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Q.1) What are the necessary conditions of a curriculum? 

একটি পাঠ্যক্রমের জন্য প্রময়াজন্ীয় শর্তগুলি কী কী? 

Q. 2) How many types of curriculum are present for the children with special need? 

লিমশষ চালিদা সম্পন্ন লশশুমদর জন্য কর্ ধরমের পাঠ্যক্রে রময়মে?  

Q. 3) Functional approach of curriculum design based on what? 

কালরকুিাে লিজাইমন্র কার্ তকরী পদ্ধলর্ লকমসর লিলিমর্ গটঠ্র্ িয় ? 

Q.4) Why Occupational skills development are essential ? 

 পপশাগর্ দক্ষর্া লিকামশর জন্য প্রময়াজন্ীয় পকন্ ? 

Q.5) How many types of Curriculum Domains are present? 

ির্তোমন্ পাঠ্যক্রমের কর্ ধরমের পিামেন্ রময়মে ? 

Q. 6) What are the essential requirements for functional writing ? 

কার্ তকরী লিখমন্র জন্য প্রময়াজন্ীয় শর্তগুলি কী কী? 

Q.7) Curriculum development process can be divided into how many steps? 

পাঠ্যক্রমের লিকাশ প্রক্রক্রয়াটি কয়টি ধামপ লিিক্ত করা র্ায়?  

Q. 8) What are the Characteristics of Summative Evaluation ? 

সংমেষেূিক েূিযায়মন্র বিলশষ্ট্যগুলি কী কী? 

Q. 9) Write the Objectives of ECCE. 

ইলসলসই এর উমেশযগুলি লিখুন্। 

Q. 10) What developmental conditions are related with early childhood education? 

বশশিকািীন্ লশক্ষার সামে লক লক লিকাশেূিক অিস্থা সংর্ুক্ত রময়মে? 

Q. 11) In which year The Rights of children to Free and Compulsory Education Act was activated? 

পকান্ িেমর লশশুমদর লিন্ািযময় ও িাধযর্ােূিক লশক্ষা আইন্ কার্ তকর করা িময়লেি? 

Q.12) In which year Government of India approved ECCS policy? 

িারর্ সরকার পকান্ িেমর ইলসলসএস ন্ীলর্ অনু্মোদন্ কমরন্? 

Q. 13) Approaches of curriculum development at secondary level are of how many types? 

োধযলেক স্তমরর পাঠ্যক্রে লিকামশর পদ্ধলর্ কর্ প্রকামরর িময় োমক?  

Q.14) What should be included with Curriculum development at secondary level? 

োধযলেক স্তমরর পাঠ্যক্রে লিকামশর সামে পকান্ লিষয়গুলি অন্তিভ তক্ত করা উলচর্? 

Q. 15) Functional literacy, functional mathematics, work behavior and exposure to different occupation are 

domains for which level? 

কার্ তকরী সাক্ষরর্া, কার্ তকরী গলের্, কামজর আচরে এিং লিলিন্ন পপশার এক্সমপাজার পকান্ স্তমরর পিামেন্? 

Q.16 ) In which year the National skill development policy was formulated ? 

ন্যাশন্াি লিি পিমিিপমেন্ট ন্ীলর্টি পকান্ িেমর প্রেীর্ িময়লেি? 

Q. 17) How Report writing helps the educators? 



প্রলর্মিদন্ পিখা লকিামি লশক্ষালিদপ্দর সিায়র্া কমর ? 

 

Q. 18) What are the Modified instructions for children with intellectual disabilities (ID)? 

পিৌক্রদ্ধক প্রলর্িন্ধী (আইলি) িাচ্চামদর জন্য পলরিলর্তর্ লন্মদতশািিী কী কী? 

Q.19 ) What abilities are included in Readiness skill development? 

পরলিমন্স লিি পিমিিপমেমন্টর জন্য পকান্ ক্ষের্াগুলি অন্তিভ তক্ত করা িময়মে ? 

Q. 20 ) What are the four stages of Functional writing ? 

কার্ তকরী রচন্ার চারটি স্তর কী কী? 

Q.21) What are the different aspects to be kept in mind for developing Co curricular activities? 

পকা-কালরকুিার ক্রক্রয়াকিাপগুলির গঠ্মন্র পক্ষমে পকান্ পকান্ লদকগুলি পখয়াি করমর্ িমি ?  

Q, 22) Athletics, Bowing, Football, Volley ball, Cycling are what type of sports? 

অযােমিটিক্স, পিালয়ং, ফুিিি, িলির িি, সাইললং পকান্ ধরমের পখিা? 

Q. 23) In which year the Bloom’s Taxonomy of cognitive domains was established? 

পকান্ িের ি্িুমের পিকমন্ালে পিামেন্গুলির প্রলর্টির্ িময়লেি? 

Q. 24 ) What criterias are needed for developing a good curriculum evaluation system ? 

একটি িাি পাঠ্যক্রে েূিযায়মন্র পদ্ধলর্ গঠ্ন্ করার পকান্ লিষয়গুলি অন্তিভ তক্ত করা প্রময়াজন্ ? 

Q. 25 ) What are the necessary aspects for a proper curriculum evaluation? 

সটঠ্ক পাঠ্যক্রমের েূিযায়মন্র জন্য প্রময়াজন্ীয় লদকগুলি কী কী?  

Q. 26 ) Write the full form of CIPP model . 

লসআইলপলপ েমিমির পূে ত ফে ত লিখুন্। 

Q. 27 ) Grading Technique are of how many types? 

পেলিং পিকলন্ক কর্ প্রকামরর িয় ? 

Q. 28) How Evaluation Models are categorized? 

েূিযায়ন্ েমিিগুলি কীিামি পেলেিদ্ধ করা িয়? 

Q. 29) Write Full form of CCE. 

লসলসই এর সম্পূে ত ফে ত লিখুন্। 

Q. 30) How Curriculum Evaluation Models are categorized? 

পাঠ্যক্রে েূিযায়ন্ েমিিগুলি কীিামি পেলেিদ্ধ করা িয়? 

Q.31) What is the major principal of curriculum development ? 

পাঠ্যক্রে লিকামশর  একটি েূিন্ীলর্টি লক ? 

Q.32) Curriculum for special needs children have been evolved for ……………………….. 

লিমশষ চালিদা সম্পন্ন লশশুমদর পাঠ্যক্রেটিমক িমর্ িমি …………………… 

Q.33) What is the full form of ACC ? 

এ লস লস -এর সম্পূে ত ফে তটি লক ? 

Q.34) What are the Occupational skills ? 

পপশাগর্ দক্ষর্া লক ? 



Q.35) How many steps are  in curriculum  development ? 

পাঠ্যক্রে লিকামশর ধাপগুলি কর্গুলি ? 

Q.36) What are the necessities of Domestic skills ? 

গািতস্থয দক্ষর্াগুলির জন্য প্রময়াজন্ীয়র্া লক লক ? 

Q.37) What is enactive mode of learning ? 

লশক্ষার সক্রক্রয়করমের পদ্ধলর্ (এন্ এযাকটিি পোি) লক ? 

Q.38) Acc to wood (1963) what are the criteria of learning materials ? 

উি-এর েমর্ (1963) লশক্ষার উপকরেগুলি কয় প্রকামরর ? 

Q.39) Curriculum evaluation are mainly of ………………… types  

পাঠ্যক্রে েূিযায়ন্ প্রধান্র্ ………………… প্রকামরর 

Q.40) How many stages are in formative evaluation of curriculum ? 

পাঠ্যক্রমের গঠ্ন্েূিক েূিযায়মন্র কয়টি পর্ তায়/পি ত ? 

Q.41) In inclusive setup what are methods of teaching that can be beneficial for children with ID ? 

অন্তিভ তক্রক্তেূিক পলরকাঠ্ামোয় পিৌক্রদ্ধক অক্ষের্ার্ুক্ত িাচ্চামদর লশক্ষার জন্য পকান্ পকান্ পদ্ধলর্ কার্ তকরী িমর্ পামর 

?  

Q.42) How many areas are included in the National Education Goal Panel definition of school readiness ? 

দযা ন্যাশান্াি পগাি পযামন্ি অনু্র্ায়ী িুি পরলিমন্শ-এর েূি লিষয় কয়টি ? 

Q.43) What are the skills necessary for English language development ? 

ইংমরক্রজ িাষার লিকামশর েূি লিষয়গুলি লক লক ? 

Q.44) What are the main mathematics developmental strands ? 

কর্গুলি েযাোমেটিকযাি পিিািপমেন্টাি  স্ট্রান্ড রয়মে ? 

Q.45) Mention the skills included in physical & motor development . 

শারীলরক ও পোির লিকামশর অন্তিভ তক্ত লিষয়গুলি লক লক ? 

Q.46) In system approach what are the steps included in SOME system ? 

লসমেে এযাপ্রাচ অনু্র্ায়ী SOME লসমেে-এর অন্তিভ তক্ত পদমক্ষপগুলির লক লক ? 

Q.47) What are the Curriculum domains at secondary levels ? 

োধযলেক স্তমরর পাঠ্যক্রমের পিামেন্গুলি লক লক ? 

Q.48)  What is Focal pre-vocational skills ? 

পফাকাি প্রাক-িলৃিেূিক দক্ষর্া লক লক ? 

Q.49) What are Communication skills ? 

পর্াগামর্াগ দক্ষর্াগুলি লক ? 



Q.50) What is the Full form of NSDS ? 

এন্ এস লি এমসর সম্পূে ত ফে তটি লক ? 

Q.51) What should be the common focus in school to develop competency ? 

িুমি দক্ষর্ার লিকাশ সাধমন্র জন্য লক লক লিষময় পজার পদওয়া ? 

Q.52) What is the age range of secondary level ? 

োধযলেক স্তমরর লশশুমদর িয়মসর সেয়সীো কর্? 

Q.53) What should be adaptation in evaluation approach procedure ? 

েূিযায়ন্ পদ্ধলর্মর্ লক লক লিষয় অলিমর্াজন্ অন্তিভ তক্ত কমর ? 

Q.54) What are the common aspects in functional curriculum ? 

কার্ তকরী পাঠ্যক্রেগুলিমর্ পর্ সাধারে লদকগুলি পাওয়া র্ায় পসগুলি লক লক? 

Q.55) What are the concepts of pre math in functional arithmetic ? 

কার্ তকরী গালেলর্ক পক্ষমে প্রাক গলেমর্র ধারোিগুলি লক লক? 

Q.56) Name some official winter sports . 

অলফলসয়াি শীর্কািীন্ ক্রীডাগুলি লক লক ? 

Q.57) What is the Implications of evaluation to a teacher ? 

লশক্ষমকর কামে েূিযায়ন্ প্রক্রক্রয়াটির প্রিাি লক ? 

Q.58)  How many steps recommended by Tayler (1949) ? 

পিির Tayler (1949) দ্বারা প্রস্তালির্ ধাপ কর্গুলি ? 

Q.59) Stake’s congruence contingency model includes information from  ……………… sources.  

পেমকর কন্গ্ুময়ন্স কলন্টন্মজক্রন্স েমিমির অন্তিভ তক্ত র্েযগুলি ………………. দ্বারা আমস 

Q.60) What is the age range of pre-vocational level students ? 

লপ্র পিামকশন্াি স্তমরর লশক্ষােীর িয়ঃক্রে সেয়সীো কর্ ? 


