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Each question carries two (02) marks. Answer any five from the following: 

প্রতিটি প্রশ্নের মান ২ । যয য ান া াঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও। 

1. Write down the full name of RTE Act-2009.  

RTE Act-2009-এর ুশ্নরা নাম  তখ। 

2. Point out Tri-Language formula suggested by Indian Education Commission. 

ভারিীয় তলক্ষা  তমলন দ্বারা প্রস্তাতিি ত্রি-ভাা ূিটি তনশ্নদেল  র। 

3. What is Operation Blackboard? 

অাশ্নরলন ব্ল্যা শ্নিার্ে ত ? 

4. Indicate the limitations of recommendations given by Mudalior Commission. 

মুদাতওর  তমলন  িত ে  প্রদত্ত ুাতরশ্নলর ীমািদ্ধিা তনশ্নদেল  র। 

5. Mention any four functions of DIET. 

DIET এর যয য ানও চারটি  াজ উশ্নেখ  র। 

6. Write any four clauses of Indian Constitution regarding education. 

তলক্ষা ম্পত েি ভারিীয় ংতিধাশ্ননর যয য ানও চারটি ধারা তখ। 

7. What were the reasons for establishment of rural university? 

গ্রামীণ তিশ্বতিদযায় প্রতিষ্ঠার  ারণগুত  ী তি? 
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Answer any five questions:  

1.শলক্ষ  বকে  ী যবোঝোয় ? 

What is teaching? 

2.শলক্ষ  ও শলখক র মকযে দটুি সম্প ক  যখ? 

Write to relation between teaching and learning? 

3. Flander এরverbal interaction এর  কয় টি শবভোগ যখ? 

Write to Flanders verbal interaction categories? 

4.আদলক শলক্ষক র  কয় টি গুণোবশ যখ?  

Write down some of the qualities of good teacher?  

5. Traditional and Constructive teaching এর পোর্ক ে যখ?  

Write the difference between traditional and constructive teaching? 

6. Micro teaching এর সুশবযো যখ ? 

Write to merits of micro teaching? 

7.বকৃ্তেোদো  পদ্ধশে বকে  ী যবোঝোয় ? 

What do you mean by lecture method? 

8. Class roomশলক্ষক র ববশলষ্ট্েগুশ  ী  ী? 

Characteristics of classroom teaching? 
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Answer any five questions  

যয য োক ো পোাঁচটি প্রকের উত্তর দোও। 

a. what is RUSA 

RUSA শ  

b. Give the concept of peace Education  

লোশি শলক্ষোর যোরণো দোও. 

c. Mention the meaning of Educational opportunity  

শলক্ষোয় সমসুকযোকগর অর্ক উকেখ করো 

d. What is RTE ACT  

RTE ACT শ  

e. What is Inclusive Education  

অিভুক শক্তমূ  শলক্ষো শ  

f. Write the two importance of RTE ACT 

RTE ACT এর দটুি গুরুত্ব যকখো 

g. What is DPEP &SSM  

DPEP এবং SSM শ  

g. Defined open Education  

মুক্তশলক্ষোর সংজ্ঞো দোও 
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Answer any five questions        5x2=10 

যয য ো ও পোাঁচটি প্রকের উত্তর দোও । 
 

1. What do you mean by Teaching Aids? 

টিশচং এইডস বকে  ী যবোঝ? 

2. Write any two limitations of Teaching Aids. 

টিশচং এইডকসর যয য ো ও দটুি সীমোবদ্ধেো শখ। 

3. What are the types of Teaching Aids?   

টিশচং এইডকসর প্র োরগুশ  ী  ী? 

4. What is Non-projected Teaching Aids? 

  -প্রকেক্টড টিশচং এইডস  ী? 

5. Write the difference between Projected and Non-Projected Teaching Aids. 

প্রকেকক্টড এবং   -প্রকেকক্টড টিশচং এইডগুশর মকযে পোর্ক ে শখ। 

6. Write any two uses of OHP. 

OHP এর যয য ো ও দটুি বেবহোর শখ। 

7. How to construct a Slide Projector? 

এ টি স্লোইড প্রকেক্টর  ীভোকব শ মকোণ  রকব? 

 


