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1. যেক োক ো ছয়টি প্রকের উত্তর দোও                                     (6X5=30) 

  

  

  

a.  সিস্টেম অ্যাস্টরাচ - এর বৈসিষ্ট্যগুসি লিস্ট া । 

           Write the characteristics of System Approach. (5) 
  

b.  একজন সিক্ষস্টকর লেণীকক্ষ পসরচািনায় সিক্ষা রযুক্তিসৈদ্যামূিক জ্ঞান থাকা সক 

ৈাঞ্ছনীয় ? - ৈযা যা কস্টরা । 

            Is technological knowledge necessary for a teacher in classroom teaching?  
            Discuss it. (5) 
  

c.  লযাগাস্টযাস্টগর িংজ্ঞা দ্াও । লযাগাস্টযাস্টগর রকারস্টেদ্ আস্টিাচনা কস্টরা ।    

            Give the definition of communication. Discuss the types of communication. 
                                                                                                                    (2+3) 
  

d.  লরাগ্রাম সি স্টনর রকৃসিগুস্টিা লি  । 

             Write the netures of Programme Learning. (5) 
  

e.  সিক্ষাস্টক্ষস্টে রযুক্তি সৈদ্যার রস্টয়াজনীয়িা উস্টে  কস্টরা । 

           Discuss the needs of technology in Education. (5) 
  

f.  লযাগাস্টযাগ রক্তিয়াটি সৈৈিৃ কস্টরা । 

           Discuss the process of communication. (5) 
  

g. সিক্ষাস্টক্ষস্টে ৈহুধামাধযম (Multimedia) ৈযৈহাস্টরর সদ্কগুস্টিা লিস্ট া । 

           Write the uses of multimedia in education. (5) 
  

h.  সিক্ষাস্টক্ষস্টে কম্পিউিার কী কী কাস্টজ ৈযৈহৃি হয় আস্টিাচনা কস্টরা । 

           Discuss the uses of computer in education (5) 
  

2.যে য ো  তি টি প্রকের উত্তর দোও                                  (3 X10=30) 

  

a.  অ্নুেূসমক লযাগাস্টযাগ ও উিম্ব লযাগাস্টযাগ উদ্াহরণ িহস্টযাস্টগ ৈযা যা কস্টরা । 

িমাজজীৈস্টন লযাগাস্টযাগ লকস্টনা রস্টয়াজন ?         

            Discuss with examples of horizontal and vertical communication?. Why    
           communication is necessary in social life. (4+6) 
  

  



b.  সিক্ষা রযুক্তিসৈদ্যা কাস্টক ৈস্টি । এর িীমাৈদ্ধিাগুস্টিা লি  ।  

           What is Educational Technology?  Write its limitations. (4+6) 
  

c.  সিক্ষাস্টক্ষস্টে "সিস্টেম দৃ্টষ্ট্েসি" ৈিস্টি কী লৈাঝ ? সিস্টেম দৃ্টষ্ট্েসির স্তরগুস্টিা 

(Steps) আস্টিাচনা কস্টরা । 

          What do you think about System Approach? Discuss the steps of System  
         Approach. (2+8) 
  

d.  ৈহুধামাধযম ৈিস্টি কী লৈাঝ ? ৈহুধামাধযম - এর গুরুত্ব লিস্ট া ।         

          What is multimedia? Write the importance of multimedia.  3+7 

  

e.  সিক্ষাস্টক্ষস্টে সৈসেন্ন রকাস্টরর গণমাধযম গুসির েূসমকা আস্টিাচনা কস্টরা 

           Discuss the roles of various types of mass-media in education.                   10 

  
 


