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1. Answer any six questions:                                5 X 6 

যেক োক ো ছয়টি প্রকের উত্তর দোও।  

               
 

a) Write the differences  between hardware and software in education  
                 শিক্ষাক্ষক্ষক্ষে হার্ড ওয়্যার এবং সফটওয়্যার এর মক্ষযয পার্ডক্য লেখ 

 
 

b) Why is the knowledge of educational technology is essential  for a teacher? 
               এক্জন শিক্ষক্ষক্র শিক্ষা প্রযুশিশবদ্যামূেক্ জ্ঞান র্াক্া লক্ন আবিযক্ বযাখযা ক্ক্ষরা. 
 
 

c) What is educational technology?  Discuss its scope.  
                 শিক্ষা-প্রযুশিশবদ্যা বেক্ষে ক্ী ?  এর পশরশয আক্ষোচনা ক্ক্ষরা. 
 
 

d) Discuss the limitations of  educational technology.  
                  শিক্ষা-প্রযুশিশবদ্যার সীমাবদ্ধো গুশে আক্ষোচনা ক্ক্ষরা. 
 
 

e)  Discuss the various types of communication in educational technology  
               শিক্ষা প্রযুশিশবদ্যায়্ শবশিন্ন প্রক্ার লযাগাক্ষযাক্ষগর প্রক্ার গুশে আক্ষোচনা ক্ক্ষরা  
 
 

f)  Write the limitations of system approach.  
               শসক্ষেম অ্যাপ্রচ এর সীমাবদ্ধো গুশে লেখ. 
 
 

g)  Discuss the importance of educational technology.  
               শিক্ষা-প্রযুশিশবদ্যার প্রক্ষয়্াজনীয়্ো গুশে আক্ষোচনা ক্ক্ষরা. 
 
 

h) What is group communication?  Give the examples of group communication.  
               দ্েীয়্ লযাগাক্ষযাগ বেক্ষে ক্ী লবাক্ষ া?  দ্েীয়্ লযাগাক্ষযাক্ষগর উদ্াহরণ দ্াও. 
 
 
 
 
 
 



2. Answer any three  questions:                                                                 10 X 3                                                                   

           যে য োন তিনটি প্রশ্নের উত্তর দোও                                   

 
 
         a) What is system approach?  Discuss the characteristics of it. (3+7) 

              শসক্ষেম অ্যাপ্রচ ক্ী ?  এর ববশিষ্ট্য গুশে আক্ষোচনা ক্ক্ষরা.  
 
 
        b)   Discuss the audio and visual elements of mass media in education. (5+5) 

               শিক্ষাক্ষক্ষক্ষে গনমাযযক্ষমর শ্রবণ ও দ্িডন উপক্রণ গুশের িূশমক্া আক্ষোচনা ক্ক্ষরা . 
 
 
       c)  What is the medium of communication?  Discuss the factors/ elements of ideal class   
              interaction in communication ( 3+7) 

             লযাগাক্ষযাক্ষগর মাযযম ক্ী?  আদ্িড লশ্রণী সংক্ষযাক্ষগ লযাগাক্ষযাক্ষগর উপাদ্ান গুশে আক্ষোচনা ক্ক্ষরা.  
 
        d)   What is communication?  Discuss the barriers of communication. (3+7) 

 

               লযাগাক্ষযাগ বেক্ষে ক্ী লবাক্ষ া?  লযাগাক্ষযাক্ষগর বাযা গুশে আক্ষোচনা ক্ক্ষরা. 
 
       e)   What is the multimedia approach in educational technology?  Discuss its importance  

in education. (3+7) 

            শিক্ষা প্রযুশিশবদ্যায়্ মাশিশমশর্য়্া অ্যাপ্রচ ক্ী ? শিক্ষাক্ষক্ষক্ষে এর  গুরুত্ব সম্পক্ষক্ড  আক্ষোচনা ক্ক্ষরা.  
 

 


