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িশ�িশ�া ও িশ� মন�� (সাইেকালিজ) চাই� �ডেভলপেম�

১। িশ�র সামি�ক উ�িতেত কার অবদান সবেচেয় �বিশ-
(ক) িপতা
(খ) মাতা
(গ) ঠা�মা

২। বিহজ� গেতর সে� িশ�র স�ক�  �াপন করেত �ধান ভূিমকা পালন করেত
পােরন——

(ক) িপতা

(খ) িশ�ক/িশি�কা

(গ) ব�ুরা

03.------------ বলেত �বাঝায় িশ� এবং তার পিরেবেশর মেধ� পার�িরক
ি�য়া-�িতি�য়া, যার ফেল িবকাশমান িশ�র িবিভ� স�াবনা�িল িবকাশ লাভ কের
এবং িশ� তার জীবন ধারণ ও উ�য়েনর জন� �েয়াজনীয় �ান আচরণ�িল আহরণ
কের। (শনূ��ােন িনেচর �কান� হেব?)
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(ক) পিরেবশ

(খ) িশ� িশ�া

(গ) বংশগিত

(ঘ) িমথি�য়া

৪। িশ�র অি�ে�র সংর�ণ, পিরেবেশর সে� িনেজেক খাপখাওয়ােনা, িবকাশলাভ ও
�েয়াজনীয় িশ�ালােভর জন� অপিরহায� হল—

(ক) �িতবত�  ি�য়া,
(খ) িমথি�য়া
(গ) বংশগিত
(ঘ) অিভব�ি�

৫। িশ� িশ�ায় িশ�েকর িনেজর �কান �ণ� কাম�। ছা� বা ছা�ী পড়া না করেল

(ক) শাি� িদেয় িতিন পড়া আদায় করেবন।
(খ) �াস �থেক বাইের বার কের �দেবন।
(গ) অিভভাবক ও অিভভািবকােক �ডেক নািলশ জানােবন।
(ঘ) ভােলােবেস এবং ভােলা ভােব বিুঝেয় পড়া আদায় করেবন।
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৬। িশ� উ�য়েন ও �ুল পিরচালনায় �ধান িশ�ক/িশি�কার িন�িলিখত �কা�
�বিশ�� কাম�?
(ক) িতিন সহজ সরল হেবন এবং অন� িশ�ক/িশি�কা ও ছা�ছা�ীেদর �িত সব�দা
ভােলা ব�বহার করেবন।
(খ) িতিন িবনয়ী হেবন এবং অন� িশ�ক/িশি�কা ও ছা�-ছা�ীরা �যভােব চলেত চায়
তা করেত �দেবন।
(গ) ধীর ি�র ও ভ� হেবন, সকলেক ভােলাবাসেবন এবং মােঝ মেধ� �েয়াজেন
কড়া হেবন।
(ঘ) সব�দা কড়া হােত সবাইেক দমন করেবন।
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৭। িশ� িশ�ায় ও উ�িতেত িনেচর �কা� িবষয়� �েয়াজন �নই।

(ক) �খলাধূলা ও শরীরচচ� া।
(খ) বইপড়া ও �লখা।
(গ) � িভ �দখা।
(ঘ) �নশা করা।

৮। িশ�র িবকােশর জন� িবদ�ালেয় পাঠ� হেত পাের—

(ক) কম�িশ�া
(খ) শারীর িশ�া
(গ) চলি��
(গ) কম�িশ�া ও শারীর িশ�া এ

9। �কােনা ছা� বা ছা�ী �কােনা িবষয় বঝুেত পাের িন। িশ�ক বা িশি�কা কী
করেবন?

(ক) একবার �বাঝােনা হেয় যাওয়ায় অন� ছা�/ছা�ীেদর কথা িচ�া কের আর
�বাঝােবন না।
(খ) ছা� বা ছা�ী�েক ি�তীয়বার �বাঝার সুেযাগ না িদেয় �ােস মন িদেয় �শানার
উপেদশ �দেবন। (গ) �ােসর পড়া �শষ কের একটু সময় বার কের ছা� বা
ছা�ী�েক পুনরায় বিুঝেয় �দেবন।
(ঘ) �ােসর ভােলা ছা� বা ছা�ীেক বিুঝেয় িদেত বেল িনেজ িব�াম �নেবন।

১০। িশ�র মানিসক িবকােশর জন� �েয়াজন
(ক) মােঝ মেধ� বাইের �মণ করা।
(খ) সমবয়িস ব�ুেদর সে� িনয়িমত আ�া �দও
(গ) সকল সময় �খলাধূলা করা।
(ঘ) �ধু �ুেলর পড়া �তির করা।
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