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The figures in the margin indicate full marks.  
Candidates are required to give their answers in their own words 

As far as practicable.  
 

দি ণ া  সংখ া িল ে র পূণমােনর িনেদশক। 
পরী াথ েদর যথাস ব িনেজর ভাষায় উ র িদেত হেব।  

 
1. Answer any five of the following questions:                                                      (2X5= 10) 

িন িলিখত য কােনা পাচঁ ট ে রউ রদাও ।  
a) Define Curriculum. 

পাঠ েমর সং া দাও।  
b) Write two nature of curriculum. 

পাঠ েমর দু ট কৃিত লখ।  
c) What is meant by curriculum evaluation? 

পাঠ েমর মূল ায়ণ বলেত িক বাঝায় ?  
d) What is meant by Co-curricular activities? 

সহপাঠ িমক কাযাবলী বলেত িক বাঝায় ?  
e) Mention the types of Curriculum.  

পাঠ েমর কারেভদ উে খ কর।  
f) What is meant by theories of curriculum?  

পাঠ েমর ত  বলেত িক বাঝায় ?  
g) Define formative evaluation. 

গঠনমূলক মূল ায়েণর সং া দাও ।  



h) Write two differences between technical and non-technical model of curriculum. 
পাঠ েমর কািরগির ও অ-কািরগির মেডেলর মেধ  দু ট পাথক  লখ ।  
 
 

2. Answer any four of the following questions:                                                  (5X4=20)  
িন িলিখত য কােনা চার ট ে র উ র দাওঃ 

a) Discuss the scope of Curriculum.  
পাঠ েমর পিরিধ আেলাচনা কর।      

b) Write differences between formative and summative evaluation of curriculum.  
পাঠ েমর গঠনগত ও সামি ক মূল ায়েণর মেধ  পাথক  লখ।  

c) Discuss the determinants of curriculum construction. 
পাঠ েমর িনধারক িল আেলাচনা কর।  

d) Discuss the importance of curriculum evaluation.  
পাঠ ম মূল ায়েণর েয়াজনীয়তা িল আেলাচনা কর।  

e) Write differences between curriculum and syllabus.  
পাঠ ম ও পাঠ সূচীর মেধ  পাথক  লখ।  

f) Discuss the principles of curriculum construction.  
পাঠ ম নয়েণর নীিত িল আেলাচনা কর।  

3.  Answer any one of the following questions:                                                 (10X1=10) 
a) What is meant by foundation of curriculum? Discuss the Philosophical foundation of 

Curriculum.  
পাঠ েমর িভি  বলেত িক বাঝায় ? পাঠ েমর দাশিনক িভি ট আেলাচনা কর।  

b) What is meant by National Curriculum Framework? Discuss the NCF-2005 in brief. 
জাতীয় পােঠ া েমর কাঠােমা বলেত িক বাঝায় ? জাতীয় পাঠ েমর কাঠােমা – 
২০০৫ স েক সংে েপ আেলাচনা কর।  
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