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1. Which type of skill will not develop in teacher training programme?                     

ক োন দক্ষতো শিক্ষ  শিক্ষণ  র্মসূশির দক্ষতো শিসসসে গণয িয় নো? 

2. Which theory does not influence the social change?                           

ক োন তত্ত্ব সর্োজ পশরেতম ন ক  প্রভোশেত  সরশন? 

3. Which component does not direct the value oriented Teacher Education?                                                                                                                                

ক োন উপোদোন গুশি  শিক্ষ  শিক্ষণস  র্ূিযসেোধ অশভর্ুখী  সর তুিসত শনসদম শিত  সরনো? 

4. Which is not a factor of social change ?                                        

ক োনটি সর্োজ পশরেতম সনর  োরণ শিসসসে শেসেশিত িয় নো? 

5. In which year the importance of Teacher Education was first mentioned? 

ক োন েছর শিক্ষ  শিক্ষোর গুরুত্ব উসেখ  রো িসয়শছি? 

6. Mention any one recommendations of Hartog Committee. 

িোস ম্ োগ  শর্টির কে ক োনও এ টি সুপোশরসির উসেখ  রুন। 

7. Which recommendation of Calcutta University Commission is inapplicable to development of 

Teacher Education? 

শিক্ষ  শিক্ষণ উন্নয়সনর প্রসয়োজসন  ি োতো শেশ্বশেদযোিয়  শর্িসনর ক োনটি প্রসেোজয নয়? 

8. What are the recommendations of the Kothari Commission on curriculum development?  

পোঠ্যক্রর্ শে োসির শেষসয় ক োঠ্োশর  শর্িসনর সুপোশরি  ী? 

9. What are the objectives of teacher education for secondary stage? 

র্োধযশর্  পেমোসয় শিক্ষ  শিক্ষোর উসেিয  ী? 

10. Which course is not provided by the Regional Colleges of Education?                                                                                                                              

ক োন ক োসমটি শরশজওনোি  সিজ অফ এডুস িন পশরিোিনো  সর নো? 

11. What are the functions of UGC? 

ইউশজশসর  োজগুশি  ী  ী? 

12. What are the major activities of  NIEPA? 

এনআইইশপএর প্রধোন  োেমক্রর্গুশি  ী  ী? 

13. Which is not a schedule activity of CASE? 

ক োনটি CASE -র  োেমোেিীর তোশি ো ভুক্ত নয়? 

 



 

14. What are the functions of NCTE? 

এনশসটিই এর  োজ শ ? 

15. In which year the NCTE  act was passed in the Parliament? 

ক োন েছসর এনশসটিই আইন সংসসদ গৃিীত িসয়শছি? 

16. Mention the most important Teacher-teaching techniques in higher education. 

উচ্চ শিক্ষোয় শিক্ষ  শিক্ষসনর কক্ষসে শনসনোক্ত ক োন ক ৌিিটি সসেমোচ্চ গুরুত্বপূণম শিশিত  রুন। 

17. What are the functions of DIET? 

DIET- র  োেমোেিী শ ? 

18. Which is not the element of Teacher Education? 

ক োনটি শিক্ষ  শিক্ষোর উপোদোন নয়? 

19. Which issues are the most important in relation to the development of Teacher Education 

programme? 

শিক্ষ  শিক্ষণ  র্মসূশির উন্নয়সন  ক োন শেষয়টি সেমোশধ  গুরুত্বপূণম? 

20. Which recommendation is not involved with the Teacher Education curriculum? 

ক োন সুপোশরিটি শিক্ষ  শিখন পোঠ্যক্রসর্র সোসে েুক্ত নয়? 

21. According to NEP-1986 on development of Pre-Service Teacher Education, mention one 

correct strategy. 

শপ্র-সোশভম স  শিক্ষ  শিক্ষোর উন্নয়সনর শেষসয় এনইশপ-1986 অনুসোসর এ টি সঠি  ক ৌিি উসেখ  রুন। 
22. Which is not an important need for In-Service Teacher Education? 

ইন-সোশভম স শিক্ষ  শিক্ষণ এর জনয  ক োন িোশিদোটি গুরুত্বপূণম নয়? 

23. Which is the most effective objective of In-Service Teacher Education? 

ইন-সোশভম স শিক্ষ  শিক্ষণ এর জনয  ক োন উসেিযটি সেমোশধ   োেম রী? 

24. What will be your first step to conduct Micro-Teaching? 

অনুশিক্ষণ সংগঠিত  রসত প্রের্ ধোপটি শ ? 

25. What is the most  important advantage of Action Research? 

অযো িন শরসোসিম র সেসিসয় গুরুত্বপূণম সশুেধোটি ক োনটি? 

26. What is the limitation of simulated teaching? 

শসর্ুসিস্ড টিশিং এর সীর্োেদ্ধতো  ী? 

27. To teach History which teaching skills would be most appropriate? 

ক োন শিক্ষোদোন দক্ষতো ইশতিোস পোঠ্দোসন সেমোশধ  উপেুক্ত উপসেোগী িসে? 

28. What will be your first step in the preparation of a lesson plan on the topic ‘National policy 

and women’s education ’? 



জোতীয় শিক্ষোনীশত ও নোরী শিক্ষো শেষসয় পোঠ্ পশর ল্পনোর প্রের্ পদসক্ষপ ক োনটি? 

29. Students shall be able to name the author of ‘Taxonomy of educational objectives’- falls in 

which skill as defined in Bloom’s taxonomy? 

শিক্ষোেীরো েিসত সক্ষর্ িসে‘Taxonomy of Educational Objectives’ েইটির কিখ  এর নোর্-ব্লুসর্র 

ক োন দক্ষতোর সোসে এটি েুক্ত? 

30. “The destiny of India is being shaped in her classroom” has been commented by whom? 

‘ভোরসতর ভশেষযৎ সূশিত িসত িসিসছ তোর কেশণ সক্ষ’- র্ন্তেয ক   সরসছন? 

 


