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

১। বিুনয়াদী িশ�া ব�ব�া �য বয়েসর �ছেল �মেয়েদর জন� িনধ�ািরত তা হল

(ক) ১ �থেক ৭ বছর

(খ) ৭ �থেক ১৪ বছর

(গ) ১৪ �থেক ১৮ বছর

(ঘ) ১৮ �থেক ২১ বছর

২। ভারেতর িবিভ� রােজ� �াথিমক িশ�া আইন পাশ হেত �� কের -

(ক) ১৯০৫ সাল �থেক

(ঘ) ১৯১১ সাল �থেক

(গ) ১৯১৮ সাল �থেক

(ঘ) ১৯৩৫ সাল �থেক

৩। �কান সােল িশ�া কিমশন বা �কাঠাির কিমশেনর িববরণী �কািশত হয়-

(ক) ১৯৫০ সােল
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(খ) ১৯৫৯ সােল

(গ) ১৯৬৬ সােল

(ঘ) ১৯৭৩ সােল।

৪। হিরজন পি�কার স�াদক িছেলন

(ক) িতলক

(খ) সুভাষ চ� বসু

(গ) মহা�া গা�ী

(ঘ) িচ�র�ন দাশ
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৫। ১৮৫৪ সােল উেডর �ডসপ�ােচর িবষয়ব� িক িছল?

(ক) ব�াপকহাের �াথিমক িবদ�ালয় �াপন

(খ) মাধ�িমক িবদ�ালয় �াপন

(গ) কেলেজ �লখাপড়ায় ��� কম �দওয়া

(ঘ) ভারেত িব�িবদ�ালয় �াপন

৬। �কাঠাির কিমশন গ�ত হয়

(ক) ১৯৫৬ সােল

(খ) ১৯৬৬ সােল

(গ) ১৯৬৪ সােল

(ঘ) ১৯৬০ সােল

৭। ভারেত �থম িব�িবদ�ালয় �ািপত হয় �কান সােল ?
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(ক) ১৮৫৭ সােল

(গ) ১৮৬৬ সােল

(গ) ১৮৮৫ সােল

(ঘ) ১৮৯১ সােল

৮। িন�িলিখত �কা� িব�িবদ�ালয়� �থম িব�িবদ�ালয় নয়

(ক) িদি�র জওহরলাল িব�িবদ�ালয়

(খ) কলকাতা িব�িবদ�ালয়

(গ) �বা�াই িব�িবদ�ালয়

(ঘ) মা�াজ িব�িবদ�ালয়
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