
 

2nd  SEM (DSC)    TOTAL MARKS :10 

1. নিম্ননিনিত প্রশ্নগুনির উত্তর দাওঃ 

A) বুদ্ধি নি ? বুদ্ধির নি-উপাদাি তত্ত্বটি নিি ?        

      1+4 

B) স্মৃনত নি ? LTM ও STM নি ?         

 1+2+2 
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4th   SEM (DSC)     TOTAL MARKS :10 

1. নিম্ননিনিত প্রশ্নগুনির উত্তর দাওঃ 

A)  Wood’s Despatch (1854) নি ? এর নিক্ষাগত গুরুত্ব নিি ?           

2+3 

B)  ভারতীয় নিক্ষা িনিিনির গঠি, িক্ষয ও উনেিয এবং পাঠযক্রি সম্পনিে আনিাচিা িনরা ?     

         5 

 

Online Subject Mail ID: skcphedupass20@gmail.com 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4th  & 6th  SEM (SEC)     TOTAL MARKS :10 

Answer any one 

Topic: A) Community Development 

1. নিম্ননিনিত প্রশ্নগুনির উত্তর দাওঃ 

i) িিুষ্যজানতর সম্পনিের ক্ষক্ষনে সম্প্রদানয়র ভূনিিা নিি ?      

  2+3 

ii) সািয বা সিতা নি ? ভারনত সম্প্রদানয়র উন্ননতনত নবনভন্ন পনরিল্পিা  গুনি নিি ?   

   2+3 

Topic: B) Lesson Plan 

2. নিম্ননিনিত প্রশ্নগুনির উত্তর দাওঃ 

i) পাঠ পনরিল্পিার সুনবধা গুনি নিি ?        

 5 

ii) পাঠ পনরিল্পিার উন্ননতিনল্প নবনভন্ন িীনত গুনি নিি ?      

 5 
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4th & 6th  SEM (SEC)   Practical Exam   TOTAL MARKS :20 

Education college level – এর উপর নভনত্ত িনর দুটি নবষ্নয়র উপর দুটি পাঠ পনরিল্পিা ততনর িনরা ?  

   10+10 
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4th   SEM (GE)      TOTAL MARKS: 10 

Answer any one 

Topic: A) Yoga Education 

1) Answer the following question: 

i) What is Yoga Education? What is the goal of Yoga Education?        

 2+3 

ii) What is the historical background of Yoga Education?     

     5 

Topic: B) Human Rights Education 

2) Answer the following question: 

i) What is Human Rights Education? Write its Concept and Nature?    

     2+3 

ii) Write the Human Right Act -1993.        

         5 
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6th   SEM (DSE)        TOTAL MARKS: 10 

Answer any one 

Topic: A) Measurement and evaluation in education 

1)  নিম্ননিনিত প্রশ্নগুনির উত্তর দাওঃ 

i) িূিযায়নির প্রিৃনত নিি ? িূিযায়ি পনরিানপর িনধয সম্পিে  নিি ?      

   2+3 

ii) Test নি ? Kuder Richardson Test সম্পনিে নিি ?           

 1+4 

Topic: B) Guidance and Counseling 

2) নিম্ননিনিত প্রশ্নগুনির উত্তর দাওঃ 
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i) নিনদেিিা নি ? নিক্ষার্থীর সটঠি নিনদেিিার প্রনয়াজি হয় ক্ষিি ?         

  1+4  

ii) পরািি েদাি নি ? নিভানব উন্নত বুদ্ধি সম্পন্ন নিশুনদর সিাক্ত িরা যায় ?    

  1+4 

Topic: C) Great Educators 

3) নিম্ননিনিত প্রশ্নগুনির উত্তর দাওঃ 

i) নিক্ষার িক্ষয, পাঠক্রি, নিক্ষণ পিনত এবং নিক্ষনির ভূনিিা সম্পনিে সব েপনি রাধািৃষ্ণাি 

এর ভূনিিা নিি ?   5 

ii) নিক্ষায় A.P.J Abdul Kalam এর ভূনিিা নিি ?       

 5 
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