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

1. পুনা ইি�নীয়ািরং কেলজ �ািপত হেয়িছল কেব?

(ক) ১৮৫৪ সােল

(গ) ১৮৬৬ সােল

(গ) ১৮৮৫ সােল

(ঘ) ১৮৯১ সােল।

2। একজন িশ�েকর িনেচর �কান� করা কত� ব� ?

(ক) িশ�ক িশ�াথ�র �বিৃ�মলূক �বণতা অনযুায়ী কম� পিরচালনা করেবন।

(খ) িশ�ক তাঁর ই�া অনযুায়ী িশ�া �দেবন

(গ) �ধান িশ�ক �যভােব িশ�া িদেত বলেবন িতিন �তমনভােব িশ�া �দেবন

(ঘ) �কােনা�ই নয়।

3। িনেচর �কা� �জাড়া� ভুল

(ক) মেনাসমী�ণ বাদ--- টল�য়
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(খ) বিুনয়ািদ িশ�া—গা�ীিজ

(গ) ি�-উপাদান ত� (Two Factor Theory) �ীয়ারম�ান

(ঘ) অনশুীলন সু� ধন�ডাইক।

4। পি�মব�া মধ�িশ�া পষ�দ �ািপত হয়।

(ক) ১৯৫১ সােল

(ঘ) ১৯৬৬ সােল

(গ) ১৯৭২ সােল

(ঘ) ১৯৭৮ সােল।

5। �কা� �জাড়া� ভুল ?

(ক) �ান�--- বদু�াে�র ধারণা

(খ) থাম�ে�াল – �াথিমক উপাদান ত�

(গ) িসগম� �েয়ড— বাছাই ত�

(ঘ) িরেন সাইমন / মানিসক বয়স-এর ধারণা।

6। ১৯৬৬ সােল �কাঠাির কিমশন (িশ�া কিমশন)-এর িববরণীেত �কা� িবষয়�র ওপর সব�ািধক ���
আেরািপত হেয়িছল?

(ক) বিুনয়াদী িশ�ার পুনগ�ঠন

(খ) মাধ�িমক িশ�ার পুনগ�ঠন

(গ) কািরগির িশ�া �বত� ন

(ঘ) উ� মাধ�িমক িশ�ার পুনগ�ঠন

7। িশ�াথ�রা �ে�র স�ক উ�র িদেত না পারেল ��িণকে� িশ�েকর আচরণ �কমন হেব?

(ক) িক কারেণ উ�র িদেত পারেছ না তা �জেন ভােলাভােব বিুঝেয় �দেবন

(খ)িতিন ঘুেমােবন



www.bongojobnew
s.c

om

(গ) িতিন উদাসীন থাকেবন

8। �কা� িবষয়� িশ�েকর কােছ অত�� ���পূণ�?

(ক) িনিদ�� সমেয়র আেগ পাঠ�সূিচ �শষ করা জন� িবিভ� রােজ� �বাড�

(খ) স�াডলার কিমশন

(ঘ) িশ�াথ�েক শাি� �দেবন

9 .গঠেনর কথা �কা� কিমশেনর িরেপােট�  সব��থম বলা হয়?

(ক) মদুািলয়ার কিমশন

(খ) ছা� ছা�ীেদর উপি�িতর হার বাড়ােনা

(গ) ��িণকে� সুশ�ৃল বজায় রাখা ও তাঁর িশ�ায় ছা�-ছা�ীেদর আকৃ� করা

(ঘ) রাধাকৃ�ন কিমশন।

10। একজন িশ�ক �শংসারেযাগ� িযিন—

(খ) ব�ি�� স�� ও বা� চাটুয�পূণ� হেবন

(ক) অত�� �মধাবী হেবন

(গ) ছা�-ছা�ীেদর কেঠারভােব িনয়�ণ করার �মতার অিধকারী হেবন

(ঘ) ছা�দরদী হেবন এবং ছা�-ছা�ীেদর সমস�া সহজভােব সমাধান করেত পারেবন।
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