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Question Bank 

B.Ed. Special Education (M.R / H.I / V.I) ODL Programme 
Paper Code: C13 

Curriculum Designing, Adaptation and Evaluation (H.I.) 

1. The term “curriculum” has derived from which word? 

পাঠক্রম শব্দটি ক ান শব্দ কেক  কনওয়া হকয়কে? 

2. Who is first describer of “Null Curriculum”? 

ক  প্রেম Null Curriculum এর   ো বকেন? 

3. In which type of curriculum students must go through fundamental knowledge? 

ক ান ধরকের পাঠক্রকম শশক্ষােীকের কমৌশে  জ্ঞাকনর মকধে শেকয় কেকে হয়? 

4. In which type of curriculum students’ interest, tendencies get priority? 

ক ান ধরকের পাঠক্রকম শশক্ষােীকের আগ্রহ, প্রবেো অগ্রাশধ ার পায়? 

5. In which type of curriculum students’ different type of activities get priority? 

ক ান ধরকের পাঠক্রকম শশক্ষােীকের শবশিন্ন ধরকের শক্রয়াক ৌশে অগ্রাশধ ার পায়? 

6. Which is highest level of educational objectives given by Benjamin Bloom? 

কবঞ্জাশমন ব্লুম প্রেত্ত শশক্ষাগে উকেকশের সকববাচ্চ স্তর ক ানটি ? 

7. Which is lowest level of educational objectives given by Benjamin Bloom? 

কবঞ্জাশমন ব্লুম প্রেত্ত শশক্ষাগে উকেকশের সববশনম্ন স্তর ক ানটি? 

8. What is psychomotor domain of learning? 

কশখার সাইক াকমাক ার ক াকমন বেকে শ  কবাঝ? 

9. Who is author of the book “Basic Principles of Curriculum and Instruction”? 

পাঠক্রকমর মূেনীশেসমূহ এবং শনকেব শ:বইটির কেখ  ক ? 

10. Who is author of the book “Curriculum Development: Theory and Practice”? 

"পাঠক্রকমর শব াশ: েত্ত্ব ও অনুশীেন" বইটির কেখ  ক ? 
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11. Who develop administrative model of curriculum development? 

 াশরকুোকমর প্রশাসশন  কস্তাশরও শব াশ মক ে ক  তেরী  করন? 

12. Who develop grass root model of curriculum development? 

 াশরকুোকমর েৃেমূে কস্তাশরও শব াশ মক ে ক  তেরী  করন? 

13. The Taba model is which type of model? 

Taba ক ান ধরকের মক ে? 

14. Which is first step under Taba model? 

Taba Model এর  প্রেম ধাপ ক ানটি? 

15. What is syllabus? 

পাঠসূশি শ ? 

16. In which year first National Curriculum was published? 

ক ান সাকে সববপ্রেম জােীয় পাঠক্রম প্র াশশে হয় ? 

17. Who was chairman of NCF, 2005? 

এনশসএফ ২০০৫, এর কিয়ারমোন ক  শেকেন? 

18. What is the exact pedagogical structure of new curriculum proposed by National 

Education Policy 2019? 

প্রস্তাশবে জােীয় শশক্ষানীশে2019 অনুসাকর নুেন পাঠক্রকমর সঠি  গঠন শ ? 

19. What is the full form of WBL? 

WBL এর  সমূ্পেব নাম শ ? 

20. What is the full form of VLE? 

VLE এর  সমূ্পেব নাম শ ? 

21. What are literacy skills? 

সাক্ষরো েক্ষো শ ? 

22. What is reading? 
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পঠন শ ? 

23. Write the name of any one approach to reading. 

শরশ ং এর কেক ান এ টি পন্থার নাম কেখ 

24. Which strategy of reading is associated with phoneme to symbol? 

কফাকনম কেক  প্রেী ী পড়া শরশ ং এর ক ান ক ৌশকের সাকে সম্পশ ব ে? 

25. Which strategy of reading is associated with rule of language? 

িাষার শনয়ম শরশ ং এর ক ান ক ৌশকের সাকে সম্পশ ব ে? 

26. Which strategy of reading is associated with meaning to units? 

ক ান এ ক র অেব শরশ ং এর ক ান ক ৌশকের সাকে সম্পশ ব ে? 

27. Which strategy of reading is associated with use of language? 

িাষার বেবহার শরশ ং এর ক ান ক ৌশকের সাকে সম্পশ ব ে? 

28. Which literacy skill is assessed by TERA? 

সাক্ষরোর ক ান েক্ষোটি TERA দ্বারা পশরমাপ  রা হয়? 

29. What is the alternative name of sight word approach of reading? 

দৃশে-শব্দ পঠন ক ৌশকের অপর নাম শ ? 

30. Which type of reading is associated with “as means to an end”? 

"কশকষর অেব" পঠকনর ক ান ধরকের সাকে সম্পশ ব ে? 

31. Reading any non-commercial type of text material fall under which type of reading? 

কেক ান অ-বাশেশজে  ধরকের পাঠ পঠকনর ক ান ধরকের মকধে পকড়? 

32. Which skill of literacy is associated with tracing pattern? 

কেশসং পো ানব সাক্ষরোর ক ান েক্ষোর মকধে পকড়? 

33. Reading a food recipe and make food is fall under which type of reading? 

খাবার তেশরর করশসশপ পকড় খাবার বানাকনা ক ান ধরকের পাকঠর মকধে পকড়? 

34. What is interactive model of reading? 
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Interactive পঠন  মক ে শ ? 

35. Write only the name of type of reading as per purpose. 

উকেশে অনুোয়ী পঠকনর িাগগুশের নাম কেখ. 

36. What is Top-Down Model of Reading? 

পঠকনর  প- াউন মক ে বেকে শ  কবাঝ? 

37. Write at least one assessment tool of reading. 

পঠন মূেোয়কনর  মপকক্ষ এ টি অিীক্ষার নাম কেখ. 

38.  Which type of reading is associated with the term “inner speech”? 

ক ান ধরকের পাঠ "অিন্তরীন  ো" শব্দটির সাকে সম্পশ ব ে? 

39. What is basal reading? 

বাসাে শরশ ং শ ? 

40. What is syntactic cue system of reading? 

পঠকনর শসন্ট্োশি  শ উ পদ্ধশে বেকে শ  কবাঝ? 

41. What is full form of TORC? 

TORC এর  সমূ্পেব নাম শ ? 

42. What is the full form of TERA? 

TERA এর  সমূ্পেব নাম শ ? 

43. What is writing? 

শেখন শ ? 

44. In which skill of literacy development, good memory skills are essential prerequisite? 

িাকো সৃ্মশে েক্ষোর মকো পূববজরুশর অবস্থা সাক্ষরো শব াকশর ক ান েক্ষোর জনে োকগ? 

45. Which type of writing can be developed through rebus game activity? 

করবাস কগম শক্রয়া কমবর দ্বারা শেখকনর ক ান ধরকের শব াশ  রা হয়? 
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46. Which is the first step of writing? 

শেখকনর প্রেম ধাপ ক ানটি? 

47. Which strategy of writing associated with the term “sharing of pen”? 

" েকমর িাগািাশগ"  োটি শেখকনর ক ান ক ৌশকের সাকে সম্পশ ব ে? 

48. Which strategy of writing involves both guided and collaborative writing? 

"গাইক   এবং ক াোবকরটিি শেখন"  োটি শেখকনর ক ান ক ৌশকের সাকে েুক্ত? 

49. Write only the name of different types of writing. 

শুধুমাত্র কেখার ধরকের নামগুকো কেখ.   

50. What is TOWL? 

TOWL শ ? 

51. What is emergent writing? 

উেীয়মান শেখন শ ?  

52. What is SIWI? 

SIWI শ ? 

53. Who adopted Power Writing Strategy? 

পাওয়ার রাইটিং ক ৌশকের ক  শব াশ  করশেকেন? 

54. What is modification? 

পশরবেব ন শ ? 

55. What is accommodation? 

অশিকোজন শ ?  

56. What is level of support adaptation? 

সমেবন স্তকরর অশিকোজন বেকে শ  কবাঝ? 

57. What is degree of participation adaptation? 
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অংশগ্রহকের মাত্রা স্তরীয় অশিকোজন বেকে শ  কবাঝ? 

58. Write only the name of factors associated with curricular evaluation. 

পাঠক্রশম  মূেোয়কনর সাকে েুক্ত  ার গুশের নাম কেখ. 

59. What is the full form of CIPP? 

CIPP সমূ্পেব নাম শ ? 

60. Who developed CIPP Model of curricular evaluation? 

 োশরকুোম মূেোয়কনর CIPP মক েটি ক  শব াশ  করকেন? 

 


