
www.bongojobnew
s.c

om

Bongo Job news এর অিফিসয়াল ওেয়বসাইেট আপনােক �াগত। এখােন WBCS, WBPSC , WB কাের� অ�ােফয়াস� আগ� ২০২২ pdf,
�ইজ �� ও উ�র 2022|gk questions with answers
POLICE SI এবং constable , MTS , BANK , SSC ,NTPC ,CGL ও অন�ান� �িতেযািগতা মলূক পরী�ার সম� রকম আপেডট �দওয়া হয় |

�জনােরল নেলজ �ইজ,current affairs pdf,Monthly Current Affairs in Bengali ,daily current affairs pdf,কলকাতা পুিলশ
িজেক �ইজ |Kolkata Police GK Mock Test ,িজেক �� ওেয়� �ব�ল পুিলশ কে���ভ এ�াম |WBP
Mock Test in Bengali PDF Download,িজেক �� 2022|GK Questions 2022,বাংলা �পডাগিজ MCQ PDF |

Bangla Pedagogy PDF for Primary TET
বাংলা �পডােগাজী ��াক�স �সট PDF| Bengali Pedagogy Practice Set,
বাংলা �পডাগিজ �� উ�র PDF | Bengali Pedagogy Question,�াইমাির �টট বাংলা MCQ �� উ�র | Primary Tet Bengali Questions Answer PDF,Primary Tet Bengali
Questions Answer PDF | �াইমাির �টট বাংলা �� উ�র,�াথিমক �টট মক �ট� | Primary TET Mock Test,
Primary TET Previous Year Question Papers in Bengali PDF,Child Development & Pedagogy MCQ in Bengali | িশ�িবকাশ এবং িশ�ািবদ�া বাংলা WB TET,Child
Development & Pedagogy MCQ in Bengali,Child Development & Pedagogy MCQ | িশ�িবকাশ এবং িশ�ািবদ�া MCQ,
Child Development & Pedagogy MCQ Solutions | িশ�িবকাশ এবং িশ�ািবদ�া,

Join Our Telegram Channel CLICK HERE

1.�কা� � িশ�ার অ� নয়?

(ক) অ�মু�িখতা

(খ) দ�তা

(গ) অিভেযাজন

2.বিু�র সং�ার জনক বলা হয় কােক?

(ক) থন�ডাইকেক

(খ) ি�য়ারম�ানেক

(গ) ��েটা �ক

3.�বিৃ� ও অভ�ােসর স�ক�  �কা� মেনািব�ানী বণ�না কেরেছন?

(ক) মে�সিব

(খ) িপয়ঁােজ

(গ) ��েটা

(ঘ) উইিলয়াম �জমস

4.�বাধহীন মানেুষর ব�ু�াে�র পিরমান
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(ক) ৩০-30

(খ) ৪০-৬০

(গ) ৬০-৮০

5.শতকরা ৬০ জন �লােকর ব�ু�া� হল—

(ক) ৭০-৯০

(খ) ৯০-১১০

(গ) ১১০-১২০
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6.অ�াংেলা ওিরেয়�াল কেলজ �কাথায় �ািপত হেয়িছল?

(ক) আিলগেড়

(খ) কলকাতায়

(গ) পুেন

7.�কা� পঠন প�িতর সােথ িফ� �ািড জিড়ত?

(ক) সািহত�

(খ) িব�ান

(গ) ভূেগাল

8.িশ�েকর কােছ �কা� � �বিশ আশা করা যায়?

(ক) িতিন ছা�ছা�ীেদর ব�ুর মেতা �দখেবন এবং ব�ুর মেতা আ�া �দেবন।

(খ) ছা�-ছা�ীরা যােত সুশ�ৃল হয় তার জন� কড়া হােত সবাইেক দমন করেবন।

(গ) ক�ন িবষয়েক সহজভােব বিুঝেয় �দেবন

(ঘ) �কােনা িশ�াথ� পড়া না পারেল �ুল �থেক বার কের �দেবন।

9.��িণ কে� সংেযােগর সবেচেয় বেড়া বাধা �কা� �?

(ক) িশ�ক/িশি�কার �িত ভীিত
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(খ)  পুরােনা আমেলর ��িণক�

(গ)    ��িণকে�  �গালেযাগ

10.সরকার �ুেল কেয়কজন ছা�ছা�ী জন� টাকা িদেয়েছন �সই টাকা িকভােব �দওয়া যােব।

(ক) ��িণকে� �থম, ি�তীয় ও তৃতীয় িশ�াথ�র মেধ� ওই টাকা সমানভােগ ভাগ কের �দওয়া।

(খ) দির�, �মধাবী ও পড়েত আ�হী িশ�াথ�র মেধ� ওই টাকা ভাগ কের �দওয়া।

(গ) ি�য় িশ�াথ�েক ওই টাকা িদেয় �দওয়া।

(ঘ) িশ�াথ�েদর মেধ� গ�েগাল হেত পাের এই �ভেব কাউেক টাকা না িদেয় সবাইেক িপকিনেক িনেয় যাওয়া ও ওই
টাকা খরচ করা।
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