা সুতযাগ সুমের্া পাই িা, সুতযাগ িা থাকার িন্য অতিকতেতত্রই িারা Hard work করতিও Smart 

work  করতি পাতরি িা ফিি োরোর একিুর িন্য সফি হতি পাতর িা.... কসই োর্াতক কািাতি আিরা 
এতিমে Learn From Home এর সুমের্া। একমি Smart Phone with Active Internet এেং BSSEI 

App  থাকতিই সিস্ত িশুমকি আসাি। আিাতদর পাঠযক্রতির সিস্ত ক্লাসগুমিই Online Live Class িার্যতি 
করার সুতযাগ পাতেি আপমিও। মিতির োমড়তি েতসই অমভজ্ঞ মশেক-মশমেকাতদর ক্লাস করুি সরাসমর... 
যািায়াতির ক্লামন্ত ো সিতয়র অপিতয়র মদি কশষ... 
 

❖ Interactive  Live  Class-  BSSEI App এর Live  Class গুমি একিুিী ক্লাস িয়, এিাতি 
ক্লাস িিাকািীি আপমিও স্যাতরর সাতথ সরাসমর কথা েিতি পারতেি আিাতদর এই BSSEI App এর 
িার্যতি। ফিি, ক্লাসরুতির পমরতেশ পাি ঘতর েতসই, মিতির সংশয় দূর করতি সরাসমর প্রশ্ন 
করুি এেং মেষয়গুমিতক িৎেণাৎ েুতঝ মিি, BSSEI App এর সাহাতযয এিি আপিার কোট্ট 
ঘরমিই হতয় উঠতে আপিার ক্লাসরুি। 

 

❖ Recorded Video Class-  যমদ কিতিা Live Class িা Miss কতর যাি ো ক্লাস িিাকামিি 
আপিার কফাতি ককাতিা সিস্যা হয়, িতেও কিিশি করার ককাতিা প্রতয়ািি কিই, কারণ আিাতদর প্রমিমি 
Live Class এর Recorded Video আপমি আপিার BSSEI App এর িতর্য কপতয় যাতেি। ফতি.. ক্লাসমি 
পতরও কদিতি পারতেি। প্রতয়ািতি একমি ক্লাস যিি িুশী একামর্ক োর কদিার সুতযাগ থাকতে। ফিি, 
কমঠি মেষতয়র ক্লাসগুমি োরোর কশািার ও কোঝার সুেণব সুতযাগ থাকতে আপিার কাতে। 

 

❖ E Study materials- প্রমিমি ক্লাতসর কশতষ কসই ক্লাতসর E Study Materials আপমি আপিার 
BSSEI App এর িতর্য কপতয় যাতেি। Study Materials এর িন্য অতপো কতর আপমি যাতি সাফিয 
কথতক মপমেতয় িা পতড়ি, কসকারতণই এই েযেস্থা। 

 

❖ Printed Study Materials Free Home Delivery- প্রমিমি িাতস ঘতর 
েতসই আপমি আপিার ককাতসবর Printed study materials কপতয় যাতেি। আপিার োমড়তি Printed 

study materials পাঠাতিার েযেস্থা করতো আিরাই, িার িন্য ককাতিা রকি অমিমরি Delivery Charge 

/ Printing Charge / Xerox Charge িাগতে িা। আিাতদর কেিুতড়র অমফস কথতক Study materials 

যিিই Dispatch  হতে, িিি কথতকই sms এর িার্যতি আপমি আপিার Study materials এর Tracking 

Details  কথতক শুরু কতর আপিার হাতি কপৌোতিা পযবন্ত সিগ্র আপতডি কপতি থাকতেি। 
 

❖ Weekly Mock Test-  প্রমিসপ্তাতহ একমি কতর Mock Test আপিাতক মদতিই হতে এেং 
২৪ ঘন্ট্িা পতর আিরা আপিার িকতিতষ্ট্র করিাল্ট ও Rank list প্রকাশ করা হতে। কযিা কথতক সকতির 
িতর্য মিতির স্থািিা আপমি মিতিই অনুভে করতি পারতেি, এিতিা কিিা এতগাতি হতে কসিা েুঝতি 
পারতেি। কযিা আপিার সাফতিযর সহায়ক হতে। 
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❖ Question Bank- “Practice Makes Perfect”  আর এিাই সাফতিযর অন্যিি রহস্য। BSSEI 

App এ প্রায় ৫০,০০০ প্রতশ্নািতরর একমি মেশাি সংগ্রহ বিরী কতরমে আিরা। কযিাতি প্রমিমি Topic এর 
উপর অভযাতসর িন্য হািার হািার প্রশ্ন কদওয়া আতে। আপিার Syllabus এর কয ককাতিা Unit এর কয 
ককাতিা Topic এর উপর কযতকাতিা সিয় একামর্কোর পরীো কদওয়া সুতযাগ থাকতে এিাতি। পরীো কশষ 
করার পতরই পরীোর Result কদিতি পারতেি। সাতথ সাতথ পরীো ভুি হওয়া প্রতশ্নর সমঠক উির মক 
হতে কসিা কদিারও সুতযাগ থাকতে। এই Question SET গুমিতি আপমি যিোর পরীো কদতেি, িিোরই 
িিুি িিুি Question SET এর সমু্মিীি হতেি আপমি এেং োরংোর অভযাতসর িার্যতি মিতিতক Perfect 
কতর িুিুি .....  

 

❖ Unlimited Practice SET- Topic র্তর পরীো কদওয়ার পতরও মিতির প্রস্তুমিতক 
সমঠকভাতে পরি করতি হতি সম্পূণব মসতিোতসর উপর ো এক একমি ইউমিতির উপর পরীো কদওয়ািা 
িুেই িরুরী..... কসরকিই Unlimited Practice SET পাতেি আিাতদর এই অযাতপ। 

 

❖ Always Updated Study Materials & Question Bank-  যিমদি 
যাতচ্ছ পরীোর কাঠীন্য কেতড়ই িতিতে, সাতথ সাতথ প্রতশ্নর র্রতণর পমরেিবি হতচ্ছ প্রমি েের..... ফিি 
সাফতিযর িুি কদিতি পাতচ্ছি িা অতিতকই। কসকারতণ, প্রশ্নপতত্রর র্রণতক িেয করতি প্রমিেেরই আিরা 
প্রমিমিয়ি মিতিতদর Study Materials, Question Bank. Regular Mock test & Teaching Technics 

এর পমরেিবি কমর। যাতি ফাইিাতি মগতয় প্রতশ্নর র্রণ কদতি অতিিা িতি িা হয়। প্রমিমি মেষতয়র িন্য 
থাকা আিাদা আিাদা Research & Development Team সারােের র্তর এই কািমিই কতর িতিতে, 
আর কসকারতণই হয়তিা...আিাতদর সাফতিযর সংিযািা কিাতি পড়ার িতিা... আসতি আিরা কাি কমর 
আিাতদর িতিা.....একিু অন্যভাতে, অন্য আমঙ্গতক... 

 

❖ Group Discussion- ক্লাতসর পতরও কয সিস্ত সংশতয়র সমু্মিীি হতেি কসগুমি আিাতদর 
Official Group এ মিজ্ঞাসা করতি পাতরি, কযিাতি আিাতদর সিস্ত োত্র-োত্রী ও মশেক-মশমেকারা 
আতেি। িারা আপিার সংশয় মিোরতির কিষ্ট্া করতেি। 

 

❖ Pocket Class Room- মিতির োমড়তি থাকুি ো আত্মীতয়র োমড়তি কযিাি কথতক িুশী ক্লাস 
করুি.... মিতির Classroom কক মিতির পতকতি রািুি। সািামিক অনুোি, পামরোমরক দাময়ত্ব, স্থাি 
কাি পাত্র কযি আপিার সাফতিযর কেতত্র োর্া হতয় িা দাড়ায়। 

 

❖ Digital Class Room- BSSEI APP এর িার্যতি আপিার সিস্ত ককাসবিাই এিি আতরা 
স্মািব। োতস ো করতি কযতি কযতি পড়তি পাতরি E Study Materials, কদিতি এেং শুিতি পাতরি 
Recorded Video Class, কয ককাতিা সংশয় হতি, সাতথ সাতথ মিজ্ঞাসা করতি পাতরি আিাতদর Official 

Group এ, আপিাতক সাহাযয করতেি আিাতদর মশেক-মশমেকারাই, কয ককাতিা সিয় Group discussion 

এ অংশগ্রহি কতর মিতিতক প্রস্তুি কতর কিওয়ার সুতযাগ কিা থাকতেই.. আর সম্পণূবিাই BSSEI Digital 

Learning App এর সাহাতযয। 

Call Now 8777279548 / 7003467101 

You are the creator of your own destiny. 


