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

1. ভারতীয় সংিবধােনর �কান ধারায় সমােজর দবু�লতর মানেুষর িশ�া সং�া� �াথ�র�ার কথা
বলা হয়িন?

(ক) ১০৩ নং ধারা

(খ) ১৫ নং ধারা

(গ) ১৭ নং ধারা

(ঘ) ৪৬ নং ধারা

2। িশ�কতার �থম িদন একজন িশ�ক িশ�াথ�র সে� কী�প আচরণ করেবন?

(ক) ছা�ছা�ীর সে� ব�েু�র স�ক�  �াপন করেবন

(গ) সকেলর নাম িজে�স কের �াস �শষ কের �দেবন।

(খ) �� গ�ীর ব�ৃতা �দেবন

(ঘ) �ােস ঢুেকই পড়ােত �� করেবন এবং পিড়েয় চেল যােবন।

3। জাতীয় �ী-িশ�া সংসদ কার �নতৃে� গ�ত হয়?
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(ক) মাতি�নী হাজরা

(খ) সেরািজনী নাইডু

(গ) ইি�রা গা�ী

(ঘ)  �মিত হংস �মেহতা

4। চূড়া� পরী�ার ��িত িহসােব একজন িশ�েকর উিচত—

(ক) স�াব� �� বেল �দওয়া

(খ) িসেলবাস তাড়াতািড় �শষ কের বািক িদন�িল গ� করা

(ঘ) �কােনা�ই নয়।

(গ) মােঝ মেধ� �ােস পরী�া �নওয়া

5। �াথিমক �ের িশ�াব�কথায় পরী�ায় পাশ �ফল তুেল �দওয়ার সুপািরশ কেরন �কা� কিমশন?

(খ) রাধাকৃয়ন কিমশন

(ক) মদুািলয়র কিমশন

(গ) �কাঠারী কিমশন

(ঘ) উপেরর িতন�ই
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6। রবী�নাথ ঠা�র িনেচর �কা� �েত িব�াসী িছেলন?

(ক) গ�ীব� িবদ�ালেয় িশ�াদান

(খ) িশ�ার �াধীনতা �মতী ইি�রা গা�ী

(গ) ম�ু পিরেবেশ িনিরিবিলখােন িশ�াদান

(ঘ) �দিশ ভাষার �চেয় িবেদিশ ভাষার উপর অধীক �জার �াপন

https://bongojobnews.com/
https://t.me/bongojobnewsdotcom


www.bongojobnew
s.c

om

7। িবদ�ালয় হেব সামািজক পিরবত� েনর হািতয়ার ও �ক�— �কা� দশ�েন একথা বলা হেয়েছ?

(ক) মাক� সীয় দশ�েন

(খ) গা�ীিজর বিুনয়াদী িশ�ায়

(গ) �েশার িশ�া দশ�েন

(ঘ) মে�সিরর দশ�েন

8। �কােনা ছা� পরী�ায় বার বার অকৃতকায� হেল একজন িশ�েকর উিচত—

(খ) অিভভাবকেক �ডেক পাঠােনা

(ক) ছা��েক �ুল �থেক িবতাড়ন করা

(ঘ) ছা��েক আর পরী�ায় বসেত িনেষধ করা।

(গ) অকৃতকায�তার কারণ অনসু�ান করা �য

9। বত� মােন �কান ধরেনর িশ�াদান প�িত �চিলত নয়?

(ক) িনয়ি�ত িশ�া প�িত

(খ) অিনয়ি�ত িশ�া

(গ) �থা বিহভূ� ত িশ�া

(ঘ) ���ল িশ�া

10। �কা� � িশ�ার �ধান িতন� উপাদােনর মেধ� পেড় না?

(ক) পাঠক

(খ) িশ�ক

(গ) িশ�াথ�

(ঘ) ��াগার
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