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Course – SEC 1
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Full Marks – 40

Candidates are instructed to attempt either Section A or Section B

Section A
(Value Education)
Answer any eight of the following questions: যেক োক ো আটটট প্রকের উত্তর দোও।
1. Explain the importance of values among Pluralist Society.
বহুত্ববাদী সমাজে মূল্যজবাজের গুরুত্ব বযাখ্যা কর।

2. Discuss the aims of peace education.
শান্তির েন্য ন্তশক্ষার ল্ক্ষযগুন্তল্ আজল্াচন্া কর।

3. State the roles of a teacher for inculcation of values in students.
ন্তশক্ষার্থীর েীবজন্ মূল্যজবাে গঠজন্ ন্তশক্ষজকর ভূ ন্তমকা লল্খ্।

4. Explain the role of a family to buildup morality in students’ life.
ন্তশক্ষার্থীর েীবজন্ নন্ন্তিকিা ন্তবকাজশ পন্তরবাজরর ভূ ন্তমকা বযাখ্যা কর।

5. What are the main differences of values and morality?
মূল্যজবাে ও নন্ন্তিকিার মজেয প্রোন্ পার্থকয
থ কী কী?

6. Discuss the needs of value education in the life of a person.

বযক্তির েীবজন্ মূল্যজবাজের ন্তশক্ষার প্রজয়ােন্ীয়িা আজল্াচন্া কর।

7. What are the aims of Human Right Education?
মান্বােীকার ন্তশক্ষার ল্ক্ষয গুন্তল্ কী কী?

8. Discuss different types of Value.

ন্তবন্তভন্ন েরজন্র মূল্যজবাে আজল্াচন্া কর।

9. State the relation between values and International Understanding.
মূল্যজবাে ও আিেথান্তিকজবাে এর মজেয সম্পকথ ন্তববৃি কর।

10. Explain in brief the National Values in India.
ভারিবজষরথ োিীয় মূল্যজবাে গুন্তল্ আজল্াচন্া কর।

5 x 8 = 40

Section B
(Computer Application in Education- I )
Answer any eight of the following questions: যেক োক ো আটটট প্রকের উত্তর দোও।
1

How can you use MS Excel in school?
ন্তবদযাল্জয় িু ন্তম ন্তকভাজব MS Excel বযবহার করজব?

2. Discuss the disadvantages of ICT.
ICT এর অসুন্তবো গুন্তল্ আজল্াচন্া কর।
3. What is MS Power Point? Discuss briefly.
MS Power Point ন্তক সংজক্ষজপ আজল্াচন্া কর।
4. Explain the meaning of Haptic Technology.
Haptic Technology এর অর্থ থবযাখ্যা কর।
5. Write down the advantages of MS Word.
MS Word এর সুন্তবোগুন্তল্ লল্খ্।
6. Write a note on .Gyanbani.
Gyanbani সম্পজক
থ একটি িীকা লল্খ্।
7. Discuss briefly the objectives of Sakshat Portal.
Sakshat Portal এর উজেশয গুন্তল্ আজল্াচন্া কর।
8.

Explain the uses of computer in this pandemic situation.
অন্তিমারী লি কম্পম্পউিাজরর বযবহার বযাখ্যা কর।

9. What are the challenges of integration of ICT in school?
ন্তবদযাল্জয় ICT লক যুি করার অসুন্তবো গুন্তল্ কী কী?
10. Explain the term ‘NMEICT’.

‘NMEICT’ লক বযাখ্যা কর।
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