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

১। �কােনা িনিদ�� জনসমােজ 160-এর �বিশ (IQ) ব�ু�া� যু� বিু�দী� মানেুষর সংখ�া -

(ক) 3.1%
(খ) 1.1%
(গ) 0.2%
(ঘ) 0.03%

২। �কােনা িনিদ�� জনসমােজ 140 149 (IQ) ব�ু�া� যু� বিু�দী� মানেষর সংখ�া-

(ক) 3.1%
(খ) 1.1%
(গ) 0.2%
(ঘ) 0.03%

৩। �কােনা িনিদ�� জনসমােজ 150-159 (1.Q.) ব�ু�া� যু� বিু�দী� মানেুষর সংখ�া--

(ক) 3.1%
(খ) 1.1%
(গ) 0.2%
(ঘ) 0.03%

৪। �য-�কােনা িশ�াব�ব�ার বা�ব �েয়াগ অিধকাংশ মা�ায় িনভ� রশীল
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(ক) িপতার উপর
(খ) মাতার উপর
(গ) িশ�ক-িশি�কার উপর
(ঘ) �কােনা�ই নয়।

৫। য�� দিৃ�হীনেদর জন� ব�ল ব�ব�ত হয়। �িশ�ণ বি� দ�ুর সাহােয� সহেজই �যাগ, িবেয়াগ,
�ণ, ভাগ ,শতাংশ বগ�মলূ ইত�ািদ িনণ�য় করেত পােরন য��র নাম িক
(ক) ক�া�
(খ) �াইললাম
(গ) ��ইল
(ঘ) অ�াবাকাস

৬। শে�র তী�তা বা �বণ �মতা পিরমাপ করা হয় �য একেক তা হল-
(ক) অ�া�ীয়ার
(খ) �ডিসবল (Decibel-dB)
(গ) �রইল
(ঘ) অ�াবাকাস

৭। একজন �াভািবক ব�ি� �কােনা ব�েক 60 িমটার দরূ �থেক যত �� �দখেত পান, অন�
�কােনা ব�ি� ওই ব�েক সব�ািধক 10 িমটার দরূ �থেক ওই রকম �� �দখেত পােবন। এেক
ডা�াির ভাষায় �লখা হেব কীভােব?
(ক) 10/60
(খ) 60/10
(গ) 10/60
(ঘ) 60/100

৮। �ডিসেবল (dB) Bel এর কত অংশ?

(ক)  এক প�মাংশ

(খ) এক স�মাংশ

(গ) এক-দশমাংশ

৯। মানষু কত মা�ার (JB)উপের শ� �নেত পায় না -

(ক) 41 dB এর উপের
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(খ) 61dB-এর উপের D

(গ) 81 dB এর উপের

(ঘ) 91dB-এর উপের [dB �ডিসেবল]

১০। িশ� ও পিরেবেশর মেধ� িমথি�য়ার ��ে� �য উপাদান� িশ�র জীবেন সবেচেয় ���পূণ�
ভূিমকা িনেয় থােক তা হল িশ�র

(ক) অনীহা

(খ) চািহদা

(গ) রাগ

(ঘ) ভয়
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