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1.�গ�াল শ��র অথ�

(ক)  �িতবত�  ি�য়া

(খ)  গঠন কাঠােমা বা আকার

(গ)  অিভেযাজন

2.িশখন-এর সে� �কা� � িনিবড়ভােব জিড়ত নয়?

(ক) �ুধা

(খ) �ে�াভ

(গ)  আ�হ

3.একজন িশ�েকর �াথিমক দািয়� হল—

(গ) ছা�েদর সে� ব�ু� �াপন

(ঘ)  পাঠ�সূিচ িনিদ�� সমেয়র মেধ� িশ�াদান

(ঘ)  ছা�েদর পাঠ�বই ছাড়াও সহায়ক বই পড়েত উৎসাহ �দওয়া
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(ঘ)  গৃহিশ�েকর কােছ পাঠ� িবষয় ভােলাভােব িশখেত বলা

4.ইউেনসেকা পিরক�না কত সােল �যু� হয়?

(ক) ১৯১০

(খ) ১৯২১

(গ) ১৯৩১

5.গা�ীিজ �কাথায় তাঁর িশ�ার ব�বহািরক �েয়ােগর জন� আ�ম িনম�াণ কেরন?

(ক) শাি�িনেকতেন

(খ) িদি�েত

(গ) সবরমতীেত
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6.িশ�ায় �াধীনতার কথা বেলিছেলন—

(ক)গা�ীিজ

(খ) রবী�নাথ

(গ) অ�াির�টল

7.িক‘◌ারগােট� ন িবদ�ালয় �থম �ক �াপন কেরন

(ক) মে�সির

(খ) িপয়ঁােজ
(গ) �েয়বল

8.�খলািভি�ক িশ�ার কথা �থম �ক উে�খ কেরিছেলন?

(ক) অ�াির�টল

(খ) ��েটা

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


www.bongojobnew
s.c

om

(গ) অ�াডাম �ক

9.�াচীনকােল �কা� �কা� �দেশ আবািসক িশ�া ব�ব�া ল�� করা �যেতা?

(ক) ইরান ও ইরােক

(খ) িমশর ও ি�েস

(গ) ভারত ও ি�েস

10.িক�ারগােট� ন শ��র অথ� হল

(ক) িশ� উদ�ান

(খ) পু� উদ�ান

(গ)  িবেনাদন উদ�ান
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