
১৩ তম শিক্ষক শিবন্ধি পরীক্ষা (কলেজ) - ২০১৬ এর প্রশ্ন ও সমাধাি 

 

1. 1 + 5 + 9 + ………….. + 81 =?  

Ans: 861 

2. বৃলের বশ িঃস্থ ককাি শবন্দ ু লত কয়টি স্পিশক আঁকা যায়? 

Ans: ২ টি 

3. কস. শম. একলক শিলের ককাি বাহুগুলোর দ্বারা সমলকাণী শিভুজ গঠি অসম্ভব?  

Ans: ২,৪,৮ 

4. একটি সরে করখার উপর অংশকত বলগশর কক্ষিফে ঐ সরেলরখার এক-েতুরশাংলির উপর অংশকত 

বলগশর কক্ষিফলের কতগুণ ?  

Ans: ১৬ 

5. বৃলের ককন্দ্র কেদকারী জযালক শক বলে?  

Ans: বযাস 

6. শিলের ককািটি কমৌশেক সংখযা?  

Ans: ৫৯ 

7. 5x + 5x + 5x + 5x + 5x = কত?  

Ans: 5x+1 

8. Log2(1/64) এর মাি কত?  

Ans: -6 

9. যশদ x2 + 1/x2 = 38  য়, তকব x – 1/x = ?  

Ans: +-6 
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10. ককাি পরীক্ষায় পরীক্ষারীর ৮০% গশণলত এবং ৭০% বাংোয় পাস করে। উভয় শবষলয় পাস করে 

৬০%। উভয় শবষলয় িতকরা কতজি কফে করে?  

Ans: ১০% 

11. যশদ কসেলফালির পূলবশর কেলরট ও বতশ মাি কেলরলটর অিুপাত 5:3  য়, তলব পূলবশর কেলরলটর 

তুেিায় বতশ মাি কেলরট িতকরা কত হ্রাস কপলয়লে?  

Ans: 40% 

12.এক বযশি ২৪০ টাকায় কতগুলো কপশিে শকলি কদখে কয, যশদ কস একটি কপশিে কবিী কপত তা লে 

প্রশতটি কপশিলের মূেয ১ টাকা কম  ত। ঐ বযশি কতটি কপশিে শকলিশেে?  

Ans: ১৫ টি 

13. একই সুলদ ৫০০ টাকার ৪ বেলরর সুদ এবং ৬০০ টাকার ৫ বেলরর সুদ একলি ৪০০ টাকা  লে সুলদর 

 ার কত?  

Ans: ৮% 

14. একটি বই ১০% ক্ষশতলত শবক্রয় করা  ে । শবক্রয়মূেয ৪৫ টাকা কবিী  লে ৫% োভ  য় । বইটির 

ক্রয়মূেয কত?  

Ans: ৩০০ টাকা 

15. একটি বাঁলির ১/৪ অংি কাদায়, ৩/৫ অংি পাশিলত এবং ৩ শমটার পাশির উপলর আলে । বাঁিটির 

সমু্পণশ দদর্ঘশয কত?  

Ans: ২০ শম. 

16. শবলিষ ক্রমািুসালর সাজালিা ২, ৩, ৫, ৯, ১৭ ,_________ ধারাটির পরবতী সংখযা কত?  

Ans: ৩৩ 

17. েয় অংলকর কু্ষদ্রতম সংখযা ও োর অংলকর বৃ েম সংখযার অন্তর কত?  

Ans: 90001 

18. ১ করলক ৪৯ পযশন্ত ক্রশমক সংখযার গড় কত? Ans: ২৫ 



19.একটি ধিাত্মক সংখযার শদ্বগুলণর বলগশর সালর ১৫ কযাগ করলে ৪১৫  য় । সংখযারটি কত?  

Ans: ১০ 

20. একটি আয়তাকার র্ঘলরর দদর্ঘশয প্রলস্থর কদড় গুণ, এর কক্ষিফে ৩৮৪ বগশশমটার  লে পশরসীমা কত?  

Ans: ৮০ শমটার 

21. ১৮ফুট উঁেু একটি গাে এমিভালব কভলে কগে কয, ভাো অংিটি শবশিন্ন িা  লয় ভূশমর সালর 

৩০০ককাণ উৎপন্ন করে/ গােটি মাটি করলক কত উঁেুলত কভলেশেে? 

Ans: ৬ ফুট 

22.একটি সমশদ্ববাহু শিভুলজর সমাি বাহুদ্বলয়র প্রলতযকটির দদর্ঘশয ১০ কস.শম এবং বাহুদ্বলয়র অন্তভুশ কাত 

ককাণ ৪৫০  লে শিভুজটির কক্ষিফে কত বগশ কস.শম ?  

Ans: @25√ 2 

23. 3 cm, 4 cm এবং 5 cm বযাসাধশ শবশিষ্ট শতিটি কগােক গশেলয় একটি কগােক দতশর করা  লে 

কগােলকর বযাসাধশ কত?  

Ans: 6 cm 

24.একটি বলগশর কলণশর দদর্ঘশয 4√2 একক  লে ঐ বলগশর কক্ষিফে কত? 

Ans: 16 বগশ একক 

25. দটুি সশন্নশ ত ককালণর সমশষ্ট 180o লে একটিলক অপরটির শক ককাণ বলে? 

Ans: সমূ্পরক ককাণ 

২৬। কসামপুর শব ার কক প্রশতষ্ঠা কলরি? 

উ: ধমশপাে 

২৭। ের্শ  শরপি কতৃশ ক গঠিত শিক্ষা কশমিলির িাম শক? 

উ:  ান্টার কশমিি 

২৮। পারকী সমুদ্রসসকত ককারায় অবশস্থত? 



উ: েট্টগ্রাম 

২৯। বাংো ভাষালক বাংোলদি বযতীত কয কদলির রাষ্ট্রভাষা করা  লয়লে- 

উ: শসলয়রাশেওি 

৩০। বেবনু্ধ ৬-দফা দাশব কপি কলরি কত সালে? 

উ: ১৯৬৬ সালে 

৩১। ১৯৪৮ সালে পাশকস্তাি পশরষলদ কক বাংো ভাষালক গণপশরষলদর অিযতম ভাষা শ লসলব বযব ালরর 

প্রস্তাব রালখি? 

ধীলরন্দ্রিার দে 

৩২। সম্প্রশত সুন্দরবি এোকায় ককাি িদীলত কয়োবা ী কালগশা রু্লব যায়? 

উ: িযাো 

৩৩। উয়াশর-বলটশ্বর প্রত্নতাশিক শিদিশি ককাি কজোয় পাওয়া শগলয়লে? 

উ: িরশসংদী 

৩৪। সূযশ  লত পৃশরবীলত আলো এলস কপৌঁোলত সময় োলগ প্রায়- 

উ: ৮ শমশিট (সালড় ৮ শমশিট) 

৩৫। বীরশবক্রম কখতাবপ্রাপ্ত মুশিলযাদ্ধালদর সংখযা কত? 

উ: ১৭৫ জি 

৩৬। বাংোলদলির ‘জাতীয় গ্রন্থাগার’ ককারায় অবশস্থত? 

উ: আগারগাঁও 

৩৭। বাংোলদি সরকালরর প্রধাি আইি কমশকতশ া  লেি- 

উ: এটশিশ কজিালরে 

৩৮। টি-২০ শবশ্বকালপ বাংোলদলির একমাি িতরািকারী? 



উ: তাশমম 

৩৯। সম্প্রশত বাংোলদলি ককাি শবরে করালগ আক্রান্ত করাগীর সন্ধাি পাওয়া কগলে? 

উ: শিমযাি 

৪০। বাংোলদলি প্ররম ও একমাি ওয়ার্ল্শ  কির্ কসন্টা ককারায় অবশস্থত? 

উ: েট্টগ্রাম 

৪১। বেবনু্ধর আত্মজীবিীমেূক গ্রন্থ “অসমাপ্ত আত্মজীবিী’ সবশলিষ ককাি ভাষায় অিূশদত  লয়লে? 

উ: েীিা 

৪২। সম্প্রশত িাসায় (NASA) কমশরত ককাি বাংোলদিী কজযাশতশবশজ্ঞািী িতুি পাঁেটি িক্ষি আশবষ্কার 

কলরলেি? 

উ: রুবাব খাি 

৪৩। বাংোলদলি প্ররম োলয়র োষ  য়- 

উ: শসলেলটর মাোিী েড়ায় 

৪৪। র্াউি শসিলরাম বেলত বুঝালিা  য়- 

উ: গভশ স্থ শিশুর অপশরণত শবকাি 

৪৫। তৎকােীি পাশকস্তালি শিক্ষা আলন্দােি  য় কত সালে? 

উ: ১৯৬২ সালে 

৪৬। বাংোলদলির শভতলর ভারলতর কয়টি শেটম ে শেে? 

উ: ১১১টি 

৪৭। বায় ুদষূলণর জিয প্রধািত দায়ী- 

উ: কাবশি মলিাক্সাইর্ 

৪৮। শজকা ভাইরাস ককাি কদলি সবশপ্ররম েড়ায়? 



উ: ব্রাশজে 

৪৯। মািুলষর রলি কশ্বতকশণকা ও কোশ তকশণকার অিুপাত- 

উ: ১:৭০০ 

৫০। কফসবুক প্রশতষ্ঠা করা  য় কত সালে? 

উ: ২০০৪ সালে 

৫১। বাংো ভাষা ককাি ভাষা করলক এলসলে? 

উ: কগৌড়ীয় প্রাকৃত 

৫২। ককািটি কমৌশেক স্বরধ্বশি? 

উ: এ 

৫৩। বাংো ভাষারীশতর কয়টি রূপ? 

উ: দইুটি 

৫৪। ষষ্ঠ এর সশন্ধ শবলিদ ককািটি? 

উ: ষষ্+র 

৫৫। শিলের ককািটি কযাগরূঢ় িব্দ? 

উ: পঙ্কজ 

৫৬। ‘অদয’ িব্দটি ককাি ভাষারীশতর উদা রণ? 

উ: েশেত 

৫৭। ককািটি ওষ্ঠয ধ্বশি? 

উ: ভ, ম 

৫৮। েলন্দ্রর প্রশতিব্দ িয়- 

উ: সশবতা 



৫৯। ককাি বািািটি শুদ্ধ? 

উ: মুমূষুশ 

৬০। ককািটি তৎপুরুষ সমাস? 

উ: মধুমাখা 

৬১। ‘পাশখর িীলড়র মলতা কোখ তুলে িালটালরর বিেতা কসি’-এখালি ‘িীড়’ িব্দটি কী অলরশ বযবহৃত 

 লয়লে? 

উ: িান্দশিক 

৬২। শুদ্ধ বািাি ককািটি? 

উ: প্রাশণকুে 

৬৩। ‘কগাবর গলণি’ বাগধারাটির অরশ কী? 

উ: শিলরট মূখশ 

৬৪। ককািগুলো দন্তযধ্বশি? 

উ: ত র দ ধ 

৬৫। ককািটি কদশি িব্দ? 

উ: কুো 

৬৬। ককািটি ধ্বশি শবপযশলয়র উদা রণ? 

উ: োফ>ফাে 

৬৭। পতাকা এর সমারশক িব্দ ককািটি? 

উ: ককতি 

৬৮। িয়ি িব্দটির সঠিক প্রতযয় শিণশয়- 

উ: কি+অি 



৬৯। বালকয শবস্ময়সেূক (!) শেহ্ণ রাকলে কতক্ষণ রামলত  য়? 

উ: এক কসলকন্ড 

৭০। ‘অেীক’ এর শবপরীত িব্দ- 

উ: বাস্তব 

৭১। ‘পড়ায় আমার মি বলস িা’-এখালি পড়ায় ককাি কারলক ককাি শবভশি? 

উ: অশধকরণ কারলক ৭মী শবভশি 

৭২। ককািটি শদ্বগু সমাস? 

উ: সপ্তা  

৭৩। ‘িদী’ এর সমারশক িব্দ ককািটি? 

উ: সশরৎ 

৭৪। িাদ িলব্দর অরশ শক? 

উ: শসংল র র্াক 

৭৫। অিুবাদ কত প্রকার? 

উ: ২ প্রকার 

76. What is the phural of ‘Magus’? 

Ans:  Magi 

77. What is the verb form of ‘Power’? 

Ans: Empower 

78. Find out the correct sentence- 

Ans: He insisted on my going to cinema 

79. Which one is the correct passive form of the sentence ___’ He satisfied everybody.’? 

Ans: Everybody was satisfied with him 



80. What is the synonym of the word “Repress”? 

Ans: Control 

81. He talks as though- 

Ans: he were a child. 

82. What is the antonym of the word ‘Compulsory’? 

Ans: Voluntary 

83. What is the noun of the word ‘Confess’? 

Ans: Confession 

84. ‘সকাে করলক গুঁশড় গুঁশড় বৃশষ্ট  লি’ – the correct translation of this sentence is— 

Ans: It has been raining since morning (appropriate is: drizzling) 

85. ‘Black and blue’ means- 

Ans: mercilessly 

86. ‘He acted on my advice’ – complex form of this sentence is __ 

Ans: He acted as I advised him . 

87. The word ‘Lunar’ is related to ---- 

Ans: Moon 

88. ‘Maiden speech’ means- 

Ans: The first speech 

89. The girl was reclining ___ the couch. 

Ans: on 

90. Choose the correct sentence: 

Ans: If he works hard, he will succeed. 

91. He went to bed after ___ 



Ans: he had learnt his lessons. 

92. ‘A bolt from the blue’ means- 

Ans: An unexpected calamity 

93. The antonym of the word “Benign” is- 

Ans: Malignant 

94. ‘তালক শতরস্কার করা  লয়শেে’ এর শুদ্ধ ইংলরশজ শক? 

Ans: He was brought to book 

95. We helped him ___ the work. 

Ans: finish 

96. He fought ____ to defeat the enemy. 

Ans: Tooth and nail 

97. Had I been a king, I __ 

Ans: would have helped the poor. 

98. Choose the correct synonym for ‘Extempore’ 

Ans: Impromptu 

99. When you make a promise, you must not go ___ on it. 

Ans: back 

100. What type of man is quite the opposite type of ‘Supercilious’? 

Ans: Affable 

 


