
 

 

আরও এরকম প্রশ্নোত্তর পেশ্ে ক্লিক করুন  CLICK HERE 

পকোশ্নো চোকক্লরর খবর ক্লমস নো করশ্ে আমোশ্ের পেক্লিগ্রোম 

চযোশ্নি অ যুক্ত হশ্ে যোন CLICK HERE 

 

 

সোমোজিকীকরণ হশ্িো 

1. একটি শিখন প্রক্রিয়া 

2. একটে স্বেঃস্ফূেত প্রজিেো 

3. েক্লরণমশ্নর ফশ্ি সোমোজিকীকরণ ঘশ্ে 

4. ওেশ্রর পকোশ্নোটে নে 

 

পকোন ধরশ্নর আচরশ্ণ বুজির প্রশ্েোিন হে নো 

1. পচষ্টো ও ভ্রোক্লি আচরণ 

2. প্রশিবিত প্রশিক্রিয়া আচরণ 

3. অনুবক্লে তে প্রক্লেজিেোিোে আচরণ 

4. ওেশ্রর সবকটে 

 

ক্লনশ্চর পকোনটে সটিক নে 

1. অযোশ্সসশ্মন্ট ক্লিক্ষক ও ক্লিক্ষোর্থীশ্ের ক্লনকে ক্লফডবযোক সরবরোহ কশ্র 

2. অ্য়াসেেসেন্ট ককবল শিক্ষ়ার্থীসের শিডবয়াক েরবর়াহ কসর 

3. এশ্সসশ্মন্ট গিনগে ও সমটষ্টগে উভে মূিযোেশ্ন বযবহৃে হে 

4. অযোশ্সসশ্মন্ট ক্লিক্ষোর্থীশ্ের েুব তিেো ক্লনণ তে বযবহৃে হে 

 

ক্লনশ্চর পকোনটে সটিক। পপ্রষণো প্রজিেো হি 

1. চ়াশহে়া ি়াড়ন়া কপ্রষণ়া েক্রিযি়া লক্ষয অ্র্তন শিডবয়াক 

2. চোক্লহেো পপ্রষণো েোড়নো সজিেেো িক্ষয অিতন ক্লফডবযোক 

3. চোক্লহেো েোড়নো সজিেেো পপ্রষণো িক্ষয অিতন ক্লফডবযোক 

4. চোক্লহেো েোড়নো পপ্রষণো ক্লফডবযোক িক্ষয অিতন 
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ক্লবিে প্রক্লেটে েোি দ্রেু ক্লিখশ্ে েোশ্র ক্লকন্তু অিশ্ের ক্লিখশ্ে পেক্লর হে ক্লবকোশ্ির  

পয নীক্লেটে এশ্ক্ষশ্ে সজিে েো হি 

1. নীরব ক্লবজিন্নেো 

2. সোধোরণ পর্থশ্ক ক্লনক্লেতষ্ট 

3. বযক্রিগি প়ার্থ তকয 

4. েোরস্পক্লরক সম্পকত 
 

ক্লিখশ্নর পয েত্ত্ব সম্পূণ তভোশ্ব েয তশ্বক্ষণশ্যোগয আচরশ্ণর ওের ক্লনভতর কশ্র 

ক্লিখশ্নর বযোখযো কশ্র েোশ্ক 

1. জ্ঞোনমূিক 

2. শনশে তশিব়াে 

3. আচরনবোে 

4. মোনবেোবোে 

 

একটে সিোন কনযো হশ্ব যক্লে 

1. নোরীর ওেোই পিোশ্মোশ্িোম েুরুশ্ষর পিোশ্মোশ্িোশ্মর এক্স এর সশ্ে ক্লমক্লিে 

হে 

2. ন়ারীর এক্স কি়াসে়াসর়্াে পুরুসষর কি়াসে়াসর়্াসের এক্স এর েসে 

শেশলি হয 

3. নোরীর ওেোই পিোশ্মোশ্িোম েুরুশ্ষর ওেোই পিোশ্মোশ্িোশ্মর সশ্ে ক্লমক্লিে 

হে 

4. পকোশ্নোটেই নে 

 

ক্লেিঁেোশ্ি প্রজ্ঞোমূিক ক্লবকোশ্ি কেটে স্তশ্রর কর্থো বশ্িশ্েন 

1. ক্লেনটে 

2. চ়ারটি 

3. েোিঁচটে 

4. বযজক্ত পভশ্ে েোর্থ তকয পেখো যোে 

 

সোমোজিক পযোগোশ্যোশ্গর িনয সব তোশ্েক্ষো গুরুত্বেূণ ত উেোেোন হি 

1. পযোগোশ্যোগ বযবস্থো 

2. বযজক্তগে সম্পকত 

3. ভ়াষ়া 

4. বোসস্থোশ্নর ননকেয 
 

 

 

 



 

ক্লনশ্চর পকোনগুক্লি সটিক 

1. ক্লিখন হি অনুিীিশ্নর ফশ্ি আচরশ্ণর েক্লরবেতন 

2. কেসক়াসন়া ক়ারসণই কহ়াক আচরসণর পশরবিতন হসল়া শিখন 

3. ক্লিখন হি নিক্লবক েক্লরণমন হি মনস্তোজত্ত্বক 

4. ক্লিখন চোক্লহেো েক্লরেৃপ্ত কশ্র 

 

 

ক্লনশ্চর পকোনটে প্রর্থো বক্লহভূতে ক্লিক্ষোর নবক্লিষ্টয নে 

1. নমনীেেো 

2. িংসোেে প্রেোন বোধযেোমূিক নে 

3. বযবহোর উেশ্যোগী 

4. কক়ান প়াঠিে কনই 

 

ক্লবকোি শুরু হে 

1. নিিব কোি পর্থশ্ক 

2. বোিয-কোশ্িোত্তর স্তর পর্থশ্ক  

3. প্রোক বোিযকোি স্তর পর্থশ্ক 

4. প্র়াক র্ন্ম ক়াল কর্থসক 

 

মশ্নোক্লবজ্ঞোশ্নর ওের গশ্বষণোগোর সব তপ্রর্থম পক ও পকোর্থোে স্থোেন কশ্রক্লেশ্িন 

1. আর এস উড ওেোকত আশ্মক্লরকোর ক্লমনোস ওেো ক্লবশ্বক্লবেযোিে 

2. ডশিউ ভন্ড র়্াে ত়াশনর ল়াইসি়াক্রর্ক িহসর 

3. উইক্লিেোম পমক েুগোি কিক্লিেো ক্লবশ্বক্লবেযোিে 

4. উইক্লিেোম র্থনডোইক আশ্মক্লরকোে 

 

পেোমোর মশ্ে ক্লনশ্চর পকোন পকোনগুক্লি প্রক্লেভোবোনশ্ের িনয ক্লবশ্িষ ক্লিক্ষো বযবস্থো 

হওেো উক্লচে 

1. েৃর্থক ক্লবেযোিে 

2. পমধো ক্লভক্লত্তক পেক্লণকরণ 

3. সমিৃ ক্লিক্ষো কম তসূক্লচ 

4. ওপসরর েবগুশল 

 

 

আশ্রোও বোংিো MCQ প্রনেে েোওেোর িনয ক্লনশ্চ ক্লিক করুন  

                              CLICK HERE 
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