
 

 

১৭ তম শিক্ষক শিবন্ধি পরীক্ষার প্রশ্ন সমাধাি ২০২২ সু্কল 
পর্যায় 

বাাংলা প্রশ্নশ্নর সমাধাি / Bangla question answers  

১। াঘ ো াল্পপ্রোণ ধ্বনি ক োিটি? উ. ―চ‖ ধ্বনি  

২। বোঘ ের কু্ষদ্োাংলঘ   ী বঘ? উ. লব্দমূ  

৩। োধু  চনত ভোোর প্রধোি প্রোথথ ে- উ. বথিোম  নিয়ো পঘের রূপগত নভন্নতোয় ৪। 
বোঘ ে ঘবোধঘির পর ক োি নচহ্ন বঘ? উ. ‗ মো‘  

৫। ‗প্রনথত‘ লঘব্দর াথথ  ী? উ. নবখ্েোত 

৬। ‗পত্রপোঠ্ে‘ বোগধোরোটির াথথ  ী? উ. ানবব 

৭। ক োি বোিোিটি শুদ্ধ? উ. উপযুথক্ত  

৮। শুদ্ধ বো েটি নিঘেথল  রুি? উ. েীিতো প্রলাংিীয় িয়  

৯। ি-ত্ব নবনধ ািুোঘর ক োি বোিোিটি শুদ্ধ? -পূবথোহ্ণ 

১০। ―Look before you leap‖- বো েটির ঠি  বোাংো ািুবোে ক োিটি? – উ. ন ছু  রোর াঅঘগ 
ভো  ঘর িো/ ভোনবয়ো  নর  োজ । 

১১। ‗Invoice‘ এর বোাংো পনরভোন  রূপ ক োিটি? উ. চোোি 

১২। ‗প্রতেোবতথ ি‘ লঘব্দর নি-নবঘেে- উ. প্রনত + াঅবতথ ি 

১৩। নিঘত চ  জ এর িোন ে ধ্বনি  ী য়? উ. তোবে 

১৪। ‗পড়োঘলোিোয় মি েো‘ বোঘ ে পড়োঘলোিোয় লব্দটি ক োি  োরঘ  ক োি নবভনক্ত? উাঃ 
ানধ রঘণ ৭মী  

১৫। ―এবোঘরর াংগ্রোম, স্বোধীিতোর াংগ্রোম‖ – বো েটিঘত স্বোধীিতোর লব্দটি ক োি  োরঘ  ক োি 
নবভনক্ত? উ. … 

১৬। ‗ োোন্তর‘ লব্দটির বেোবো ে ক োিটি? উ.ািে ো 

১৭। ‗মুনজববথ‘ ক োি মো? উ. মথধোরয় মো (    মথধোরয় মোঘর নিয়ম) 



 

 

১৮। ‗মুনক্ত‘-এর ঠি  প্র ৃনত  প্রতেয় ক োিটি? উ.√মুচ্+নক্ত  

১৯। পৃনথবী‘র মোথথ  লব্দ ক োিটি? উ. াবিী  

২০। ‗নখ্ড়ন ‘ লঘব্দর নবপরীতোথথ  লব্দ ক োিটি? উ.নাংেোর 

২১। ‗ ঘমথ ানতলয় তৎপর‘ এ   থোয়  ী ঘব? উ.ত্বনরৎ মথো 

২২। ‗যো বো ঘব‘ এর বো ে াংঘ োচি ক োিটি? উ.বক্তবে  

২৩। ‗শ্রবণ‘ লব্দটির প্র ৃনত  প্রতেয় ক োিটি? উ.√শ্রু + াি  

২৪। নিতে স্ত্রীবোচ  লব্দ ক োিটি? উ. ৎমো  

২৫। ‗রজ ‘ এর স্ত্রীবোচ  লব্দ ক োিটি? উ. রজ ী 

ইাংশ্নরশি প্রশ্নশ্নর সমাধাি / English question answers  

২৬। If I had tried again – উ. B) I could have solved the problem  

২৭। াঅজ ো িোরীরো জীবঘির বথঘক্ষঘত্র গুরুত্বপূণথ ভূনম ো পোি  রঘছ। উ. D) Nowadays 

women are playing important role in all spheres of life. 

২৮। I fancy I (turn) a trifle pale. উ. A) turned  

২৯। He fell __ a trap. উ. C) into 

৩০। I would rather die- উ. B) than beg  

৩১। The prince has no ambition __ the throne. উ. D) for  

৩২। Which is the noun of the word wise? উ. B) wisdom 

৩৩। Ups and downs means- উ. D) rise and fall 

৩৪। The verb form of ‗strong‘ is- উ. C) strengthen 

৩৫। — best companions in life. উ. A) Books are men‘s 

৩৬। নতনি ৎ কো  নছঘি, তোাআ িো? উ. He was an honest man, wasn‘t he 



 

 

৩৭। The synonym of ‗incredible‘ is— উ. A) unbelievable  

৩৮। The antonym of ‗Honorary‘ is — উ. C) salaried  

৩৯। ‗To end in smoke‘ means — উ. C) to come to nothing  

৪০। Kalam is as strong as Salam. (Comparative) উ. A) Salam is not stronger than Kalam 

৪১। The synonym of ‗Prudent‘ is — উ. B) insightful  

৪২। Without working hard, you can not succeed. উ. B) Work hard or you can not succeed. 

৪৩। Over-flooding is one of the worst problem in our country. (Positive) – উ. C) Very few 

problems in our country are as bad as over-flooding. 

 

৪৪। What can no be cured must be endured. (Active) উ. C) We must endure what we can 

not cure. 

৪৫। Let us love our country. (Simple) উ. B) We should love our country 

৪৬। Noun form of the word ‗comfortable‘ is — উ. B) comfort  

৪৭। I look forward to (receive) a letter from you. উ. A) receiving ৪৮। He is so dull that 

— উ. C) He can not understand anything  

৪৯। I have left the room but he (enter) the room. উ. D) is entering 

৫০। The man is — his son‘s fault. উ. A) blind to  

গশিত প্রশ্নশ্নর সমাধাি / Math question answers  

৫১। নপতো  পুঘত্রর বয়ঘর গড় ৩০ বছর। ৬ বছর পঘর তোঘের বয়ঘর ািুপোত ৫ : ১ 
ঘ, পুঘত্রর বতথ মোি বয়  ত বছর? উ. ৬ বছর  

৫২। পোাঁচটি  ণ্টো এ ঘত্র কবঘজ যথোিঘম ৩, ৬, ৯, ১২, ১৫ কঘ ন্ড ান্তর বোজঘত োগ।  তক্ষণ 
পর  ণ্টোগুঘো পুিরোয় এ ঘত্র বোজঘব? উ. ৩ নমনিট  

৫৩। যনে ৩ জি পুরু বো ৫ জি বো  এ টি  োজ ২০ নেঘি  রঘত পোঘর তঘব ৪ জি 
পুরু এবাং ১০ জি বো  ঐ  োজটি  ত নেঘি  রঘত পোরঘব? উ.৬ নেঘি  



 

 

৫৪। ৮ জি কো  এ টি  োজ ১২ নেঘি  রঘত পোঘর। োুআ জি কো   নমঘয় নেঘ  োজটি 
ম্পন্ন  রঘত লত রো  ত নেি কবনল োগঘব? উ. ৬৬ ২/৩  

৫৫। ৫% োঘর ৫০০০ টো োর ২ বছঘরর র  চিবৃনদ্ধ ুঘের পোথথ ে  ত টো ো? উ. ১২.৫ 

৫৬। এ টি দ্বে নবনি  ঘর নবঘিতোর ১০% ক্ষনত ঘো। নবিয়মূে ১৩৫ টো ো কবনল ঘ 
নবঘিতোর ২০% োভ ঘতো। দ্বেটির িয়মূে  ত টো ো? উ.  

৫৭। োুআটি বৃঘের বেোোঘধথর ািুপোত ৩ : ২। বৃেদ্বঘয়র কক্ষত্রফঘর ািুপোত  ত ঘব? উ. ৯ : 
৪  

৫৮। ৯৮০০ টো ো ২ : ৩ : ৪ : ৫ ািুপোঘত ভোগ  রঘ বৃের এবাং কু্ষদ্তর াাংঘলর 
পোথথ ে  ত টো ো ঘব? উ. ২১০০ টো ো  

৫৯। log3 3+ log4 2=  ত? উ. 5/2  

৬০। াধথবৃেস্থ ক োঘণর মোি  ত? উ. ৯০  

৬১। 3 5⁴ এর মোি  ত? উ. ২২৫  

৬২। যনে a²+1a²=51য়, তঘব a-1a এর মোি  ত? উ. +-  

৬৩। যনে abˣ⁻³ = baˣ⁻⁵ য়, তঘব x এর মোি  ত? উ.৪  

৬৪। যনে x = yª, y =zb এবাং z = xc য়, তখ্ি abc এর মোি য়- উ.১  

৬৫। নতিটি বোহুর দে থে কনিনমটোঘর কেয়ো ঘো। ক োি কক্ষঘত্র নত্রভুজ াঙ্কি  রো ম্ভব? উ. 
৩,৪,৫ 

৬৬। এ টি াঅয়তো োর  ঘরর প্রস্থ তোর দেঘ থের ২৩ াাংল।  রটির পনরীমো ৪০ নমটোর ঘ 
তোর কক্ষত্রফ  ত বগথনমটোর? উ. ৯৬  

৬৭। যনে 3m = 81 য়, তঘব m3= ? উ. ৬৪  

৬৮। এ টি নত্রভুঘজর ক োণগুঘোর ািুপোত ঘে 2 : 3 : 4। ক োিগুঘোর মোি ঘে- উ. 
৪০,৬০,৮০ নিনগ্র  

৬৯। যনে এ টি রবঘর  ণথদ্বয় যথোিঘম 4 ক.নম. এবাং 6 ক.নম. য়, তঘব রবঘর কক্ষত্রফ 
 ত বগথ ক.নম.? উ. ১২  

৭০। 1 – a² + 2ab – b² এর উৎপোে  ক োিটি? উ. (1+a-b)(1-a+b)  



 

 

৭১। 4x² – 20x এর োঘথ  ত কযোগ  রঘ কযোগফ পূণথবগথ ঘব? উ. ২৫ 

৭২। ৭০º ক োঘণর মূ্পর  ক োণ ক োিটি? উ. ১১০ নিগ্রী  

৭৩। ABCD চতুভুথ ঘজ AB ‖ CD, AC = BD এবাং ∠A = 90º ঘ, ঠি  চতুভুথ জ ক োিটি? উাঃ 
াঅয়তঘক্ষত্র  

৭৪। x3-1, x3+1, x4 + x2+1 এর .ো.গু.  ত? উ. X6-1 

৭৫। 2n 2n-1 =  ত? উ. 2 

সাধারি জ্ঞাি প্রশ্নশ্নর সমাধাি / General knowledge question answers  

৭৬। বোাংোঘেঘলর এ মোত্র পোোনড় দ্বীপ ক োিটি? উ. মঘলখ্োী 

৭৭। বোাংোঘেঘলর কয কজোয় বঘচঘয় কবনল চো বোগোি রঘয়ঘছ — উ. কমৌভীবোজোর 

৭৮। ভোো লনেঘের মঘধে ঢো ো নবশ্বনবেেোঘয়র ছোত্র নছঘি — উ. াঅবু বর ত  

৭৯। বোাংোঘেঘলর প্রথম নিনজটো কজো ক োিটি? উ. যঘলোর 

৮০। ―স্বোধীিতো  মুনক্তযুদ্ধ‖ পুরস্কোর ২০২০ োভ  ঘরি — উ. াঅনজজরু রমোি 

৮১। জোনতর জি  কলখ্ মুনজবুর রমোিঘ  ‗বঙ্গবিু‘ উপোনধ কেয়ো য় — উ. ২৩ কফব্রুয়োনর, 

১৯৬৯ োঘ  

৮২। ‗বোর জিে নলক্ষো‘ কলোগোিটি বোাংোঘেঘল প্রচনত ক োি মুদ্ো বি  ঘর? উ. োুআ টো োর 
ধোতব মুদ্ো 

৮৩। চো মো জিঘগোষ্ঠোর কো াংখ্েো বথোনধ  ক োথোয়? উ. রোঙ্গোমোটি কজোয় 

৮৪। নময়োিমোঘরর নবরুঘদ্ধ করোনঙ্গোঘের উপর গণতেো চোোঘিোর ানভঘযোঘগ াঅাআনঘজঘত মোমো 
েোঘয়র  ঘর —। উ. গোনবয়ো  

৮৫। রোনলয়ো াআউঘিঘি োমনর  ানভযোি শুরু  ঘর —। উের. ২৪কল কফব্রুয়োনর ২০২২  

৮৬। নবশ্ব বোনিজে াংস্থো (WTO) এর েে াংখ্েো– উ. ১৬৪  

৮৭। ‗ন ঘয়ভ‘ ক োি কেঘলর রোজধোিী? উ. াআউঘিি 

৮৮। ােোন্তনি গুঘতঘর জোনতাংঘ র  ততম মোনচব? উ. ৯ম মোনচব 



 

 

৮৯। াআাংেোঘন্ডর বতথ মোি প্রধোিমন্ত্রী? উ. ঋন ুিো  

৯০। কগোনব মরুভূনম ক োি মোঘেঘল াবনস্থত? উ. এনলয়ো  

৯১। বোাংোঘেঘল বথপ্রথম াআিোরঘিট নঘেম চোু য় োঘ? উ. ১৯৯৬ ো 

৯২।  চুলো  নবলভোঘব মূেবোি কয উপোেোঘির জিে তো ঘো — উ. কৌ 

৯৩।  েোন্সোর াংিোন্ত নবেেোঘ  বঘ —- উ. াঘঙ্কোনজ (াবুথেনবজ্ঞোি) 

৯৪। জোনতাং  পনরঘবল  মথূনচ (UNEP) এর ের েপ্তর াবনস্থত — উ. িোাআঘরোনব  

৯৫। ল থ রো জোনতয় খ্োেে কয  োঘজ বেয় য়- 

উের: কেঘর বৃনদ্ধর জিে 

৯৬। েনৃিীিঘের জিে াঅনবষৃ্কত বোাংোয় প্রথম ফ টয়েোর এর িোম  ী?  

উেরাঃ াঅাআ োাআট 

৯৭। দবেেুনত  াংঘযোগ নবনেন্ন ঘয় কগঘ ক োি কমঘমোনর কথঘ  তথে কচঘ যোয়?  

উেরাঃ RAM 

৯৮। নবশ্ব স্বোস্থে াংস্থো (WHO)  ঘরোিো ভোাআরোঘর েোপ্তনর  িোম নেঘয়ঘছ- 

উেরাঃ ক োনভি-১৯ 

৯৯। ক োি রঘমোঘির াভোঘব গগণ্ড করোঘগর ৃনি য়? 

উ. াঅঘয়োনিি  

১০০। GIS-এর পূণথরূপ ক োিটি? 

উেরাঃ Geographic Information System 


