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Answer the Following Questions  

নিম্ননিনিত প্রশ্ন গুলিোর উত্তর দোও  

1. At what age does a baby usually lifts his/ her head when placed in prone? 

সোধোরণত ক োি মোলস এ টি  নিশু উপুড়   লর  কিোয়ো অবস্থোয় মোথো কতোিোর কেষ্টো  লর ? 

 

2. What is the period in the process of child development between the age of three and six years known 

as?    

নিশু নব োলির প্রক্রিয়োলত  নতি কথল  ছয় বছলরর  মলধে বয়সল   ন  বিো হয় ?  

 

3. How is Learning facilitated?   

নিক্ষণল  সহজতর  রলত ক োি পনরলবি  সহোয়তো  লর ? 

 

4. Who was Jean Piaget? 

জেো াঁ নপাঁয়োলজ  ক   নছিি ? 

 

5. According to Vygotsky how is social knowledge transmitted?  

ভোইগিনির  অনভমত অিুযোয়ী  সোমোক্রজ  জ্ঞোি ন ভোলব বনধ িত হয় ? 

 

6. Explain Palmer Grasp .  

পোিমোর গ্রোসপ  বণ িিো  র  

 

7. At what age does a child look for his toy that rolls out of sight?  

 ত মোস বয়লস কিিিো গনড়লয়  নিশুর দৃটষ্টর বোইলর েলি কগলিও কস কসটি কিো াঁজোর কেষ্টো  লর ? 

 

8. Explain Sequential Pretend Play.  

নসল োলয়ক্রিয়োি নপ্রলিন্ড কে বণ িিো  র 

 

9. Children above seven years of age become ‘Verbal Thinkers’ is said by whom?   

সোত বছলরর উপলর বয়লসর নিশুরো "Verbal Thinkers" হয় - এিো ক   বলিলছি ? 

 

10. Who discovered Classical conditioning?  

ক্লোনস োি  ক্রন্ডিনিিং ক  আনবষ্কোর   লরনছলিি ? 

 

11. Through repeated association of stimulus and response, an individual learns to pair particular stimuli 

with particular response - Explain  



উদ্দীপিো এবিং প্রনতক্রিয়োর পুিরোবনৃত্তর মোধেলম বেক্রি নিনদিষ্ট উদ্দীপিোগুনির সোলথ নিনদিষ্ট   প্রনতক্রিয়ো যুি 

 রলত কিলি - বণ িিো  র 

 

12. What refers to Law of use and Law of disuse? 

‘ি অফ ইউস’ এবিং ‘ি অফ নিসইউস’ বিলত ন  কবোঝোয়? 

 

13. Why is Spontaneous recovery one of the important operations? 

স্বতঃস্ফূত ি পুিরুদ্ধোর  ক ি এ টি অিেতম গুরুত্বপূণ ি  োজ ? 

 

14. Who stated that “Learning takes place through the interactions of behaviours, cognitive structures and 

the environment “? 

আেরণ , কবোঝোর ক্ষমতো ও পনরলবি এই নতিটির পোরস্পনর  নমথক্রিয়োর মোধেলম নিক্ষণ সম্ভব হয় - ক  

বলিলছি ?  

 

15. Who developed Ecological System theory? 

ইল োিক্রজ োি নসলেম  তত্ত্বর আনবষ্কোর  ক  ?   

 

16. “Putting oneself in another person’s place and feeling the same as other person” Explain this 

phenomenon.  

নিলজল  অিে বেক্রির জোয়গোয় স্থোপি  লর, অিে বেক্রির মলতো অিুভূনত িোভ  রোল  ন  বিো হয় ? 

 

17. What does reflexive movements mean? 

নরলেক্রিব কমোভলমন্টস  বিলত ন  কবোঝোয়  ? 

 

18. Who was the ‘Father of Psychoanalysis’? 

Psychoanalysis এর নপতো  োল  বিো হয়? 

 

19. When does Neonatal reflexes occur?  

Neonatal reflex  িি নব োি িোভ  লর? 

 

20. Who developed Theory of moral development?   

নিনত  নব োলির তত্ত্বটির ক  আনবষ্কোর  ? 

 

21. Explain the theory - principle of development from ‘near to far’  

নিশুর নব োলির কক্ষলে  ‘near to far’ িীনতটিল   বণ িিো  র  

 
22. A baby swipes at a hanging mobile toy and keeps on repeating it but when the toy is removed does not 

look for it – Explain 

নিশু এ টি ঝুিন্ত কিিিোল  বোর বোর িোনড়লয় কিিো  লর ন ন্তু কিিিোটি নিশুর সোমলি কথল  সনরলয় 

নিলি কস আর কিিিোটি কিো াঁজোর কেষ্টো  লর িো - এই আেরণটি বণ িিো  র 



 

23. What is another name for ‘Schema’? 

‘Schema’ র অপর িোম ন ? 

24. As per Albert Bandura how is most of our learning acquired? 

অেোিবোিি বোন্দরুোর মলত ন ভোলব আমোলদর কবনিরভোগ নিক্ষো অক্রজিত হয়  ? 
 

25. What are the characteristics that are inherited from the biological parents known as?  

নিশুরো নপতোমোতোর (biological parent) কথল  উত্তরোনধ োর সূলে কয নবনিষ্ট গুনি প্রোপ্ত হয় তোল  ন  বিো 

হয়? 

 
26. During play - the child substitutes a pencil box for a smart phone and pretends to write out a message 

on it. His play is a typical example of which phase of life? 

কিিোর সময় - নিশু এ টি স্মোিি কফোলির জিে এ টি কপক্রিি বোি প্রনতস্থোপি  লর এবিং এলত ক োিও 

বোতিো কিিোর ভোি  লর- এটি ক োি  োলির আেরণ ? 

 

27. “Learning is generally considered a lasting change in behaviour” Explain  

আেরলণ স্থোয়ী পনরবতিি কিিোর উপর নভনত্ত  লর হয় - বণ িিো  র 

 

28. Which law stated that “The things which are most recently learned are best remembered “? 

কয ক্রজনিসগুনি সম্প্রনত নিলিলছ কসগুনি সবলেলয় ভোিভোলব স্মরণ  রো যোয়- এটি ক োি সূলে বিো হলয়লছ? 

 

29. What is First two weeks of prenatal development known as? 

জন্মপূব ি নব োলির প্রথম দুই সপ্তোহ ন  িোলম পনরনেত ? 

 

30. Explain the Formal Operations Stage. 

ফম িোি অপোলরিি কেজ  বেোিেো   র I 

 

31. Explain Stepping reflex   

কেনপিং নরলেি বণ িিো  র I 

 

32. At what time APGAR is performed on a baby?  

নিশুর জলন্মর পলর ক োি সমলয়র মলধে  “APGAR”  কদিো হয় 

  

33. Till what age the Plantar Grasp reflex usually lasts?  

নিশুর মলধে  ত বয়স পয িন্ত Plantar Grasp  নরলেি কদিো হেোয় ? 

 

34. Define Bronfenbrenner’s structure of environment and interaction between the child and his/her 

immediate surroundings.  

Bronfenbrenner এর পনরলবিগত সূে সম্পল ি বি I 

 

35. Mention the age-band of Phallic stage of psychosexual development.   



‘Psychosexual Development’ এর ‘Phallic stage’  এর বয়সসীমো সম্পল ি বি I 

 

36. How many periods are available for the Psychosocial Theory?  

Psychosocial Theory কত   তগুনি পব ি আলছ ? 

 

37. State the Tertiary circular reactions phase.  

Tertiary circular প্রনতক্রিয়োটি বণ িিো  র I 

 

38. Who was Sigmund Freud?  

Sigmund Freud ক   নছলিি ? 

 

39. Explain the phase in which environmental intrusion may result in deviations in development   

নিশুর নব োলির ক োি অবস্থোয় পনরলবিগত অসুনবধোগুনি বোধো হলয় দো াঁড়োলত পোলর ? 

 

40. State at what age Erikson’s stage ‘A sense of trust vs mistrust’ begins.  

নিশুলদর  ত বছর বয়লস  Erikson এর ‘A sense of trust vs mistrust’ সঙ্কি কদিো যোয় ?  

 

41. According to Freud how many periods are there in a continuous developmental process?  

Freud এর মলত নিশুর নব োলির প্রক্রিয়োলত  তগুনি পব ি আলছ? 

 

42. State the period of Infancy and Toddlerhood.  

Infancy এবিং Toddlerhood এর নব োি প্রক্রিয়ো বণ িিো  র 

 

43. What do you mean by Human development?   

মোিব নব োি বিলত ন  কবোঝোয় ? 

 

44. According to Erikson’s stages of development which stage refers to the period of Industry vs. 

Inferiority?  

Erikson এর মলত নিশুর নব োলির নবনভন্ন অধেোয়গুনির মলধে ক োিটি  ‘Industry vs. Inferiority’ পব িটিল  

কবোঝোয়  ? 

 

45. Explain Prenatal Period.  

জন্মপূব ি সময় োিটি বণ িিো  র 

 

46.  According to Erikson mention the stage that marks the advent of puberty.  

Erikson এর মতবোদ অিুযোয়ী ক োি পয িোয় বয়: সনি শুরু হয় ? 

 

47. Define the ethical and moral aspects of mind that are developed by Freud.  

Freud এর মত অিুযোয়ী মোিুলের মলির ‘ Ethical’ এবিং Moral নদ গুনি বণ িিো  র  | 

 

48. According to Steiner what are the three views of teaching?  



Steiner এর মলত নিক্ষলির প্রধোি নতিটি পদ্ধনত ন  ? 

  

49. What does APGAR score between seven and ten indicates?  

সোত এবিং দি এর মলধে APGAR Score ন  কবোঝোয় ? 

         
50. According to Freud what is the other name of ‘the executive of personality’?  

Freud এর মত অিুযোয়ী ‘the executive of personality’ র  অপর িোম ন  ? 

 

51. Explain what ‘Gang age’ refers to?  

‘Gang age’ বিলত ন  কবোঝোয় 

 

52. State the period of the fetus.  

Fetus এর নব োি বণ িিো  র | 

 

53. A continuous phase of development is prenatal development – explain. 

 নব োলির এ টি অনবক্রিন্ন পয িোয় হ'ি প্রসবপূব ি নব োি - বেোিেো  র। 

 

54. According to Freud which stage confines with the ages between three to six years?  

Freud এর মলত নতি কথল  ছয় বছলরর বয়লসর মলধে ক োি স্তরটি আবদ্ধ? 

 

55. Mention the age which refers to early childhood .  

Early Childhood বিলত  ত বয়স কবোঝোর? 

 

56. State the tenure of Embryo Period?   

‘Embryo’ নপনরয়ি টি  তনদি সম্প্রসোনরত ? 

 

57. During which period the central nervous system develops rapidly?  

ক োি সময়  োলি ‘Central Nervous System দ্রতু নব নিত হয় ? 

 

58. Name the study in which environmental factors affect prenatal growth and cause birth defects. 

পনরলবিগত  োরণগুনি প্রসবপূলব ির বকৃ্রদ্ধল  প্রভোনবত  লর এবিং জন্মগত ত্রুটি সৃটষ্ট  লর - এই 

গলবেণোটির িোম ন  ?  

 

59. At what age a child can lean forward and pick up toy without losing balance? 

নিশু ক োি বয়লস কদলহর ভোরসোমে বজোয় করলি নিেু হলয় কিিিো তুিলত পোলর ? 

 

60. At what age a child can climb on furniture to look out of window and can get down?  

নিশু ক োি বয়লস িুি বো কেয়োর এ উলে জোিোিোর বোইলর কদলি , এবিং কিলম আসলত পোলর ? 


