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Answer Any five question  

যেক োকনোোাঁচটিপ্রকেরউত্তরদো 

a. What do you mean by philosophical Base’s of curriculum?  

োঠক্রকেরদোর্শনন নিনত্তবলকেন কবোকঝো 

b. What is NCF  

NCF ন  

c. Define the concept of curriculum  

োঠযক্রকেরধোরণোদো 

d. Mention the two determinant of curriculum  

োঠযক্রকেরদটুিননধশোরক রউকেখ করো 

e. What is Hidden Curriculum?  

লকু্কোনিেোঠযক্রে ী 

f. Give the example of Technical models of curriculum  

 োনরগরীোঠযক্রেেকডকলরউদোহরণদো 

g. What is curriculum Evaluation?  

োঠযক্রেেলূযোিন ী 

h. what is formative Evaluation of curriculum  

োঠযক্রকেরগঠনেলূ েলূযোিনবলকে ীকবোকঝো 
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Answer any five question        5x2=10 

যে য োন োাঁচটি প্রকের উত্তর দাও। 
 

1. What do you mean by source of knowledge? 

জ্ঞোকনর উৎস বলকে  ী যবোঝ? 

2. Write two need of research in Education. 

নর্ক্ষোি গকবষণোর দটুি প্রকিোজনীিেো যলখ। 

3. What do you mean by Educational Research? 

নর্ক্ষোেূল  গকবষণো বলকে  ী যবোঝ? 

4. What do you mean by variable and give a suitable example. 

যিনরকিবল বলকে  ী যবোঝোি এবং এ টি উেুক্ত উদোহরণ দো। 

5. What do you mean by statistical Hypothesis and give a suitable example. 

স্ট্যোটিসটি যোল হোইকোকেনসস বলকে  ী যবোঝোি এবং এ টি উেুক্ত উদোহরণ দো। 

6. Write the difference between Parameter and Statistics. 

যোরোনেটোর এবং স্ট্যোটিসটি  এর েকধয োেশ য নলখ। 

7. What is inferential statistics? 

অনুেোনেূল  নরসংখযোন  ী? 
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যেক োন োাঁচটি প্রকের উত্তর দো 

1 . Define Guidance.  

ননকদশর্নোর সংঙগো দো। 

2. Write two characteristics of Vocational Guidance.  

বৃনেেূল  ননকদর্নোর দটুি ববনর্ষ্ট্য যলখ। 

3. What is Eclectic Counselling?  

ঐনি  রোের্শদোন ন   ?  

4. Write two scope of Counselling.  

রোের্শদোকনর দটুি নরনধ যলখ। 

5.  Write two differences between Guidance and Counselling.  

ননকদর্নো  রোের্শদোকনর েকধয দটুি োেশ য যলখ। 

6. Write two Principles of identification of Slow Learner.  

ধীরগনে নর্ক্ষোেীকদর র্নোক্ত রকণর দটুি নীনে যলখ। 

7. Write two needs of guidance of diverse learner.  

নিন্নধেী নর্ক্ষোেীকদর জনয ননকদর্নোদোকনর দটুি প্রকিোজনীিেো যলখ। 

8. Mention two differences between Directive and Non -directive Counselling.  

প্রেযক্ষ  করোক্ষ রোের্শদোকনর েকধয দটুি োে য উকেখ  র। 
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Each question carries two (02) marks. Answer any five from the following: 

প্রতিটি প্রশ্নের মান ২ । যে য ান পা াঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও। 

1. Point out the method of teaching according to Viveknanda. 

বিবিকানবের মবে বিক্ষাদাবনর দ্ধবেটি উকেখ কর। 

2. Write down the characters of Integral education. 

সেন্বিী বিক্ষার ববনর্ষ্ট্যগুবি  বিখ। 

3. In Russel’s view, what is the prime aim of education? 

রাবেবির দবৃিবে বিক্ষার প্রধান িক্ষয কী? 

4. Write down the concept of school in Dewey’s view. 

নডউইর দবৃিবে সু্কবির ধারণা উকেখ  র। 

5. What are Gifts and Occupation? 

উহার এিং বৃনত্ত বক? 

6. How Radhakrishnan integrates religion and science? 

রাধাকৃষ্ণন কীভাবি ধমম ও বিজ্ঞানবক একীভূে  করকছন? 

7.  Indicate the main features of Basic education. 

বুননিোনদ বিক্ষার প্রধান বিবিিযগুবি বনবদমি কর। 

 


