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১.  িশখেনর অন তম নীিত িল িক? 
২.  িশখেনর মেনাৈব ািনক িভি িল িক? 
৩. মাতৃভাষার আচরণধম  উে শ িল িক? 
৪.   িবেশষ িশ া েয়াজন অিভসারী িশ র বাংলা ভাষা িশ ার মূল উে শ িল িক? 
৫. মূলত বাংলা ভাষা সািহত  চচায় িশ াথ র সমস ার মুখ কয় ? 
৬. পাঠ ম কী? 
৭. িশ েকি কতা পাঠ ম রচনার কা  নীিতর অ গত? 
৮. পঠন মাতৃভাষা িশ ার কা  ধরেণর উে েশ র অ ভূ ? 
৯. িশ াথ েকি ক পিরক না কােক বলা হয়? 
১০.পাঠপিরক নার উ গাতা কােক বলা হয়? 
১১. আপাতভােব বণ ি য়া চলাকালীন াতােক িনি য় মেন হেলও াতােক কা  কা  িবষেয় 

সি য় থাকেত হয়? 
১২. সু র কথা বলার বিশ িল িক?  
১৩. আদশ পােঠর  বিশ িল িক? 
১৪. েত ক  রচনা-িনমােনর ল ব  বলেত িক বাঝায়? 
১৫. িণকে   করার কারণ িক? 
১৬. িবষয়ব  ও পিরেবশেনর কৃিত অনুযায়ী  িতকৃিতর কার িল িক িক? 
১৭. কৃ ফলেকর আিদ প কাথায় দখা গেছ? 
১৮. িবেহিভয়ািরি ক কল ভাষা পরী াগােরর কা  কােরর অ ভু ? 
১৯. সাধারনত ভাষা ীড়া ব বহােরর ে  কয়  র থােক? 
২০. ব ৃ তা িক ধরেণর িশ া সহায়ক উপকরণ? 
২১. ‘জ ল িচ ন প িত’- কা  ধরেনর িশ েদর বৗি ক বিশ ? 
২২. িশ াথ র িপিছেয় পড়ার স াব  কারণ িল িক িক? 
২৩. িপিছেয় পড়া িশ াথ েদর বানােনর সমস া রীকরেন কা  ধরেনর সেশাধনী পােঠর আেয়াজন করা 

যেত পাের? 
২৪. সংেশাধনী পাঠ দওয়ার ে  িশ কেক কা  কা  িবষয় রেণ রাখেত হেব? 
২৫. মূল ায়ন কােক বেল? 
২৬.  িশ ায় মূল ায়েনর ে র সােথ কা  িবষয় িল স িকত? 
২৭. গঠনগত মূল ায়নেক ____ মূল ায়নও বলা হয়। 
২৮. পি মব  মধ িশ া পষদ িশ ণ পুি কায় গঠনগত মূল ায়েনর য সূচনা িল কেরেছন স িল িক 

িক? 
২৯. িনণায়ক অভী া পারদিশতার অভী ার কা  পযােয়র অ গত? 



৩০. িবেশষধম  িশ েদর িবকাশধম  বািচক ভাষা মূল ায়েনর জন  য অভী া িল ব ব ত হেয় থােক স িল 
িক িক? 

৩১.“উে শ  সাধেনর উপেযাগী উপায় িনবাচন করার মতা অজন করাই হল িশখন”- 
এই উি র ব া ক? 

৩২. ভাষা িশ ার মূল উে শ িল িক িক? 
৩৩. মাতৃভাষা িশ ার মূল উে িশ  িক? 
৩৪. কা  তািরখ  আ জািতক মাতৃভাষা িদবস িহেসেব পািলত হয়? 

৩৫. ____________ এক  সািহত ানুশীলন মূলক কাযাবিল। 
৩৬. ভাষা িশ া ে  বয়স, চািহদা এবং পিরণমন অনুযায়ী পাঠ মেক কয়  ের ভাগ করা 

হেয়েছ? 
৩৭.  কা  পযােয় িশ েক “ দেখা এবং বেলা” প িতর মাধ েম ভাষা িশ া দওয়া হেয় থােক? 
৩৮. অনুবাদ সািহত  কা  েরর পাঠ সূচীর অ গত? 
৩৯. জাতীয় িশ ামূলক গেবষণা ও িশ ণ  সং া িক ধরেনর একক পিরক নার উপর  
িদেয়েছন? 
৪০. পাঠ পিরক না িনমােণর নীিত িল কী? 
৪১. বাংলা গদ  পাঠ  পিরক না িনমােণর উে শ  ও ল িল িক িক? 
৪২. বন স িকত কৗশলেক  কয়  ও িক িক ভােগ ভাগ করা হেয়েছ? 
৪৩. কথন দ তা িবকােশর উপায় িল িক িক? 
৪৪. কিবতা পােঠর ে  রসা াদন মুখ  িবষয় হেল তােক কী ধরেনর পাঠ বলা হয়? 
৪৫. িশ াথ েদর িলখন দ তা িবকােশর জন  কা  কা  পূণ বিশ িলর উপর 

িশ েকর নজর দওয়া জ রী? 
৪৬. তথ গত  ে র কারেভেদর কা  কােরর অ গত? 
৪৭. স ক করেণর কা  িবষয় র অথ - ‘ য ভাবনার ি েত িশ ক ে র 

উ রকারীেক িনবাচন করেছন তা স ক িকনা জানা’। 
৪৮. িণকে র দওয়ােল ঝালােনা আধুিনক কৃ ফলক কাথায় থম দখেত পাওয়া 

যায়? 

৪৯.  _________________ হল কৃ ফলক ব বহােরর এক  কৗশল। 
৫০. পােঠর কা  ের কােজর পাতা ব ব ত হয়? 
৫১. তািলকামূলক িতকৃিত কােক বলা হয়? 
৫২.সাধারনত িব ােনর ে  কা  ধরেনর িত েপর ব বহার হেয় থােক? 
৫৩.সি য় িত প কােক বেল? 
৫৪.কি উটর িক ধরেনর িশ া সহায়ক উপকরণ? 
৫৫. কা  িব িবদ ালেয়  থম ভাষা পরী াগার ািপত হেয়িছল? 
৫৬.উ  / অভ রীন অনুব  কােক বলা হয়? 
৫৭.িবদ ালেয় কিবতা পড়ােনার চিলত প িত িল  িক? 

৫৮.ভাষাগত ও সািহত গত  িদক হল _____ িশ া দােনর  িদক। 
৫৯. তপঠেনর পু ক িনবাচেনর সময় কা  কা  িবষেয় সতকতা অবল ন করা উিচত? 



৬০.পারদিশতার অভী া কােক বলা হয়? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


