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1. ককোন ময় কোকক ‘Pre-gang’ স্তর বো য়? 

[A] 0-2 বছর 

[B] 2-6 বছর  

[C] 6-11 বছর  

[D] 12-15 বছর 

উঃ [C] 6-11 বছর   

 

2. জীবনববকোকলর ককোন ময়কোক ‘Overlapping’ কেখো যোয়? 

[A] 11- 16 বছর  

[B] 9- 11 বছর  

[C] 7- 9 বছর  

[D] 2- 8 বছর  

উঃ [A] 11- 16 বছর  
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3. ককোন বয়কোকক শললব বো Infancy বো য়? 

[A] প্রোক-জন্ম কেকক 2 বছর 

[B] "1"  "1" /"2"  কেকক 2 বছর  

[C] 6 মো কেকক "1"  "1" /"2"  বছর  

[D] জন্ম কেকক 2 বছর 

উঃ [D] জন্ম কেকক 2 বছর 

 

4. আবে বো প্রোেবমক বোযকো স্তকরর বয়ীমো কত? 

[A] 1- 3 বছর  

[B] 3- 5 বছর  

[C] 2- 5 বছর  

[D] 1- 4 বছর 

উঃ [C] 2- 5 বছর  
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5. উত্তর বোযকোকর বয়ীমো কত? 

[A] 5- 11 বছর  

[B] 11- 15 বছর  

[C] 2- 5 বছর  

[D] 0- 2 বছর  

উঃ [A] 5- 11 বছর  

 

6. জীবন ববকোকলর কেকে প্রোপ্তবয়স্ক স্তকরর ভোগ কয়বি? 

[A] 2 বি 

[B] 3 বি 

[C] 4 বি 

[D] 5 বি 

উঃ [B] 3 বি 
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7. মধ্য প্রোপ্তবয়স্ক স্তকরর বয়ীমো কত? 

[A] 60- 80 বছর  

[B] 80- 90 বছর  

[C] 40- 60 বছর  

[D] 19- 40 বছর 

উঃ [C] 40- 60 বছর  

 

8. ববকোল -  

[A] বযবিগত প্রবিয়ো 

[B] েগত প্রবিয়ো 

[C] োমোবজক প্রবিয়ো 

[D] কগোষ্ঠীগত প্রবিয়ো 

উঃ [A] বযবিগত প্রবিয়ো 
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9. বৃবি ও ববকোকলর মকধ্য পোেথকয বনকেথলক বোকয ককোনবি? 

[A] বৃবি  শজববক, ববকোল  োববথক ববয় 

[B] বৃবি  শেবক, ববকোল  োাংসৃ্কবতক ববয় 

[C] বৃবি  োমোবজক, ববকোল  শনবতক ববয় 

[D] বৃবি  শজববক, ববকোল  প্রোকেোবভক ববয় 

উঃ [A] বৃবি  শজববক, ববকোল  োববথক ববয় 

 

10. ICDS -এর মূ্পর্থ নোম কী? 

[A] Introducing Child Development Skill 

[B] International Child Development Service  

[C] Interrelated Child Development Society  

[D] Integrated Child Development Service 

উঃ [D] Integrated Child Development Service 
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11. ববকোল  বযবির শজববক, মোনবক, োমোবজক, প্রোকেোবভক ইতযোবে চোবেোর ________ ফ। 

[A] কযোগ 

[B] ভোগ 

[C] বমেবিয়ো  

[D] গুন 

উঃ [C] বমেবিয়ো  

 

12. নীকচর ককোনবি বৃবি প্রবিয়োর কে যুি? 

[A] ওজন বৃবি 

[B] ভোোর েেতো 

[C] লোরীবরক ঞ্চোন 

[D] জ্ঞোকনর প্রোরর্ 

উঃ [A] ওজন বৃবি 
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13. ‘বৃবি’ কেোবি ককোন শববলকযযর কে ম্পকথযুি? 

[A] পবরমোর্গত পবরবতথন 

[B] গুর্গত পবরবতথন 

[C] োমোবজক পবরবতথন 

[D] ককোকনোবিই নয় 

উঃ [A] পবরমোর্গত পবরবতথন 

 

14. ককোন বয়ক বলশুর কেকর আয়তকনর বৃবি বো শেবক ববকোকলর োর খুব দ্রুত ঘকি? 

[A] প্রেম 2 বছর 

[B] 1- 5 বছর  

[C] 1- 7 বছর  

[D] 1- 10 বছর 

উঃ [A] প্রেম 2 বছর 
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15. বলশুর োমবিক ববকোল - 

[A] আকোর ও আয়তকনর পবরবতথন 

[B] আকৃবতর পবরবতথন এবাং কোকজর উন্নবত 

[C] ওজকনর পবরবতথন 

[D] ধ্োরর্োর পবরবতথন 

উঃ [B] আকৃবতর পবরবতথন এবাং কোকজর উন্নবত 

 

 

 

 

 

 

 


