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1.  What are the two components of Educational Technology? 

শিক্ষাগত প্রযুশির দটুি উপাদান কী কী? 

2  Technology of Education refers to the application of what? 

প্রযুশি শিক্ষার প্রয াগ বলযত কী ববাঝা ? 

3.  What are the objective(s) of Educational Technology? 

শিক্ষা প্রযুশি শবজ্ঞাযনর উযেিয হল কী কী? 

4.  What are the aims of Instructional Technology? 

শনযদেিদান প্রযুশি শবজ্ঞাযনর লক্ষয হল কী কী? 

5.  What is the full form of ISD ? 

ISD –এর পুযরা কথা শক ? 

6.  What are the two important components of ISD? 

ISD-র দটুি গুরুত্বপূর্ে উপাদান হল কী কী? 

7.  ‘Law of effect’ is a part of which learning theory? 

‘ফল লাযের সূত্র’ বকান শিখন তযের একটি অংি?  

8.  What are the principles of Linear Programming? 

সরলসূচীর নীশত হল কী কী? 

9.  What is the characteristic of ‘Backward Branching’? 

‘পশ্চাদবতী শবোজন’-এর  ববশিষ্ট্য কী কী?  

10.  Name the models of teaching. 

শিক্ষযর্র মযেল গুশলর নাম বলযখা । 

11.  What does Non-verbal communication not involve? 

অবাচশনক বযাগাযযাযগ যা অন্তেুে ি ন  ? 

12.  What is the use of Audio-Visual aid in the class? 

বেশর্কযক্ষ োবয-দিৃয প্রকরর্ সাহাযয কযর শিক্ষাথীযদর কী কী?  

13.  Which principle is used in Computer Assisted Instruction? 

কশিউটার সহা তা  শনযদেিদান  বকান নীশতর উপর শেশি কযর হ  ? 

14.  Give an example of Projected Visual aid. 

প্রশতফশলত দিৃয প্রকরযর্র একটি উদাহরর্  কী? 

15.  What is the full form of CBT? 



CBT-এর পুযরা কথা কী? 

16.  What is Psychological foundations of Curriculum? 

পাঠ্যক্রযমর মনস্তাশেক শেশি কী? 

17.  Which one is not the component of curriculum? 

বকানটি পাঠ্ক্রযমর একটি উপাদান ন ?  

18.  In planning and implementing curricula, Institution makes its selection from what? 

প্রশতষ্ঠান পাঠ্ক্রযমর পশরকল্পনা এবং রূপা যন শনবোচন কযর যার বথযক? 

19.  What are the forces that effect the development of curriculum?  

পাঠ্ক্রম প্রস্তুশতযত বকান িশি প্রোব শবস্তার কযর ? 

20.  Which domain of objectives is not being evaluated through our present system of 

examination? 

উযেিযর বকান বগেটি আমাযদর বতে মান পরীক্ষা বযবস্থার মধ্য শদয  মূলযাশ ত হ  না?  

21.  Which part of evaluation is used to improve the contents during curriculum development? 

পাঠ্ক্রম রচনাকালীন শবষ বস্তুর উন্ন যনর জনয বকান মূলযা ন বযবহৃত হ  ? 

22.  What is the major concern of curriculum? 

পাঠ্ক্রযমর প্রধ্ান সংস্রব হল কী? 

23.  What is curriculum design? 

পাঠ্ক্রম নক্সা বলযত শক ববাযঝা?  

24.  What is value judgment in Curriculum? 

পাঠ্ক্রম সিযকে  মূলয শবচার করাযক শক বযল ? 

25.  What is the nature of curriculum? 

 বকানটি পাঠ্ক্রযমর প্রকৃশত?  

26.  What are the types of individual difference? 

বযশিগত ববষযমযর প্রকারযেদ হল কী? 

27.  Subject-centered designs revolve around what? 

শবষ -বকশিক নকিা যার চারশদযক আবশতে ত হ  তাযক  কী বলা হ ? 

28.  Is curriculum a blue print of the Educational Institution?  

পাঠ্ক্রম হল শিক্ষা প্রশতষ্ঠাযনর প্রশতশচত্র — এটা শক সশতয?  

29.  What is a syllabus? 

শসযলবাস শক? 

30.  What are the sources of psychological foundation of curriculum? 

মযনাববজ্ঞাশনক শেশির জনয তযথযর বক্ষত্র/উৎস  কী? 

 


