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1. What is the best method of Educational Psychology? 

শিক্ষা  মনোশিজ্ঞানের  শ্রেষ্ঠ  পদ্ধশি  কী? 

2. What is Educational Psychology? 

শিক্ষা মনোশিজ্ঞাে কী? 

3. What is the fourth stage of cognitive development as proposed by Jean Piaget? 

জাাঁ শপাঁয়ানজ প্রস্তাশিি শ্রিৌশদ্ধক শিকানির ৪র্থ ধাপটি কী?  

4. Skinner’s theory of learning is called the Operant Conditioning theory. Why? 

শিোনরর শিখে িত্ত্বনক অপানরন্ট কশিিশেিং িত্ত্ব িলা হয় শ্রকে? 

5. The whole is more than the sum of the parts. Who is the proponent? 

‘সমগ্র, অিংনির শ্র াগফনলর শ্রেনয় িড়’ এই কর্াটির প্রিক্তা শ্রক? 

6. What are the orders of representation system as placed by Jerome Bruner? 

শজনরাম ব্রুণানরর সািংনকশিকরনণর ধানপর ক্রমটি কী? 

7. Transposition theory of Transfer of Learning was put forwarded by whom? 

শিখে সঞ্চালনের অশিস্থাপে িত্ত্বটির আশিষ্কিথ া শ্রক? 

8. What steps are there in the Memory Process? 

সৃ্মশি প্রশক্রয়ার ধাপগুশল কী কী?  

9. What are the conditions of meaningful learning as proposed by Ausubel? 

আসুনিল প্রদত্ত অর্থিহ শিখনের িিথ গুশল কী কী?  

10. What are the dimensions of learning? 

শিখনের মাত্রাগুশল কী কী?  

11. Who said that Psychology is the Science of Behaviour? 

মনোশিজ্ঞাে হনলা আেরনণর শিজ্ঞাে—এ কর্াটি শ্রক িনলনেে? 

12. What is the greatest contribution of Psychology in Education? 

শিক্ষায় মনোশিজ্ঞানের সি শ্রেনয় িড় অিদাে কী?  

13. Why development is significantly different from growth? 

শিকাি, িশৃদ্ধর শ্রেনয় িাৎপ থপূণথিানি পৃর্ক শ্রকে? 

14. What is Proximodigital Principle of development? 

শিকানির proximodigital েীশি িলনি কী শ্রিাঝায়? 

15. The new concept of ‘Schema’ was innovated by whom? 

 ‘শিমা’ এর েিুে ধারণাটি শ্রক উদ্ভাশিি কনরশেনলে? 

16. What are the three dimensions of Guilford’s Structure of Intellect? 

শগলনফার্থ  প্রদত্ত ধীিশক্ত গঠে িনত্ত্বর মাত্রাগুশল কী কী?  

17. What is culture fair Test of Intelligence? 

কৃশি শেরনপক্ষ িুশদ্ধর অিীক্ষা িলনি কী শ্রিাঝায়?  

18. The theory of Self Actualization was put forward by whom? 

আত্ম উপলশি িত্ত্বটির প্রিক্তা শ্রক?  

19. What are the four factors of Bernard Weiner’s Attribution theory? 

িােথার্থ  ওয়াইোনরর কারণ শেনদথিক িনত্ত্বর োরটি উপাদাে কী কী? 



20. Theory of Achievement Motivation was put forward by whom? 

সাফলযলানির োশহদা িনত্ত্বর প্রিক্তা শ্রক? 

21. Resource Allocation Theory was placed by whom? 

সম্পদ িণ্টনের িত্ত্বটি কার আশিষৃ্কি? 

22. Trait theory of Personality was postulated by whom? 

িযশক্তনের সিংলক্ষণ িত্ত্বটি কার প্রদত্ত? 

23. Factor Analytic Theory of Personality was put forward by whom? 

িযশক্তনের উপাদাে শিনেষণ িত্ত্বটির আশিষ্কিথ া শ্রক? 

24. What is the IQ range of the profound mentally retarded? 

অশি িীব্র মােশসক প্রশিিন্ধীনদর I.Q. এর িযাশি শ্রকােটি?  

25. What is more important prior to rehabilitation of Mentally Retarded Children? 

মােশসক প্রশিিন্ধী শিশুনদর পুেিথাসনের জেয শ্রকােটি সিার আনগ প্রনয়াজে? 

26. What program would you give 1st preference to draw educational program of the gifted 

children? 

প্রশিিািাে শ্রেনলনমনয়নদর শিক্ষাকমথসূশেনি শ্রকাে উনদযাগনক সিনেনয় অগ্রাশধকার শ্রদনিে? 

27. What is the distribution of average children in Normal Probability Curve in between ±1ð? 

 সাধারণ সম্ভািো িক্রনরনখর গড় িাচ্চানদর ± 1ð এর মনধয কী শিিরণ করা হয়? 

28. What are the four causes of mental ill health? 

মােশসক স্বাস্থযহাশের োরটি কারণ কী কী? 

29. What is the 2nd condition to develop self efficacy as proposed by Albert Bandura? 

অযালিার্থ  িানু্দরা প্রিশিথ ি আত্ম-কা থকাশরিা শিকানির শিিীয় িিথ টি শক? 

30. Personality theory of S Freud comes under which category? 

S. Freud প্রিশিথ ি িযশক্তনের িত্ত্বটি শ্রকাে শ্রেেীর অন্তগথি? 

 

 


