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দক্ষিণ প্রান্তস্থ সংখ্যাগুক্ষি পূণ ণমান ক্ষনর্দণশক। 

পরীিার্থীর্দর যর্থাসম্ভব ক্ষনর্ের ভাষায় উত্তর ক্ষদর্ে হর্ব। 

 

1. যে য োণ পোাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দোওঃ  
Answer any five of the following questions:                                                      (2x5=10) 

a) পাঠ্যক্রমের সংজ্ঞা দাও।   

     Define Curriculum. 

b) পাঠ্যক্রে ও পাঠ্যসূচীর দুটি পার্ থক্য লেখ।  

    Write two differences between curriculum and syllabus. 

c) সহ- পাঠ্যক্রমেক্ ক্ার্ থাবেী বেমে ক্ী লবাঝায় ?   

    What is meant by co-curricular activities?   

            d) ক্ে থমক্ন্দ্রিক্ পাঠ্যক্রমের দুটি ববমিষ্ট্য লেখ। 

     Write two characteristics of activity based curriculum? 

e) পাঠ্যক্রে েূেযায়ন বেমে ক্ী লবাঝায় ?   

     What is meant by Curriculum Evaluation ? 

              f) পাঠ্যক্রে ক্াঠ্ামো বেমে ক্ী লবাঝায় ?   

    What is meant by curriculum framework?  

g) পর্ থায়ক্রমেক্ েূেযায়মনর সংজ্ঞা দাও।  

     Define formative evaluation. 

h) পাঠ্যক্রে েমের মবভাগগুমে মক্ মক্?  

     What are the types of curriculum theory?  

 

 



 
 

2.  যে য োণ চোরটি প্রশ্নের উত্তর দোওঃ   
Answer any four of the following questions:                                                      (5x4=20)         

             a) সমাজবিদ্যা বিভাবি পাঠ্যক্রম বিিাশবি প্রভাবিত িবে ?  

        How sociology affects the curriculum development ? 

    b) পাঠ্যক্রবমে প্রিৃবত সংবেবপ আব াচনা িে।  

          Briefly describe the nature of Curriculum. 

    c) পাঠ্যক্রম েচনাে মমৌব ি নীবতগুব  িযাখ্যা িে।  

        Explain the principles of curriculum construction. 

     d) িীক্া লেখঃ সহ- পাঠ্যক্রমেক্ ক্ার্ থাবেী 

        Write a note on: Co-curricular activities. 

    e) NCF-2005 এর লক্িীয় মবষয় গুমে মববৃে ক্র।  

         State the core contents as stated on NCF-2005.  

     f) পাঠ্যক্রে মবক্ামি েূেযায়মনর প্রময়াজনীয়োগুমে লেখ।  

         Write the importances of evaluation in curriculum development. 

   
         3.  যয যকাণ একটি প্রর্ের উত্তর দাওঃ  
               Answer any one of the following questions:                                                 (10x1=10) 

                   a)  পাঠ্যক্রম েচনাে বভবি হ  দ্শশন  - িযাখ্যা িে ।  

                         Philosophy as a bases of curriculum construction- Discuss.                                                                                      

                   b)  পর্শায়ক্রবমি ও সামবিি মূ যায়বনে পার্শিয িে।   

                         Distinguish between formative and summative evaluation.                              

        

 


