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সংশক্ষপ্ত উত্তর শিশত্তক প্রশ্ন 
1. গেস্টাল্ট মতবাদ কী? 
2. থম্পসননর মনত পররনমন কী? 
3. রিখন ও পররনমননর একরি সাদৃিয এবং একরি পাথথকয গেনখা 
4. প্রনেষ্টা ও ভুে রিখননর গকৌিে এর অথথ কী? 
5. প্রােীন অনুবতথন তনে অপানুবতথন কখন ঘনি? 
6. মননানোনের গেনকাননা একরি বযরিেত রনর্থারক উনেখ কনরা। 
7. েযােরনর গেণীরবভাে অনুোয়ী সবনথনক উচ্চপেথানয়র রিখন গকানরি? 
8. রবনিষ মানরসক ক্ষমতা কী? 
9. 'মনন করা' এবং 'গেনা' -র মনর্য পাথথকয গেনখা। 
10. "রিখন হে আেরনণর পররবতথন।"—উরিরি বযাখযা কনরা। 
11. মননানোনের গে-নকাননা একরি বযরিেত রনর্থারক উনেখ কনরা। 
12. থনথডাইনকর প্রনেষ্টা ও ভুে পদ্ধরতর গে-নকাননা দুরি সূনের নাম গেনখা। 
13. পৃথকীকরণ কী? 
14. সমসযা সমার্ানমূেক পদ্ধরতনত সমসযা কখন ততরর হয়? 
15. বুদ্ধযাঙ্ক কী? 
16. রিখননর দুরি তবরিষ্টয উনেখ কনরা। 
17. রিখননর সনে বুরদ্ধর সম্পকথ কী? 
18. অরজথত ক্ষমতা কানক বনে? উদাহরণ দাও। 
19. রিনানরর মনত পররনমন কী? 
20. সামানযীকরণ কী? 
21. গপ্রষণা েক্র কী? 
22. অপ্রকি ইচ্ছাপ্রসূত মননানোে কানক বনে? 
23. পুনরুনেনকর দুরি িতথ গেনখা। 
24. 'রিখন হনো আেরনণর পররবতথন'—উরিরি বযাখযা কনরা। 
25. থনথডাইক প্রবরতথত রিখন গকৌিনের নাম কী? 
26. অনুবতথন বেনত কী গবাঝ? 
27. রিয়ারমযান সামথথ বা ক্ষমতা সম্পনকথ কী বনেনেন? 
28. মননারবদ সুইফ্ট -এর মনত গপ্রষণা কী? 
29. পুনরুনেনকর দুরি িতথ গেনখা। 
30. করিত েড় কী? 
31. গমাড কানক বনে? 
32. েড় রনণথনয়র সার্ারণ সূেরি গেনখা। 
33. সবনেনয় রনভথরনোেয গকন্দ্রীয় প্রবণতার পররমাপ গকানরি? 
34. ভূরষষ্টক বা সংখযাগুরু মান বা গমাড গকান গকান গক্ষনে গবর করনত হয়? 
35. পররসংখযা বন্টননর সময় িযারে রেহ্ন গকন বযবহার করা হয়? 
36. রিক্ষা গক্ষনে পররসংখযানন দুরি উপনোরেতা উনেখ কনরা। 



37. পররসংখযা বহুভুনজর বযবহার গকান গক্ষনে প্রনয়াজন হয়? 
38. রারি রবজ্ঞানন 'পররসংখযা' িব্দরির অথথ কী? 
39. রবদযােনয় মনীষীনদর জীবনীপাঠ প্রথম গকান করমিন সুপাররি কনররেে। 
40. ভারনতর সংরবর্ান অনুোয়ী তফপরিরে জারত কানদর বো হয়? 
41. মার্যরমক রিক্ষা করমিন প্রস্তারবত উচ্চ মার্যরমক স্তনরর পাঠযক্রনম ভাষা বযতীত আর কী কী গকন্দ্রীয় রবষয় রেে? 
42. মুদারেয়র করমিনার দ্বারা উরেরখত মার্যরমক রিক্ষা দুরি গুরুত্বপূণথ উনেিয বযি কনরা। 
43. সার্ারণ র্মথী এবং বৃরিমুখী রিক্ষার মনর্য দুরি পাথথকয গেনখা। 
44. কাররেরর রিক্ষা কী? 
45. বৃরিমূেক রিক্ষা কী? 
46. স্বিারসত কনেজ কানক বনে? 
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47. মাদুরেয়র করমিন রক র্রননর রবদযােয় প্ররতষ্ঠার প্রস্তাব গদয়? 
48. ভারতবনষথ কানদর 'তপরিরে উপজারত' বনে অরভরহত করা হয়? অথবা, আমানদর গদনির 'তপরিরে উপজারত' রহনসনব 

কারা পররেরণত? 
49. সংরবর্াননর 16 নং র্ারায় কী বো হনয়নে? 
50. মার্যরমক রিক্ষা করমিননর মনত, বহুমুখী রবদযােয় কানদর বো হনব? 
51. সংরবর্াননর 46 নম্বর র্ারায় কী বো হনয়নে? 
52. সংখযােঘু সম্প্রদানয়র রিক্ষা সংক্রান্ত সমানারর্কানরর রবষয়রি ভারতীয় সংরবর্াননর কত নং র্ারায় উনেখ করা হনয়নে। 
53. গকান করমিন বারানরস ও আেীেড় রবশ্বরবদযােনয়র সুরবর্া ও অসুরবর্া রবোর কনর এবং সাম্প্রদারয়ক সদন বারতে 

করার সুপাররি কনর 
54. মার্যরমক রিক্ষা করমিননর ভারতীয় রিক্ষারবনিষজ্ঞনদর নাম উনেখ কনরা। 
55. মুদারেয়র করমিনন উচ্চতর মার্যরমক রবদযােয় স্তনরর জনয বহুমুখী পাঠক্রনমর গে সাতরি গ্রুনপর সুপাররি কনরনেন, 

গসগুরে কী? 
56. প্রাথরমক রিক্ষার দুরি সমসযা উনেখ কনরা? 
57. প্রাক-প্রাথরমক রিক্ষা প্ররতষ্ঠাননর রনয়ন্ত্রনণর জনয করমিননর দুরি সুপাররি উনেখ কনরা। 
58. করমিননর মনত মূেযায়ননর দুরি প্রনয়াজনীয়তার উনেখ কনরা। 
59. গপিােত রিক্ষা কানক বো হয়? 
60. দৃরষ্টহীন রিক্ষার জনয ভারত সরকানরর গেনকাননা একরি পদনক্ষপ উনেখ কনরা। 
61. বতথমানন বযরতক্রমী রিশুরা রক নানম পরররেত? 
62. গেরণকনক্ষর দুরি আেরণেত সমসযার উনেখ কনরা। 
63. আংরিক বরর্র রিশু কানদর বো হয়? 
64. আইনত দৃরষ্টহীন কানদর বো হয়? 
65. ভারনতর সবথপ্রথম গকাথায় এবং কনব মুক ও বরর্রনদর জনয রিক্ষা প্ররতষ্ঠান স্থাপন করা হয়? 
66. গেইে কী? 
67. তদরহক প্ররতবন্ধীনদর রিক্ষার দুরি সমসযা রববৃত কনরা। 
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68. ভারতী গেইে কী? 
69. NAEP -এর পুনরা নাম কী? 
70. কত সানে UNESCO রিক্ষার অন্তরভুরিকরননর উপর গুরুত্ব গদয়? 
71. অ-প্রথােত রিক্ষা কী? 
72. বয়ি রিক্ষার রাজননরতক গুরুত্ব কী? 
73. সবথজনীন প্রাথরমক রিক্ষার দুরি রিক্ষােত সমসযা আনোেনা কনরা। 
74. বার্যতামূেক রিক্ষা বেনত কী গবাঝ? 
75. িাি গফাসথ কী? 
76. রক কারনন 'েক্র সম্পদ' েঠন করা হয়? 
77. সংরবর্াননর কততম সংনিার্ন প্রস্তানব প্রাথরমক রিক্ষানক সবথজনীন করার কথা বো হনয়রেে? 
78. সবথরিক্ষা অরভোননর গেনকাননা একরি উনেিয বযি কনরা। 
79. DIET -এর সমূ্পণথ কথারি গেনখা। 
80. UNICEF -এর সমূ্পণথ কথারি গেনখা। 
81. RELP -এর সমূ্পণথ কথারি গেনখা। 
82. সবথজনীন রিক্ষা কানক বনে? 
83. জানার জনয রিক্ষা বেনত কী গবাঝ? 
84. CAL বেনত কী গবানঝা? 
85. CAD -এর সমূ্পণথ কথারি গেনখা। 
86. DTP -এর সমূ্পণথ কথারি গেনখা। 
87. ICT -এর সমূ্পণথ কথারি গেনখা। 
88. রিক্ষা প্রেুরি কানক বনে? 
89. 'একনে বাাঁোর রিক্ষা'-র একরি উদাহরণ দাও। 
90. রিক্ষা প্রেুরির পরররর্নক রক রক ভানে রবভি করা োয়? 
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শিশ্লেষণধর্মী প্রশ্ন 
1. পররণমন কানক বনে? পররণমননর তবরিষ্টয গুরে গেনখা। 
2. মননানোে কানক বনে? মননানোনের িতথগুরে কী কী? 
3. থনথডাইনকর অনুিীেননর সূেরি গেনখা। গেরণকনক্ষ তার প্রনয়াে আনোেনা কনরা। 
4. রিখন এর একরি সনন্তাষজনক সংজ্ঞা দাও। রিখন প্ররক্রয়ার রবরভন্ন স্তর রহনসনব সংরক্ষণ, মনন করা ও গেনা সম্পনকথ 

আনোেনা কনরা। 
5. অন্তদৃথরষ্ট রিখননর তবরিষ্টয গেনখা। এই রিখন গকৌিনের রিক্ষােত প্রনয়াে গেনখা। 
6. মননারবদেণ রকভানব গপ্রষণানক বযাখযা কনরনেন? গপ্রষণা সম্পরকথত মযাকনেেযান্ড ও অযািরকনসননর সাফেয োনভর তে 

এবং ফ্রনয়নডর মননারবনেষণ তে দুরি গেনখা। রিক্ষার সনে রিখননর সম্পকথ কী? 
7. েড় কী? েড় বযবহানরর সুরবর্া ও অসুরবর্া রননদথি কনরা। 
8. গকন্দ্রীয় প্রবণতার পররমাপ গুরের বযবহার উনেখ কনরা। রনম্নরেরখত িুে গুরের েড় ও ভূরষষ্টক রনণথয় কনরা। 
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9. বৃরিমূেক রিক্ষার উপনোরেতা গুরে বণথনা কনরা। অথবা, বৃরিমুখী ও কাররেরর রিক্ষার প্রনয়াজনীয়তা বযি কনরা। 
ভারতবনষথ কাররেরর রিক্ষার সমসযা গুরে উনেখ কনরা। 

10. উচ্চ রিক্ষা কানক বনে? উচ্চরিক্ষার েক্ষয ও কাঠানমা সম্পনকথ করমিননর বিবয উনেখ কনরা। উচ্চরিক্ষা সম্পনকথ 
গকাঠারর করমিননর সুপাররি গুরে কী? 

11. সংখযােঘুনদর রিক্ষা প্রসনে সংরক্ষপ্ত আনোেনা কনরা। 
12. ভারতীয় সংরবর্াননর রিক্ষা সম্পরকথত র্ারণা গুরে উনেখ কনরা। অথবা, ভারতীয় সংরবর্ানন বরণথত রিক্ষা সংক্রান্ত 

সুপাররি গুরে উনেখ কনরা। 
13. তপরিরে জারত এবং তপরিরে উপজারতর রিক্ষার উন্নয়নন 'গকাঠারর করমিন' এবং জাতীয় রিক্ষানীরত এর অরভমত কী 

রেে? 
14. সময় সুনোে বেনত কী গবাঝায়? রিক্ষায় সমসুনোনের র্ারণারি বযাখযা কনরা। 
15. নারী রিক্ষার প্রনয়াজনীয়তা কী? তানদর বারড়নত নারী রিক্ষা রবষনয় রার্া কৃষ্ণনান করমিন, মুদারেয়র করমিন ও 

গকাঠারর করমিননর সুপাররি গুরে গেনখা। 
16. রামকৃষ্ণ করমিননর প্ররতনবদন গক ভারতীয় রিক্ষার ইরতহানস একরি মূেযবান দরেে বো হয় গকন —তা গেনখা? 
17. "মুদারেয়র করমিননর সুপাররি গুরে তে এবং আদিথেত রদক গথনক আকষথণীয় হনেও প্রনয়ানের রদক গথনক 

ত্রুরিপূণথ" —এই রূপ বোর কারণ সংনক্ষনপ আনোেনা কনরা। 
18. রবজ্ঞানরিক্ষা সম্পনকথ গকাঠারর করমিননর সুপাররি গুরে উনেখ কনরা। 
19. মুদারেয়র করমিন কাররেরর রিক্ষার কাঠানমা সম্পনকথ রক সুপাররি কনর? সহ রিক্ষা সম্পনকথ করমিননর সুপাররি গুরে 

আনোেনা কনরা। 
20. বৃরি রিক্ষার প্ররতষ্ঠান গুরে কু কী? 
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21. সামারজক, তনরতক ও আর্যারিক মূেযনবার্ েঠনন গকাঠারর করমিননর সুপাররি বযি কনরা। 
22. রবদযােয় রিক্ষার কাঠানমা ও প্রাথরমক রিক্ষার উনেিয সম্পনকথ ভারতীয় রিক্ষা করমিননর মতামত বযি কনরা। 
23. পরিমবনে প্রাথরমকরিক্ষার গক্ষনে রবরভন্ন সমসযা ও তার প্ররতকার আনোেনা কনরা। প্রাথরমক রিক্ষার েক্ষয গুরে কী 

কী? 
24. মার্যরমক রিক্ষার সমসযা ও সমার্াননর উপায় আনোেনা কনরা। 
25. 'জাতীয় বযবস্থায় রিক্ষা' সম্পনকথ জাতীয় রিক্ষানীরত এর বিবযগুরে উনেখ কনরা। 
26. জাতীয় রিক্ষানত উরেরখত 'অথথপূণথ অংিীদাররত্ব', 'অপানরিন ব্ল্যাকনবাডথ' এবং 'ননবাদয় রবদযােয়' সম্পনকথ আনোেনা 

কনরা। 
27. মার্যরমক রিক্ষার বৃরিমুখীকরণ এবং কাররেরর ও বযবস্থাপনার রিক্ষা প্রসনে জাতীয় রিক্ষানীরতর বিবয উনেখ কনরা। 
28. গেরণকনক্ষ আেরণেত সমসযা প্ররতকানরর জনয সার্ারণ রকেু গকৌিনের উনেখ কনরা। 
29. মুক ও বরর্র রিশুনদর গেনকাননা দুরি রিখন পদ্ধরত আনোেনা কনরা। 
30. প্ররতবন্ধী কানদর বো হয়? প্ররতবন্ধী রিশুনদর রিক্ষার সমসযা গুরে কী কী 
31. সবথজনীন প্রাথরমক রিক্ষার জনয প্রনয়াজনীয় কনয়করি পদনক্ষপ আনোেনা কনরা। 
32. ভারতবনষথ সবথজনীন প্রাথরমক রিক্ষার প্রনয়াজনীয়তা আনোেনা কনরা। 
33. সবথরিক্ষা অরভোন কী? এর কারণ, েক্ষয এবং উনেিয উনেখ কনরা। 
34. রিক্ষাপ্রেুরি র্ারণার বযাখযা কনরা। 
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35. রবজ্ঞান, প্রেুরি, েরণত রিক্ষা এবং রবনশ্বর গেরণকনক্ষ তথয ও গোোনোনের প্রেুরি সম্পনকথ UNESCO-এর ভূরমকা 
উনেখ কনরা। 

36. রিক্ষার উনেনিয গপ্ররক্ষনত রিখন কী কী? 'জানার জনয রিক্ষা' সম্পনকথ রবস্তাররত আনোেনা কনরা। 
37. ১৯৮৬ রিস্টানব্দর জাতীয় রিক্ষানীরতর সনে ১৯৯২ রিস্টানব্দর সংনিারর্ত খসড়ার তুেনামূেক আনোেনা কনরা। 
38. রিক্ষাপ্রেুরি গেণীরবভাে উনেখ কনরা। এই প্রসনে রিক্ষণ েন্ত্র এবং দূরদিথন সম্পনকথ আনোেনা কনরা। 
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