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1.�কােনা �ে�ােভর জাগরণ এবং সি�য়তার পর �কা� �ায়ুত� িবেশষ সি�য় হেয় ওেঠ?

(ক) �য়ংি�য়

(খ) �া�ীয়

(গ) �ক�ীয়

(ঘ) �কােনা�ই নয়

2.ছা�-ছা�ীর মেধ� ভয়, রাগ,ঘৃণা ইত�ািদ �জেগ উঠেল তােক কী ধরেনর �িতেরাধ বেল?

(ক) �ে�াভমলূক

(খ) �নশাকারক

(গ) সমস�ামলূক

(ঘ) �কােনা�ই নয়

3.একটানা না িশেথ মােঝ মােঝ িবরিত িদেয় িশ�া প�িতেক বেল—

(ক) অিবরাম প�িত
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(খ) সিবরাম প�িত

(গ) মধ�প প�িত

(ঘ) �কােনা�ই নয়

4.ইি�রা গা�ী জাতীয় ম�ু িব�িবদ�ালয় (IGNOU) কেব �িতি�ত হয়?

(ক) ১৯৭৯ সােল

(খ) ১৯৮৩ সােল

(গ) ১৯৮৫ সােল

(ঘ) �কােনা�ই নয়
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5.ভারেত �কাথায় মিহলােদর জন� �থম িব�িবদ�ালয় �ািপত হেয়িছল?

(খ) মা�াজ

(ক) কলকাতায়

(গ) িদি�

(ঘ) �বা�াই

6.ভারেতর �কাথায় �থম বািলকা িবদ�ালয় �ািপত হয় ?

(ক) মা�ােজ, ১৭02

(খ) িদি�েত, ১৭০৯

(গ) কলকাতায় ,১৭০৮

(ঘ) �কােনা�ই নয়
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7.িনেচর �কা� � ভােলা অভ�াস নয়?

(ক) পাঠ� িবষয় না বেুঝ মখু� করা

(গ) কেয়কজন িমেল িবদ�া চচ� া,

8.�ীণবিু� স�� মানেুষর বধু�া� (I.Q) হল—

(ক) ৩০ বধু�াে�র িনেচর ব�ি�

(খ) ৯০ ব�ু�াে�র িনেচর ব�ি�

9.আমােদর মেনর অেনক িকছু আমােদর কােছ অজানা—এ� কী নােম অিভিহত ?

(ক) �ে�াভ

(খ) িমথি�য়া

(গ) অবেচতন

10.মেনর �াত অংশেক বেল—

(ক) অবদমন

(খ) �চতনা

(গ)  আ�হ
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