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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. The dynamic approach to teaching-learning process means that 

পঠনপাঠন প্রক্রিযার ‘গক্রিশীল পন্থা বলতি আমরা বুক্রি 

  (A) teaching should be open to change. 

  (B) teaching should be made relevant to students' needs.  

  (C) teaching should emphasize student participation through        

learning activities. 

  (D) teaching should take into account students’ responses. 

 

(A) ক্রশক্ষাদান যেন পক্ররবিততনর জন্য উনু্মক্ত থাতে।  
(B) ক্রশক্ষাদানতে ছাতের প্রতযাজতনর সাতথ প্রাসক্রিে েতর যিালা হয।  
(C) ক্রশক্ষাদাতন শশক্রক্ষে ক্রিযােলাতপর দ্বারা ক্রশক্ষাথতীতদর অংশগ্রহতের ওপর গুরুত্ব আতরাপ 
েরা উক্রিি।  
(D) ক্রশক্ষাদাতন ক্রশক্ষাথতীতদর প্রক্রিক্রিযা গ্রাহ্য েরা উক্রিি। 

 

2. Which technology allows sharing of Internet access of one mobile node among 

other nodes using wireless medium? 

 

ইন্টারতনট পক্ররতেবা যমাবাইতলর এেক্রট যনাড হতি অন্য যনাডগুক্রলতি যবিার মাধ্যতম বযবহাতরর 
প্রেকু্রক্তর নাম – 

  (A) Bluetooth      (B) Zigbee 

  (C) Broadband      (D) Hotspot 

 

(A) ব্লুটুথ (Bluetooth)    (B) ক্রজগক্রব (Zigbee)।  
(C) ব্রডবযান্ড (Broadband)   (D) হটস্পট (Hotspot) 

 

3. A given mixture contains milk and water in the ratio 4: 3. If 5 litres of water is 

added to the mixture, the ratio becomes 4:5. Find the quantity of milk in the 

given mixture. 

 

 (A) 8 litres      (B) 9 litres  

  (C) 10 litres      (D) 11 litres 

 
এেক্রট ক্রমশ্রতে দুধ্ ও জতলর অনুপাি 4; 3। েক্রদ ওই ক্রমশ্রতে আরও 5 ক্রলটার জল যোগ েরা 
হয, িতব অনুপাি 4:5 হয। ক্রমশ্রতে দুতধ্র পক্ররমাে – 

  (A) ৪ ক্রলটার      (B) 9 ক্রলটার  
(C) 10 ক্রলটার      (D) 1 ক্রলটার 

 

4. Which of the following types of research depends least on empirical facts? 
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  (A) Ethnographic research   (B) Phenomenological research  

  (C) Philosophical research    (D) Experimental research. 
 
ক্রনম্নক্রলক্রিিগুক্রলর মতধ্য যোন ধ্রতনর গতবেো পদ্ধক্রি ভূতযাদশতনল (empirical) িতথযর ওপর 
ক্রনভতরশীল নয? 

(A) নৃিাক্রিে (Ethnographic) গতবেো  
(B) প্রপঞ্চক্রবজ্ঞান ক্রভক্রিে (Phenomenological) গতবেো।  
(C) দশতনশাস্ত্র ক্রভক্রিে (Philosophical) গতবেো।  
(D) পরীক্ষামূলে (Experimental) গতবেো। 

 

5. Match the items of List / with the items of List-II and indicate your answer by 

selecting the correct code.  

  List-1      List-11 

 (River Dam Project)            (Location)  

(a) Shivasamudra     (i) On Krishna in AP Project  

(b) Hirakud Project    (ii) On Beas in HP 

(c) Mandi Project     (iii) On Mahanadi in Odisha  

(d) Nagarjuna Project    (iv) On Cauvery in Karnataka 

 

 িাক্রলো ১ এবং ‘িাক্রলো ২' এর সূে ক্রমক্রলতয নীতয যদওযা িম যথতে সক্রঠে উির যবতছ 
ক্রনতি হতব।  

িাক্রলো ১ (নদী বাাঁধ্ প্রেল্প)    িাক্রলো - ২ (স্থান)  
(a) ক্রশবসমদু্র প্রেল্প     (i) েৃষ্ণা নদী-অন্ধ্র প্রতদশ  
(b) ক্রহরাকুদ প্রেল্প।    (ii) ক্রবযাস নদী-ক্রহমািল প্রতদশ  
(c) মাক্রন্ড প্রেল্প।      (iii) মহানদী-ওক্রডশা  
(d) নাগাজুতন প্রেল্প।     (iv) োতবরী-েেতাটে 

Codes: 

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

  (A)   (1)      (ii)    (iii)   (iv)  

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

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

  (D)  (iv)  (ii)  (iii)   (1) 

 

6. The name of the virtual assistant promoted by Apple Inc, which can create 

reminders, take notes, set alarms among many other tasks is 

 

Apple Inc.-এর যে virtual assistant-এর সাহাতেয reminders, take notes, 
set alarms ও অন্যান্য োজ পাওযা োয িার নাম 
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(A) Alexa  (B) SIRI  (C) Echo  (D) Google Home  

 

Directions: Study the following table and answer Question Nos. 7 to 10. 

  Expenditures of a company (in lakhs of rupees) per annum over the given 

years: 

 

ক্রনতদতক্রশোাঃ প্রশ্ন নং 7 যথতে 10-এর জন্য ক্রনতম্নর যটক্রবল বযবহার েরুন। 
এেক্রট যোম্পাক্রনর বাৎসক্ররে িরতির ক্রহসাব (লক্ষ টাোয) নীতির বছরগুক্রলতি যদওযা হল: 
 

  

  

  

  

  

 

  

  

  

 

7. The total expenditure on all the items in 2014 was approximately what percent 

of the total expenditure in 2018? 

 

2014 সাতল যোম্পাক্রনর যমাট িরি, 201৪ সাতল যমাট িরতির আসন্ন শিেরা পক্ররমাে হল 

  (A) 62%       (B) 66% 

  (C) 69%       (D) 71% 

 

8. What is the average amount of interest per year which the company has to pay 

during the period? 

(A) Rs. 32.43 lakh     (B) Rs. 33.72 lakh  

  (C) Rs. 34.18 lakh     (D) Rs. 36.66 lakh 

 
যোম্পাক্রন প্রদি বাৎসক্ররে গড় সুতদর পক্ররমাে হল 

(A) 32.43 লক্ষ টাো।     (B) 33,72 লক্ষ টাো।  
(C) 34.18 লক্ষ টাো     (D) 36.66 লক্ষ টাো। 

 
9. The ratio between the total expenditure on taxes for all the years and the total 

expenditure on fuel and transport for all the years respectively is approximately 

 

 (A) 4:7      (B) 10:13  

  (C) 15:18       (D) 5:8 

Item 

Expenditure 

Salary Fuel  

and 

Transport 

Bonus Interest 

on 

Loans 

Taxes 

Year 

2004 

2015 

2016 

2017 

2018 

288 

342 

324 

336 

420 

98 

112 

101 

133 

142 

3.00 

2.52 

3.84 

3.68 

3.96 

23.4 

32.5 

41.6 

36.4 

49.4 

83 

108 

74 

88 

98 
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যোম্পাক্রন েিৃতে বছরগুক্রলতি ের বাবদ যমাট িরি এবং জ্বালাক্রন ও োিাযাি বাবদ যমাট িরতির 
আসন্ন অনুপাি হল 

 (A) 4:7      (B) 10:13  

  (C) 15:18       (D) 5:8 

 

10. The total amount of bonus paid by the company during the period is 

approximately what percent of the total amount of salary paid during the period? 

 (A) 0.1%       (B) 0.5%  

  (C) 1.0%       (D) 1-25% 

 

উক্ত বছরগুক্রলতি যোম্পাক্রন প্রদি যমাট যবানাস যমাট মাক্রহনার আসন্ন শিেরা পক্ররমাে হল 

 (A) 0.1%       (B) 0.5%  

  (C) 1.0%       (D) 1-25% 

 

11. The term "Pedagogy" refers to 

‘যপডাতগাক্রজ’ বলতি আমরা বুক্রি 

  (A) methods of teaching  

  (B) skills required for teaching 

  (C)theory and practice of teaching  

  (D)effective classroom practice 

 

(A) ক্রশক্ষাদাতনর পদ্ধক্রি।  
(B) ক্রশক্ষাদাতনর জন্য জরুক্রর দক্ষিা।  
(C) ক্রশক্ষাদাতনর িি ও িিতা।  
(D) যশ্রক্রেেতক্ষর োেতের অনুশীলন। 
 

12. The full form of 'NKN' which is responsible to provide unified high speed 

network backbone for educational institutions in India is 

 

'NKN' ো ভারিীয ক্রশক্ষা প্রক্রিষ্ঠানগুক্রলতি unified high speed network 
backbone যদয িার পূেতরূপ হল 

   

(A) New Knowledge Network   

  (B) National Knowledge Network  

  (C) National Kilo-byte (KB) Network   

  (D) Nation-wide Knowledge Network 
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13. An observational study that employs continuous or repeated measures to 

follow/observe particular individuals/groups over prolonged period of time after 

years or decades is – 

(A) Cross-sectional study   (B) Census study  

  (C) Longitudinal study    (D) Descriptive study 

 
যে পেততবক্ষে এেক্রট যশ্রক্রে বা েিগুক্রল জী বা উক্রিতদ উপর বছতরর পর বছর বা েুতগর পর েগু 
ক্রনরবক্রিন্নভাতব বা বারবার েরা হয িা হল – 
 

(A) েস যসেসনাল স্টাক্রড (Cross-sectional study)  
(B) যসনসাস টাক্রড (Census study)  
(C) লক্রিক্রট উক্রডনাল স্টাক্রড (Longitudinal study)  
(D) যডসক্রিপক্রটভ টাক্রড (Descriptive study). 

 

14. A sampling frame is 

(A) a summary of the various stages involved in designing a survey. 

  (B) an outline view of all the main clusters of units in a sample.  

  (C) a list of all units in the population from which a sample will be   

               selected    

  (D) a wooden frame used to display tables of random numbers. 

 

এেক্রট 'simpling frame' হল – 
(A) এেক্রট survey পক্ররেল্পনা েরার জন্য ক্রবক্রভন্ন পদতক্ষতপর সারসংতক্ষপ।  
(B) Sample-এর মতধ্য সমস্ত মুিয clusters of units এর রূপতরিা।  
(C) Population-এর সমস্ত units-এর িাক্রলো যেিান যথতে এেক্রট sample 
ক্রনবতািন েরা হয।  
(D) এেক্রট Wooden frame োর সাহাতেয random numbers প্রোশ েরা 
হয। 
 

15. Grading the final learning outcomes is known as – 
  

(A) Summative evaluation   (B) Formative evaluation 

  (C) Continuous evaluation   (D) Normative evaluation 
 

ক্রশক্ষার িূড়ান্ত ফলাফতলর িমতে বলা হয – 

(A) সাতমক্রটভ মূলযাযন    (B) ফরমযাক্রটভ মলূযাযন 

(C) ক্রনরবক্রিন্ন মলূযাযন    (D) নরমযাক্রটভ মলূযাযন 

 

16. What is the next term in the following series? 
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নীতি যদওযা িতম পরবিতী সংিযাক্রট েী? 

  2,1,
1

2
, 

1

4
,

1

8
 

  (A) 
1

3
       (B)

𝟑

 𝟒𝟖
 

  (C) 
2

24
      (D) 

1

4
 

 
17. Given below are different steps of teaching process: 

 (i) Relating the present knowledge with the previous knowledge  

(ii) Evaluation  

(iii) Reteaching  

(iv) Formulating objectives  

(v) Presentation of materials 

 

নীতি ক্রশক্ষাদান প্রক্রিযার ক্রবক্রভন্ন ধ্াপ যদওযা আতছ। এই ধ্াপগুতলাতে সক্রঠে িতম শুরু যথতে 
যশে পেতন্ত সাজাতি হতবও নীতি যদওযা ক্রবেল্প যথতে শুদ্ধ উির যবতছ ক্রনতি হতব: 
(i) পূবতশিতা এবং সমসামক্রযে জ্ঞাতনর সম্বন্ধ স্থাপন েরা  
(ii) মূলযাযন  
(iii) পুনরায ক্রশক্ষাদান  
(iv) উতেশ্য সূেবদ্ধ েরা  
(v) উপাদান উপস্থাপনা েরা 
  

  Choose the right option from the codes given below giving the right 

sequence of the steps starting from the beginning to the last. 

Codes:  

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

  (C) (iv). (i), (v). (ii), (iii)    (D) (v), (iv), (iii), (i), (ii) 

 

18. Which application protocol is used for distributed, collaborative and 

hypermedia data communication in World Wide Web? 

  (A) FTP       (B) DNS  

  (C)HTTP       (D) rlogin 

 

যে protocol বযবহার েতর distributed, collaborative এবং hyper media 
(data communication েরা হয World Wide Web-এ িা হল – 
 (A) FTP       (B) DNS  

  (C)HTTP       (D) rlogin 

 

19. The term "research methodology” refers to  

  (A) the methods used in data collection and analysis.  
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  (B) the rules for writing a research report or paper.  

  (C) the specific methods of study and analysis.  

  (D) the theoretical paradigms for data collection, analysis and  

               interpretation. 

 

‘গতবেো পদ্ধক্রি' বলতি আমরা বুক্রি 
(A) িথয সংগ্রহ ও ক্রবতেেতের পদ্ধক্রি।  
(B) গতবেোপে বা গতবেো প্রক্রিতবদন যলিার ক্রনযমাবলী।  
(C) গতবেো এবং ক্রবতেেতের ক্রনক্রদতষ্ট পদ্ধক্রি।  
(D) িথয সংগ্রহ, ক্রবতেেে এবং বযািযার িাক্রিে দৃষ্টান্ত। 

 

20. The study of body language, gestures, postures, facial expressions and body 

movements is known as 

  (A) Proxemics      (B) Vocalics  

  (C) Haptics      (D) Kinesics 

 

শারীক্ররে ভাো (body language), অিভক্রি (gestures), ভাবভক্রি (postures), 
মুিভক্রি (facial expressions) এবং শদক্রহে সঞ্চালন (body movements) - এই 
অধ্যযনতে বলা হয 

(A) 02129 (Proxemics)    (B) যভাোক্রলন্স (Vocalics)  
(C) হ্যাপক্রটক্স (Haptics)    (D) োইতনক্রসক্স (Kinesics) 

 

21. Four students W, X, Y, Z appeared in four papers I, II, III and IV in a test. 

Their scores out of 100 are given below: 

এেক্রট পরীক্ষায এেক্রট প্রশ্নপতের I, II, III, IV জন্য ৪ ছাে W, X, Y এবং Z -এর নম্বর 
১০০ - এর মতধ্য ক্রনতন্ম যদওয়া হল – 

  Students      Papers 

   (I)  (II)  (III)  (IV) 

  W 60  81  45  55 

  X 59  43  51  55 

  Y 74  60  71  65 

  Z  72  76  58  68 
 

Which candidate has secured between 60-65 marks in average? 

উপতরর িার ছাতের মতধ্য োর গড় নম্বর ৬০-৬৫ এর মতধ্য আতছ – 

  (A) X       (B) Y 

  (C) W       (D) Z 
 

22. Which of the following is the cause of extinction of plants and animals in 

water? 
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  (A) Nitrogen depletion   (B) Chlorine depletion  

  (C) Oxygen depletion    (D) Ozone depletion 
 

জলজ উক্রিদ এবং প্রানীর ক্রবলুক্রির োরন ক্রে – 
  (A) নাইতরাতজতনর মাোর হুস    (B) োক্রিততনর মাোর দুস  

(C) অক্রক্সতজতনর মাোর হ্রাস    (D) ওতজাতনর মাোর হুস 
 

23. Achievement tests are commonly used for the purpose of 

  (A) selecting candidates for a specific job. 

  (B) selecting candidates for a course.  

  (C) identifying strengths and weaknesses of learners. 

  (D) assessing the amount of learning after teaching 

 

23. েৃক্রিত্ব পরীক্ষা সাধ্ারেি িার বযবহৃি হয? 
(A) ক্রনক্রি োতজর জন্য প্রাথতী বাছাই েরতি।  
(B) যোতনা পাঠযিতমর জন্য প্রাথতী িযন েরতি।  
(C) ক্রশক্ষাথতীতদর সামথতয এবং দুবতলি' শনাক্ত েরতি।  
(D) ক্রশক্ষার পর জ্ঞান অজততনর পক্ররমাপ মুলযায়ন েরতি। 

 

24. Choose the missing word in place of (?) on the basis of the relationship. 

সম্পেত বুতি প্রশ্নতবাধ্ে (?) স্থাতন যোন োতজ ক্রনন। 
  ?: ALKLO :: WOULD: TLRIA  

  (A)DONOR       (B) CONES 

  (C) BARGE      (D) BLOCK 
 

25. The regulation for protecting private and organizational data recently being 

used across the globe is known as 

  (A) Global Data Protection Regulation 

  (B) Intellectual Property Regulation  

  (C) General Data Protection Regulation  

  (D) International Patent Law and Regulation 
 

যে ক্রবক্রধ্ ৰা আইন দ্বারা সমসামক্রযেোতল পক্রথবীর ক্রবক্রিাঃ জাযগায বযক্রক্তগি এবং প্রাক্রিষ্ঠাক্রনে 
িথয সুরক্ষা েরা হয িার নাম 

(A) যলাবাল টা যপ্রাতটেশন যরগুতলশন  
(B) ইনতটতন্সযাল প্রপারক্রট যরগুতলশন  
(C) যজনাতরল ড্রাটা যপ্রাতটেশন যরগুতলশন  
(D) ইন্টারন্যাশনাল যপতটন্ট ল অযান্ড যরগুতলশন 
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Read the following passage and answer Question 

Nos. 26 to 30: 

Sport is expected to operate at a higher moral plane where the effort is honest and 

transparency remains an abiding principle. It is a utopian ideal leaning on pure 

performance, copious sweat and relentless training. But in a practical world 

greased with greed. besides match-fixing, there is another terrible offence: 

ingestion of performance-enhancing drugs. Athletes like Canada's Ben Johnson 

were labeled as drug-cheats and rightly denied their Olympic medals. The World 

Anti-Doping Agency (WADA), since its inception in 1999, has imposed stringent 

measures so that sport stays drug-free. In India, WADA's rules have been enforced 

by the Government-run National Anti-Doping Agency (NADA) and almost all 

sports federations had fallen in line except one behemoth the Board of Control for 

Cricket in India (BCCI). But that aberration was erased as the BCCI accepted 

NADA'S supervision following a meeting between its CEO Rahul Johri, General 

Manager Saba Karim and Sports Ministry officials led by Sports Secretary Radhey 

Shyam Julaniya. Indian cricket's governing body finally agreed to subject its 

players to NADA's testing routines. Before its turn-around, the BCCI had resisted 

NADA'S intervention. The main objection pertained to the "whereabouts" clause, 

which made it mandatory for a player to reveal where he would be on a daily basis. 

The need for privacy was offered as an excuse. 

Earlier, the BCCI had its in-house dope-tests but it only lent credence to the 

allegations about conflict of interest. The issue came to a boil when Prithvi Shaw 

was given a back-dated eight-month suspension after he tested positive for a 

banned drug, Terbutaline. The 19-year-old batsman, who was checked in February, 

claimed that the substance was present in an over-the-counter cough syrup. Shaw's 

excuse and the BCCI's quick acceptance of his self-medication, bred scepticism. It 

is either naivety or a classic cover-up from an Indian cricketer, who had been 

advised about the chemicals that have to be avoided even for therapeutic purposes. 

The silver-lining is that the episode hastened the BCCI's move into the NADA'S 

ambit and also cleared the decks for the Indian women's cricket team to compete 

in the 2022 Commonwealth Games at Birmingham. With the BCCI belatedly 

allowing NADA to monitor its domestic cricketers, by extension the International 

Cricket Council too has finally come under the WADA's unerring gaze. In these 

hyper-kinetic times, it is a fallacy to stress that   

cricket is just a reflection of skill and that drugenhanced muscular efficiency 

cannot influence match results. Sport has to be a level-playing field and it is finally 

one with the willow-game subjecting itself to universal drug-testing rules. 

 

ক্রনম্নক্রলক্রিি অনুতিদক্রট পতড় 26 যথতে 30 নম্বর পেতন্ত প্রশ্নগুক্রলর উির ক্রদন: যিলাধু্লা এমনই 
এে উচ্চস্ততর অবস্থান েতর, যেিাতন সিিা ও স্বিিা হল এেক্রট মূলনীক্রি। এক্রট এেক্রট ক্রিরোলীন 
ইউতটাক্রপযান আদশত, যেিাতন দক্ষিা, যস্ব-ক্রনাঃসৃি পক্ররশ্রম এবং ক্রনরন্তর ক্রশক্ষা গুরুত্বপেূত। ক্রেন্তু বাস্তব 
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জগতি লাত তভর দ্বারা িাক্রলি হতয (ক্রগ্রসড উইথ ক্রগ্রড) মযাি-ক্রফক্রক্সং ছাড়াও আর এেক্রট মারাত্মে 
অপরাতধ্র জন্ম হতি : েমতদক্ষিাবধ্তে ড্রাতগর বাহার। োনাডার যবন জনসতনর মতিা যদৌড়ক্রবদতেও 
ড্রাগ যসবতনর জন্য অপরাধ্ীরূতপ ক্রিক্রিি েরা হতযক্রছল এবং েথােথভাতব িাতে অক্রলক্রম্পে যমতডল 
যথতে বক্রঞ্চি েরা হতযক্রছল। ওযার্ল্ত অযাক্রন্ট যডাক্রপং এতজক্রন্স (WADA), এর প্রক্রিষ্ঠাোল 1999 
যথতে যিলাধু্লাতে ড্রাগমুক্ত রািার জন্য প্রযাস েতর িতলতছ। ভারতি WADA-র ক্রনযমনীক্রি 
প্রতযাগ েরা হয সরোর-পক্ররিাক্রলি সংস্থা ন্যাশনাল অযাক্রন্ট যডাক্রপং এতজক্রন্স (NADA)-র মাধ্যতম 
এবং প্রায সমস্ত িীড়া সংগঠনই এর 
অন্তভুতক্ত। বযক্রিিম এেক্রট বৃহদাযিন সংস্থা (তবতহমথ)—দয যবাডত অফ েতন্রাল ফর ক্রিতেট 
(BCCI), ক্রেন্তু এই বযবধ্ান মুতছ োয েিন BCCI NADA-র িিাবধ্ান যমতন যনয এেক্রট 
আতলািনা সভার মাধ্যতম, যেিাতন ক্রছতলন BCCI-এর CEO রাল জহক্রর, যজনাতরল মযাতনজার 
সাবা েক্ররম এবং িীড়ামন্ত্রতের আক্রধ্োক্ররেগে, োর যনিৃতত্ব ক্রছতলন িীড়াসক্রিব রাতধ্শ্যাম 
জুলাক্রনযা। ভারিীয ক্রিতেতটর গভক্রনতং বক্রড যশে পেতন্ত NADA-র পরীক্ষার ক্রনযমাবলী যমতন ক্রনতি 
সম্মি হয। এর আতগ BCCI, NADA-র নজরদাক্রর মানতি অস্বীেৃি হতযক্রছল। মূল আপক্রির 
জাযগা ক্রছল ‘অবস্থানগি হক্রদশ যদওযা ; অথতাৎ এেজন যিতলাযাতড়র শদক্রনে অবস্থানগি িথয 
যদওযা বযধ্যিামূলে ক্রছল। বযক্রক্তগি যগাপনীযিা বযাহি হতব, এক্রট আপক্রির োরে ক্রছল। এর পূতবত 
BCCI স্বাতথতর সংঘাি-জক্রনি অক্রভতোগ নস্যাৎ েরার জন্য এবং ক্রনতজতদর ক্রবশ্বাসতোগযিা প্রমাে 
েরার জন্য ক্রনজস্ব পদ্ধক্রিতি যভাপ পরীক্ষা েরি। এই ক্রবেযক্রট উতদ্বগজনে হয েিন পৃথ্বী শ পূতবতর 
েতযে মাসসহ আট মাতসর জন্য ক্রিতেট যথতে ক্রনবতাক্রসি হন। োরে, এেক্রট ক্রনক্রেদ্ধ ওেুতধ্র 
যসবন, টারবুটযালাইন। উক্রনশ বছতরর এই বযাটসমযান, োতে যফব্রুযাক্রর মাতস পরীক্ষা েরা হতযক্রছল, 
দাক্রব েতরন যে, োফ ক্রসরাতপর মতধ্য ওই উপাদানক্রট ক্রছল। শ-এর আত্মপক্ষ সমথতন এবং িার 
স্বক্রিক্রেৎসার িিতে BCCI যেভাতব দ্রুি গ্রহে েতরক্রছল িা বহু সংশতযর জন্ম ক্রদতযক্রছল। এক্রট 
হযতিা-বা অজ্ঞানিা ক্রছল, বা অপরাধ্ ঢাোর প্রতিষ্টা ক্রছল। ইক্রন এমন এেজন ভারিীয ক্রিতেটার, 
ক্রেক্রন সবততিাভাতব জানতিন ক্রিক্রেৎসাতিও এই রাসাযক্রনে বস্তুক্রট বযবহার েরা োয না। এই পতবতর 
রুতপাক্রল দুযক্রি ক্রছল এই যে, BCCI এরপর NADA-র এক্রক্তযাতরর অন্তগতি হতয োয এবং 
ভারিীয মক্রহলা ক্রিতেট দতলর স্বিিা রক্ষাতিও যজার যদয, োরা বাক্রমতংহাম েমনওতযলথ যগমস্-
এ 2022-এ অংশগ্রহে েরতব। NADA-র অধ্ীতন ক্রনতজতদর ঘতরাযা ক্রিতেটারতদর নজরদাক্ররতি 
BCCI ক্রবলক্রম্বি পদতক্ষপ ক্রনতলও িাতদর যদতি আন্তজতাক্রিে ক্রিতেট োউক্রন্সলও WADA-র গুরুত্ব 
স্বীোর েতর ক্রনল। এিনোর অক্রিক্ররক্ত গক্রিশীল সমতয এই ভ্রাক্রন্ত থাো েিতনাই উক্রিি নয যে, 
ক্রিতেট শুধ্ুমাে দক্ষিার পক্ররিাযে এবং যপক্রশর দক্ষিাবে ড্রাগ যিলার লাল ক্রনযন্ত্রে েতর না। 
যিলাধু্লার জগতি স্বিিা ও ভারসাময রক্ষা েরা উক্রিি এবং যসিাতন উইতলা যগতমর মতিা যিলাতে 
ক্রবশ্বজনীন ড্রাগ যটতস্টর অধ্ীন েরা উক্রিি। 
 

26. Which of the following statements is not implied in the passage? 

  (A) Sports persons need to be disciplined.  

  (B) Sports persons may try all means to win.  
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  (C) Sports persons do not follow rules.  

  (D) Sports persons should be honest and obey rules. 

 

26. ক্রনম্নক্রলক্রিি যোন ধ্ারোক্রট অনুতিতদ যদওযা হযক্রন? 
(A) িীড়াক্রবদরা সুশৃঙ্খল হতবন।  
(B) িীড়াক্রবদরা যজিার জন্য সব উপায গ্রহে েরতবন।  
(C) িীড়াক্রবদরা যোতনা ক্রনযম মাতনন না।  
(D) িীড়াক্রবদরা সৎ হতবন এবং সমস্ত ক্রনযম মানতবন। 

 

 

27. Which of the following best reflects the author's view of human conduct? 

(A)Which isideal regarding human conduct may not always be 

practical. 

  (B) People are usually honest and idealistic.  

  (C) People are irresponsible and need to be disciplined.  

  (D) Human behaviour is unpredictable. 

 

মানুতের আিরে সম্পতেত যলিতের ধ্ারোতে সমথতন েতর ক্রনম্নক্রলক্রিি যোন ক্রবেযক্রট ? 
(A) ো আদশত, িা মানুতের আিরতে সবতদা প্রেুক্ত হতব, এমন নাও হতি পাতর।  
(B) মানুে সাধ্ারেি সৎ এবং আদশতবাদী।  
(C) মানুে দাক্রযত্বজ্ঞানহীন এবং িাতে শৃঙ্খলাপরাযে েরা উক্রিি।  
(D) মানুতের আিরে অননুতময। 

 

28. Which of the following options is closest in meaning to the word 'behemoth' 

as used in the passage? 

  (A) A large and cumbersome body (B) A government agency 

  (C) A powerful organization   (D) A regulatory body for sports 

 

নীতির যোন ক্রবেল্পক্রট অনুতিতদ উতেক্রিি ‘যবতহমথ'-এর সতি অথতগি ভাতব প্রায সদৃশ? 
(A) এেক্রট বৃহৎ এবং ক্রবঘ্নোরী সংস্থা   (B) এেক্রট সরোক্রর সংস্থা  
(C) এেক্রট বৃহদাযিন সংস্থা    (D) এেক্রট িীড়া-ক্রনযামে সংস্থা 

 

29. According to the author, The Board of Control for Cricket in India 

(A) was unwilling to test its players for drugs. 

(B) was reluctant to accept any of the conditions of NADA.  

(C) was forced by the Sports Ministry to accept NADA's conditions.  

(D) was being over-protective of its players. 

 

যলিতের মিানুসাতর The Board of Control for Cricket in India 
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(A) যিতলাযাড়তদর ড্রাগ যটতস্ট অক্রনিুে ক্রছল।  
(B) NADA-র যোতনা শিত পালতনই অক্রনিুে ক্রছল।  
(C) িীড়ামন্ত্রতের দ্বারা NADA-র শিত পালতন বাধ্য হতযক্রছল।  
(D) ক্রনতজতদর যিতলাযাড়তদর সম্পতেত অক্রিমাোয রক্ষোত্মে ক্রছল। 

 

30.Which of the following phrases used in the passage is not a metaphor? 

  (A) Silver-lining     (B) Match-fixing  

  (C) Willow-game     (D) Greased with greed 

 

ক্রনম্নক্রলক্রিি যোন শব্দক্রট বযঞ্জনাথতে নয?  
(A) রুতপাক্রল দুযক্রি     (B) মযাি ক্রফক্রক্সং  
(C) উইতলা-তগম     (D) ক্রগসড উইথ ক্রগ্রড 

 

31. What is the instrument known as for measuring earthquake? 

  (A) Quake meter     (B) Quake graph 

  (C) Seismograph     (D) Typanic graph 

 

ভূক্রমেম্প মাপার েতন্ত্রর নাম েী ? 
(A) যোতযে ক্রমটার     (B) যোতযে গ্রাফ  
(C) ক্রসসতমাগ্রাফ      (D) টাইতপক্রনে গ্রাফ 

 

32. Which branch of philosophy examines issues pertaining to the nature of 

reality? 

  (A) Ontology      (B) Metaphysics 

  (C) Axiology      (D) Epistemology 

 

দশতনশাতস্ত্রর যোন শািা বাস্তববাতদর প্রেৃক্রির ক্রবেয ক্রনতয অনুসন্ধান েতর ? 
(A) অতন্টালক্রজ (Ontology)    (B) যমটাক্রফক্রজস্ক (Metaphysics)  
(C) অযাক্রক্সওলক্রজ (Axiology)   (D) এক্রপসতটতমালক্রজ (Epistemology) 

 

33. How many levels are there in Panchayati Raj system in India which was 

constitutionally formalized in the year 1992? 

  (A) Two       (B) Three  

  (C) Four       (D) Five 

1992 সাতল সাংক্রবধ্াক্রনেভাতব ভারতি স্বীেৃক্রি প্রাি পঞ্চাতযক্রি রাজ প্রথায েযক্রট ধ্াপ আতছ? 
(A) দুই       (B) ক্রিন  
(C) িার       (D) পাাঁি 
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34. What is the next term in the following series? 

এই িতম পরবিতী সংিযাক্রট েী? 

  4, 20, 35, 49, 62, 74,  ? 

  (A) 79      (B) 81 

  (C) 85      (D) 91 

 

35. Noise pollution is created if the noise is in excess of 

  (A) 80 - 100 dB      (B) 50 - 60 dB  

  (C) 70 - 75 dB      (D) 40-65 dB 

 

 শব্দ এই মাোর অক্রধ্ে হতল িাতে শব্দদূেে বলা হয 
(A) 80 – 100 যডক্রসতবল    (B) 50 - 60 যডক্রসতবল।  
(C) 70 -75 যডক্রসতবল     (D) 40 – 65 যডক্রসতবল 

 

36. If the first and seventh letters of the word 'BUREAUCRATIC' are 

interchanged, also the second and eighth, and so on, then which would be the 

fifth letter from the left? 

  (A) T       (B) I  

  (C) C        (D) A 

 

েক্রদ ‘BUREAUCRATIC”শতব্দর প্রথম ও সিম অক্ষর অদলবদল েরা হয, আবার, ক্রদ্বিীয 
ও অষ্টম অক্ষর অদলবদল েরা হয এবং এইভাতব এক্রগতয োওযা োয িাহতল নিুন শতব্দর বাক্রদ 
যথতে পঞ্চম অক্ষরক্রট েী হতব? 
 (A) T       (B) I  

  (C) C        (D) A 

 

37. Identify the IP address from the following: 

ক্রনম্নক্রলক্রিিগুক্রলর মতধ্য IP ক্রঠোনা যোনক্রট? 

  (A) 800-315-600-3     (B) 202.50.20.148.  

  (C) 202.50@20.148    (D) 202-50@20-148 

 

38. Given below are four statements:  

  1. In 1854 for the first time three universities were set up in India. 

  2. The progress of education was slow in pre-independent India.  

  3. Macaulay's Minutes did have a crippling effect on a proper development  

  of education in India.  

  4. National College was set up in 1906 for imparting knowledge of India's    

  art, literature and philosophy under the Principalship of Motilal Ghosh 

Select the correct option from the codes given below: 

mailto:202.50@20.148
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Codes:  

  (A) 1, 2 and 3 are correct    (B) 2, 3 and 4 are correct 

  (C) 2 and 3 are correct    (D) 1 and 4 are correct 

 

ক্রনতম্ন িারক্রট বক্তবয যদওযা হল:  
1. 1854 সতন ভারতি প্রথম ক্রিনক্রট ক্রবশ্বক্রবদযালয স্থাক্রপি হয।  
2. প্রাক্ স্বাধ্ীনিা েুতগ ভারতি ক্রশক্ষার প্রসার ক্রছল মধু্র।  
3. Macaulay-র োেতক্রববরেীভারতি েথােথ ক্রশক্ষার উন্নক্রির অন্তরায ক্রছল।  
4. 1906 সাতল জািীয েতলজ স্থাক্রপি হতযক্রছল মক্রিলাল যঘাতের অধ্যক্ষপনায যেিাতন 
ভারিীয েলা, সাক্রহিয ও দশতন-এর ক্রশক্ষা যদওযা হি।  
নীতির বক্তবযগুক্রলর মতধ্য সক্রঠে হল:  
(A) 1, 2 এবং 3 সক্রঠে    (B) 2, 3 এবং 4 সক্রঠে  
(C) 2 এবং 3 সক্রঠে     (D) 1 এবং 4 সক্রঠে 

 

39. Virtual memory means 

  (A) an extremely large main memory.  

  (B) an extremely large secondary memory.  

  (C) an illusion of extremely large main memory 

  (D) a type of memory used in super computers. 

  

 39. অপাক্রথতব স্মৃক্রি বা ভারিুযাল যমতমাক্ররর অথত 
(A) এেক্রট অিযন্ত ক্রবশাল প্রধ্ান স্মৃক্রি।  
(B) এেক্রট অিযন্ত ক্রবশাল অপ্রধ্ান স্মৃক্রি।  
(C) এেক্রট অিযন্ত ক্রবশাল প্রধ্ান স্মৃক্রির ভ্রম।  
(D) এে ধ্রতনর স্মৃক্রি ো সুপার েমক্রপউটাতর বযবহৃি 

 

40. How many goals are there in the Sustainable Development Goals (SDGs)? 

  (A) 37      (B) 27  

  (C) 17       (D) 7 

  

 সাসতটইতনবল যডতভলপতমন্ট যগালস্ (SDis)-এ যমাট েযক্রট লক্ষয আতছ? 

 (A) 37      (B) 27  

  (C) 17       (D) 7 

 

41. The standard error is a statistical measure of  

  (A) the normal distribution of scores around the sample mean. 

  (B) the extent to which a sample mean is likely to differ from the   

  population mean.  
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  (C) the clustering of scores at each end of a survey scale.  

  (D) the degree to which a sample has been accurately stratified. 

 

Standard error হল এেক্রট statistical পক্ররমাপ ো।  
(A) Sample mean-এর সক্রন্নেতট normal distribution of scores  
(B) Population গড় ও Sample গড়-এর মতধ্য পাথততেযর পক্ররমাে।  
(C) Survey যস্কতলর প্রক্রি প্রাতন্ত Clustering of scores  
(D) এেক্রট sample েিদূর অবক্রধ্ ক্রনভুতলভাতব stratified 

 

42. Which of the following abbreviations used in footnotes and endnotes means 

'in the same place'? 

  (A) et.al       (B) loc.cit. 

  (C) ibid.       (D) op.cit. 

 

পাদটীো বা ফুটতনাতট বযবহার হওযা যোন সংতক্ষপোক্রটর অথত ‘এেই স্থাতন'? 
(A) এট, অল, (et.al.)     (B) লে, ক্রসট, (loc.cit.)  
(C) ইক্রবড (ibid.)     (D) অপ. ক্রসট. (op.cit.) 

 

43. What are the Primary Goals of Sustainability?  

  (i) To end poverty and hunger. 

  (ii) Better standards of education and healthcare particularly as it pertains to  

   water quality and better sanitation.  

  (iii) To achieve gender equality. 

  (iv) Sustainable economic growth while promoting jobs and stronger   

  economies.  

Codes: 

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

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

 

সাসতটইতনক্রবক্রলক্রট (Sustainability)-র প্রাথক্রমে লক্ষযগুক্রল 
(i) দাক্ররদ্র (Poverty) ও ক্ষধু্া (Hunger) দূর েরা।  
(ii) অক্রধ্েির উন্নি ক্রশক্ষা বযবস্থা এবং স্বাস্থয বযবস্থা—ক্রবতশেি জতলর মান ও উন্নি স্বাস্থযের 
বযবস্থা (better sanitation)।  
(iii) ক্রলি সমিা (gender equality) অজতন েরা।  
(iv) সাসতটইতনবল (Sustainable) অথতননক্রিে অগ্রগক্রি হল েতমত উন্নক্রি ও বক্রলষ্ঠ অথতনীক্রি। 
নীতির সম্ভাবনার মতধ্য সক্রঠে হল: 
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 (A) (i), (ii) & (iii)     (B) (i), (iii) & (iv) 

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

 
44. Gurukul system of education in India flourished during 

(A) Vedic and Upanishadie period  (B)Mauryan period 

(C)Kushana period      (D)Gupta period 

 

যোন সমাতস ভারিবতেত ‘গুরুকুল' প্রথায ক্রশক্ষা প্রদাতন 
(A) যবদ উপক্রনেতদর োতল     (B) যমৌেত োতল  
(C) কুসাে োতল       (D) গুি োতল। 

 

45. Sultan Ahmed and Kashim start a business each investing Rs. 20.000.00. 

After 5 months Sultan withdraws Rs. 5.000.00. Ahmed withdraws Rs 4.000.00 

and Kashim invests Rs. 6.000.00 more. At the end of the year. a total profit of 

Rs. 69.900.00 was recorded. Find the share of each. 

  (A)Rs. 20.500.00. Rs. 21.200.00  (B) Rs. 21.200.00 Rs. 25,000.00 

          Rs. 28.200.00      Rs. 23.700.00 

  (C) Rs. 20.500.00. Rs. 20.400.00,  (D) Rs. 21.600.00, Rs. 26,200.00 

         Rs. 29.000.00      Rs. 22.100.00 

 

সুলিান, আহতমদ এবং োক্রশম প্রতিযতে 20,000 টাো ক্রদতয এেটা বযবসা শুরু েরল। 5 
মাস পতর সুলিান 5,000 টাো এবং আহতমদ 4,000 টাো িুতল ক্রনল। োক্রশম 6,04 টাো 
বযবসায ক্রনতযাগ েরল। বছর যশতে িারা 69,900 টাো লাভ েরল। ক্রিন জতনর লভযাংতশর 
পক্ররমাে হল – 
 (A) 20.500.00 Rs. 21.200.00  (B) Rs. 21.200.00 Rs. 25,000.00 

          Rs. 28.200.00      Rs. 23.700.00 

  (C) Rs. 20.500.00. Rs. 20.400.00,  (D) Rs. 21.600.00, Rs. 26,200.00 

         Rs. 29.000.00      Rs. 22.100.00 

 

46. On completion of one year of NEP 2020 in July 2021, the Government of 

India has announced the decision to offer Engineering degree education in five 

Indian languages. Identify the language in which Engineering education will be 

taught 

  (A) Assamese     (B) Odia 

  (C) Maithili     (D) Bengali 

 

জুলাই 2021 সাতল NEP 2020 এে বছর পূেত হতি ভারি সরোতরর ক্রসদ্ধান্ত ঘাত েো েরা 
হতযতছ যে ইক্রঞ্জক্রনযাক্ররং ক্রডক্রগ্র ক্রশক্ষা পাাঁিক্রট ভারিীয ভাোয যদওযা হতব। যে ভাোক্রটতি 
ইক্রঞ্জক্রনযাক্ররং ক্রশক্ষায ক্রশক্রক্ষি েরা হতব, যসই ভাোক্রটতে ক্রিক্রিি েরুন। 
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(A) অসমীযা       (B) ওক্রড়যা  
(C) শমক্রথলী        (D) বাংলা 

 

47. Which of the following is the most appropriate criterion for evaluating the 

effectiveness of teaching? 

  (A) Learning outcomes     (B) Course completion  

  (C) Scope of teaching-learning content     (D) Use of teaching aids 

 

ক্রনম্নক্রলক্রিিগুক্রলর মতধ্য যোনক্রট ক্রশক্ষাদাতনর োেতোক্ররিা মূলযাযতনর জন্য সবতিতয উপেুক্ত 
মানদণ্ড ? 

(A) ক্রশক্ষার পক্ররেক্রি।     (B) পাঠযিতমর পক্ররসমাক্রি।  
(C) পঠনপাঠতনর সামগ্রীর পক্ররক্রধ্/বযাক্রি  (D) ক্রশক্ষাদাতন সহাক্রযোর বযবহার 

 

Directions: Question Nos. 48-50 

In the following diagram 'rectangle represents men', 'triangle represents 

educated'. 'circle presents 'urban' and 'square' represents government 

employees'. 
 

ক্রনতদতক্রশো: প্রশ্ন নং 48 যথতে 50-এর জন্য 
নীতির ছক্রবতি ‘আযিতক্ষে' দ্বারা পুরুে, ক্রেভুজ দ্বারা ‘ক্রশক্রক্ষি', 'বৃি দ্বারা শহুতর এবং 

বাতক্ষে' দ্বারা সরোক্রর েমতিারী' যবািাতনাহতযতছ। 
 

      

 

 

 

 

 

 
 

48. Which one of the following represents urban men government employees? 

  (A) 12       (B) 6 

  (C) 13      (D) 4 
 

নীতির যোন সংিযাক্রট শহুতর পরুুে সরোক্রর েমতিারীতে ক্রনতদতশ েতর? 
(A) 12       (B) 6.  
(C) 13      (D) 4 

49. Which one of the following represents the educated men but not urban? 

  (A) 9       (B) 5 

  (C) 4       (D) 11 
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নীতির যোন সংিযাক্রট ক্রনতদতশ েতর ক্রশক্রক্ষি মানুে ক্রেন্তু শহুতর 
(A) 9       (B) 5    
(C) 4       (D) 11 

 

50. What is represented by the number ‘4'? 

  (A) Educated government employees   

  (B) Urban educated men 

   (C) Urban men 

  (D) Urban educated men government employees. 
 

নীতির যোন যশ্রক্রে 4 সংিযা দ্বারা ক্রিক্রিি হয? 
(A) ক্রশক্রক্ষি সরোক্রর েমতিারী।    (B) শহুতর ক্রশক্রক্ষি পুরুে  
(C) শহুতর পুরুে।      (D) শহুতর ক্রশক্রক্ষি পুরুে সরোক্রর েমতিারী 
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 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-  েলোিা যথতে দরূবিতী ছাে-ছােীরা প্রায়শই েলোিার ক্রশক্ষাথতীতদর 
মতিা সুতোগ সুক্রবধ্া পাই না, সুতোগ না থাোর জন্য অতনেতক্ষতেই িারা Hard work েরতলও Smart 

work  েরতি পাতরন না ফলি বারবার এেটুর জন্য সফল হতি পাতর না.... যসই বাধ্াতে োটাতি আমরা 
এতনক্রছ Learn From Home এর সুক্রবধ্া। এেক্রট Smart Phone with Active Internet এবং BSSEI 

App  থােতলই সমস্ত মুশক্রেল আসান। আমাতদর পাঠযিতমর সমস্ত ক্লাসগুক্রলই Online Live Class মাধ্যতম 
েরার সুতোগ পাতবন আপক্রনও। ক্রনতজর বাক্রড়তি বতসই অক্রভজ্ঞ ক্রশক্ষে-ক্রশক্রক্ষোতদর ক্লাস েরুন সরাসক্রর... 
োিায়াতির ক্লাক্রন্ত বা সমতয়র অপিতয়র ক্রদন যশে... 
 

❖ Interactive  Live  Class-  BSSEI App এর Live  Class গুক্রল এেমুিী ক্লাস নয়, এিাতন 
ক্লাস িলাোলীন আপক্রনও স্যাতরর সাতথ সরাসক্রর েথা বলতি পারতবন আমাতদর এই BSSEI App এর 
মাধ্যতম। ফলি, ক্লাসরুতমর পক্ররতবশ পান ঘতর বতসই, ক্রনতজর সংশয় দূর েরতি সরাসক্রর প্রশ্ন 
েরুন এবং ক্রবেয়গুক্রলতে িৎক্ষোৎ বুতি ক্রনন, BSSEI App এর সাহাতেয এিন আপনার যছাট্ট 
ঘরক্রটই হতয় উঠতব আপনার ক্লাসরুম। 

 

❖ Recorded Video Class-  েক্রদ েিতনা Live Class টা Miss েতর োন বা ক্লাস িলাোক্রলন 
আপনার যফাতন যোতনা সমস্যা হয়, িতবও যটনশন েরার যোতনা প্রতয়াজন যনই, োরে আমাতদর প্রক্রিক্রট 
Live Class এর Recorded Video আপক্রন আপনার BSSEI App এর মতধ্য যপতয় োতবন। ফতল.. ক্লাসক্রট 
পতরও যদিতি পারতবন। প্রতয়াজতন এেক্রট ক্লাস েিন িুশী এোক্রধ্ে বার যদিার সুতোগ থােতছ। ফলি, 
েক্রঠন ক্রবেতয়র ক্লাসগুক্রল বারবার যশানার ও যবািার সুবেত সুতোগ থােতছ আপনার োতছ। 

 

❖ E Study materials- প্রক্রিক্রট ক্লাতসর যশতে যসই ক্লাতসর E Study Materials আপক্রন আপনার 
BSSEI App এর মতধ্য যপতয় োতবন। Study Materials এর জন্য অতপক্ষা েতর আপক্রন োতি সাফলয 
যথতে ক্রপক্রছতয় না পতড়ন, যসোরতেই এই বযবস্থা। 

 

❖ Printed Study Materials Free Home Delivery- প্রক্রিক্রট মাতস ঘতর 
বতসই আপক্রন আপনার যোতসতর Printed study materials যপতয় োতবন। আপনার বাক্রড়তি Printed 

study materials পাঠাতনার বযবস্থা েরতবা আমরাই, িার জন্য যোতনা রেম অক্রিক্ররক্ত Delivery Charge 

/ Printing Charge / Xerox Charge লাগতব না। আমাতদর যবলুতড়র অক্রফস যথতে Study materials 
েিনই Dispatch  হতব, িিন যথতেই sms এর মাধ্যতম আপক্রন আপনার Study materials এর Tracking 

Details  যথতে শুরু েতর আপনার হাতি যপৌছাতনা পেতন্ত সমগ্র আপতডট যপতি থােতবন। 
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❖ Weekly Mock Test-  প্রক্রিসিাতহ এেক্রট েতর Mock Test আপনাতে ক্রদতিই হতব এবং 
২৪ ঘন্টা পতর আমরা আপনার মেতটতষ্টর যরজাি ও Rank list প্রোশ েরা হতব। যেটা যথতে সেতলর 
মতধ্য ক্রনতজর স্থানটা আপক্রন ক্রনতজই অনুভব েরতি পারতবন, এিতনা েিটা এতগাতি হতব যসটা বুিতি 
পারতবন। যেটা আপনার সাফতলযর সহায়ে হতব। 

 

❖ Question Bank- “Practice Makes Perfect”  আর এটাই সাফতলযর অন্যিম রহস্য। BSSEI 

App এ প্রায় ৫০,০০০ প্রতশ্নািতরর এেক্রট ক্রবশাল সংগ্রহ শিরী েতরক্রছ আমরা। যেিাতন প্রক্রিক্রট Topic এর 
উপর অভযাতসর জন্য হাজার হাজার প্রশ্ন যদওয়া আতছ। আপনার Syllabus এর যে যোতনা Unit এর যে 
যোতনা Topic এর উপর যেতোতনা সময় এোক্রধ্েবার পরীক্ষা যদওয়া সুতোগ থােতছ এিাতন। পরীক্ষা যশে 
েরার পতরই পরীক্ষার Result যদিতি পারতবন। সাতথ সাতথ পরীক্ষা ভুল হওয়া প্রতশ্নর সক্রঠে উির ক্রে 
হতব যসটা যদিারও সুতোগ থােতছ। এই Question SET গুক্রলতি আপক্রন েিবার পরীক্ষা যদতবন, িিবারই 
নিুন নিুন Question SET এর সমু্মিীন হতবন আপক্রন এবং বারংবার অভযাতসর মাধ্যতম ক্রনতজতে Perfect 
েতর িুলুন .....  

 

❖ Unlimited Practice SET- Topic ধ্তর পরীক্ষা যদওয়ার পতরও ক্রনতজর প্রস্তুক্রিতে 
সক্রঠেভাতব পরি েরতি হতল সম্পূেত ক্রসতলবাতসর উপর বা এে এেক্রট ইউক্রনতটর উপর পরীক্ষা যদওয়াটা 
িুবই জরুরী..... যসরেমই Unlimited Practice SET পাতবন আমাতদর এই অযাতপ। 

 

❖ Always Updated Study Materials & Question Bank-  েিক্রদন 
োতি পরীক্ষার োঠীন্য যবতড়ই িতলতছ, সাতথ সাতথ প্রতশ্নর ধ্রতের পক্ররবিতন হতি প্রক্রি বছর..... ফলি 
সাফতলযর মুি যদিতি পাতিন না অতনতেই। যসোরতে, প্রশ্নপতের ধ্রেতে লক্ষয যরতি প্রক্রিবছরই আমরা 
প্রক্রিক্রনয়ি ক্রনতজতদর Study Materials, Question Bank. Regular Mock test & Teaching Technics 

এর পক্ররবিতন েক্রর। োতি ফাইনাতল ক্রগতয় প্রতশ্নর ধ্রে যদতি অতিনা মতন না হয়। প্রক্রিক্রট ক্রবেতয়র জন্য 
থাো আলাদা আলাদা Research & Development Team সারাবছর ধ্তর এই োজক্রটই েতর িতলতছ, 
আর যসোরতেই হয়তিা...আমাতদর সাফতলযর সংিযাটা যিাতি পড়ার মতিা... আসতল আমরা োজ েক্রর 
আমাতদর মতিা.....এেটু অন্যভাতব, অন্য আক্রিতে... 

 

❖ Group Discussion- ক্লাতসর পতরও যে সমস্ত সংশতয়র সমু্মিীন হতবন যসগুক্রল আমাতদর 
Official Group এ ক্রজজ্ঞাসা েরতি পাতরন, যেিাতন আমাতদর সমস্ত ছাে-ছােী ও ক্রশক্ষে-ক্রশক্রক্ষোরা 
আতছন। িারা আপনার সংশয় ক্রনবারতনর যিষ্টা েরতবন। 

 

❖ Pocket Class Room- ক্রনতজর বাক্রড়তি থাকুন বা আত্মীতয়র বাক্রড়তি যেিান যথতে িুশী ক্লাস 
েরুন.... ক্রনতজর Classroom যে ক্রনতজর পতেতট রািুন। সামাক্রজে অনুষ্ঠান, পাক্ররবাক্ররে দাক্রয়ত্ব, স্থান 
োল পাে যেন আপনার সাফতলযর যক্ষতে বাধ্া হতয় না দাড়ায়। 

 

❖ Digital Class Room- BSSEI APP এর মাধ্যতম আপনার সমস্ত যোসতটাই এিন আতরা 
স্মাটত। বাতস বা যরতন যেতি যেতি পড়তি পাতরন E Study Materials, যদিতি এবং শুনতি পাতরন 
Recorded Video Class, যে যোতনা সংশয় হতল, সাতথ সাতথ ক্রজজ্ঞাসা েরতি পাতরন আমাতদর Official 

Group এ, আপনাতে সাহােয েরতবন আমাতদর ক্রশক্ষে-ক্রশক্রক্ষোরাই, যে যোতনা সময় Group discussion 
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এ অংশগ্রহন েতর ক্রনতজতে প্রস্তুি েতর যনওয়ার সুতোগ যিা থােতছই.. আর সম্পেূতটাই BSSEI Digital 

Learning App এর সাহাতেয। 

Call Now 8777279548 / 7003467101 

You are the creator of your own destiny. 


