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যেক োক ো পোাঁচটিপ্রকের উত্তর দোও:                     5×2=10 

Answer any five questions: 

1.শিক্ষোগত প্রেুশিশিদযোিলকত ী যিোঝোয় ? 

What do you mean by educational technology ? 

2.Hardware এিং Software এর মকযযপোর্থ যকলখ? 

Write the difference between hardware and software. 

3.Classroom এ যেোগোকেোকগরমোযযমগুশল ী  ী ? 

What are the media of classroom communication ? 

4.Seminar এর বিশিষ্ট্যকলখ? 

Write the characteristics of seminar. 

5.শিক্ষ মকেকলরউপোদো গুশল ী  ী? 

What are the elements of teaching model ? 

6.Basic Teaching model এর প্রিিোক ? 

Proponent of basic teaching model ? 

7.Concept Attainment Model এর প্রিিোক  ? 

Proponent of concept attainment model. 

8.শিক্ষোয় Computer িযিহোকররউপকেোগীতো যলখ ? 

Write the usefulness of using computers in education. 
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B.A Education (General DSE) 

1ST Internal Assessment   Session: 2020-21 

Sem: VI, Paper: EDU-G-DSE-T-4: Great Educators 

Time: 40 Minutes F.M: 10 

Answer any five questions        5x2=10 

যে য ো ও পোাঁচটি প্রকের উত্তর দোও । 
 

1. Mention two aims of education according to Swami Vivekananda 

স্বামী বিবিকানবের মত অনুসাবর বিক্ষার দুটি লক্ষয উবেখ কর। 

2. Mention the syllabus according to Sri Aurobindo 

শ্রী অরবিবের মত অনুসাবর বসবলিাবসর উবেখ কর। 

3. Write the limitation of basic education. 

িুবনয়াদী বিক্ষার সীমািদ্ধতা বলখ। 

4. Educational implication of madam maria Montessori in present society 

িততমান সমাবে মযাডাম মাবরয়া মবেসবরর বিক্ষামূলক গুরুত্ব উবেখ কর। 

5. Write the main objectives of Rabindranath Tagore's establishment of Visva-Bharati 

রিীন্দ্রনাথ ঠাকুবরর বিশ্বভারতী প্রবতষ্ঠার মূল লক্ষযগুবল ললখ 

6. Write the names of the two books written by Sri Aurobindo 

শ্রী অরবিে রবিত দুটি িইবয়র নাম ললবখা 

7. In which year the laboratory school was established? 

লকান সাবল পরীক্ষাগার সু্কল স্থাবপত হবয়বিল? 

 


