
www.bongojobnew
s.c

om

Bongo Job news এর অিফিসয়াল ওেয়বসাইেট আপনােক �াগত। এখােন WBCS, WBPSC , WBকাের� 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
িশ�িশ�া ও িশ� মন�� (সাইেকালিজ) চাই� �ডেভলপেম�

১। �কা� িবষয়�র পঠন-পাঠেনর সােথ অনবুত� ন প�িত� যু� আেছ—

(ক) সািহত�

(খ) িব�ান

(গ) ইিতহাস

(ঘ) ভূেগাল

২। জািতর �ম�দ� িহসােব গণ� হন কারা?

(ক) িশ�ক

(খ) রাজনীিতিবদ

(গ) �িমক

(ঘ) কৃষক

৩। �কান� দশ�ন ও �িত িনভ� র �দীপেনর অ�ভু� � নয়।

(ক) �বতার

(খ) দরুদশ�ন
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(গ) িভিডও

(ঘ) চলি��

৪। িশ� কথা বলেত �শেখ �কা� সময় �থেক?

(ক) ৬ মাস �থেক 0

(খ) ১ বছর �থেক

(গ) ২ বছর �থেক

(ঘ) আড়াই বছর �থেক
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৫। থােম�ােনর �াথিমক শি�বােদর মেধ� পেড় না �কান� ?

(ক) ভাষােবাধ

(খ) সংখ�া ব�বহার

(গ) �ৃিত

(ঘ) সংগীত

৬। িনেচর �কান� িশখন �ি�য়ার িতন� �েরর মেধ� পেড় না?

(ক) সমস�ার �ত��

(খ) �ে�াভ

(গ) উপেযাগী আচরেণর আিব�রণ

(ঘ) �সই আচরেণর আ�ীকরণ

৭। 'িশ�া �দওয়া' কথার অথ� হল-

(ক) মািসক িরেপাট�  �তির করা

(খ) অজানা িবষয়েক ভােলাভােব অনধুাবন কের আনাজ� ন

(গ) পূব� অিভ�তার পুনরাবিৃ�
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(ঘ) অিভভাবেকর ভূিমকায় অংশ�হণ কের ছা�ছা�ীেদর পিরপূণ� িবকােশর সহায়তা করা।

৮। ��িণ কে� �িত� িপিরয়েডর �ািয়� হওয়া উিচত

(ক) ২৬ িমিনট

(খ) ৪০ িমিনট

(গ) ৫০ িমিনট

(খ) ৬০ িমিনট

৯। �কােনা িশ�কেক উ�রপ� মলূ�ায়েনর ��ে� িব�াসেযাগ�তা অজ� ন করেত হেল তােক কী করেত হেব?

(ক) িবষয়গত

(খ) কেঠার

(গ) নরম

(ঘ) �কােনা�ই নয়

১০। মাধ�িমক িশ�া�েরর িক ল�� হওয়া উিচত এ স�ে� িশ�া কিমশন বা মদুািলয়ার কিমশন তাঁেদর
িরেপােট�  িবশদভােব আেলাচনা কেরন। �কান সােল?

(ক) ১৯৫২ সাল

(ঘ) ১৯১১ সাল

(গ) ১৯১৮ সাল

(ঘ) ১৯৩৫ সাল
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