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Answers of each group should be in separate answer-sheet 

 

                                                 Group –A 

                                        ( য কান ৫িট ে র উ র দাও।)                  5X2=10 

1. িশ া যুি িবদ ার সং া দাও? 

2. সহেযািগতামূলক িশখন বলেত কী বােঝা? 

3. সিমনােরর যেকােনা দুিট উে শ  লখ? 

4. া াম িশখন বলেত কী বােঝা? 

5. ই লািনং এর সুিবধা দুিট লখ? 

6. লােরর মেত িশ া যুি  িবদ ার চািহদার ধান উপাদান িল িক িক? 

7.চািহদার ধান উপাদান িল িক িক? 

8.ET1 বলেত কী বােঝা? 

 

                                                   Group -B 

                                       ( য কান ১িট ে র উ র দাও।)                  1X15=15 

1. তথ  ও যাগােযাগ যুি র ব বহািরক  িল আেলাচনা কেরা। 

2. কি উটার নটওয়াক ই ারেনট স েক আেলাচনা কেরা। 

 

                                                    Group –C 

 

                 (িন িলিখত িলর উ র দাও এবং িতিট ে র সিঠক উ রিট লখ।)    25x1=25                   

1.Technology  শ িট “Technic” থেক এেসেছ এর অথ হেলা - 

       a) Science                   b)Art                  c)Phonics                   d)logic 

 

 



2. িক হেলা একিট িডিজটাল সািকট  যা সম   রকম গািণিতক  এবং লিজক াল অপােরশন িল স াদন 

কের? 

      a) CD                         b) ALU               c)CPU                    d) কানটাই নয় 

 

3.  কান উে শ  িনেয় কােনা বড় দেলর সভা ক িক বলা হয়? 

      a) Seminar                   b) Symposium    c) Confarance              d) Workshop 

 

4.িক হল একিট িনয়ি ত িশ া যার ধান কাজ হল অিভ া তির করা,দুবলতা িনণয়করা,িশ াদান করা এবং 

রকড সংর ণ করা - 

      c) CAI                        b) CAL             c)CMI                        d)CBT 

 

5.কােক “Father of World Wide Web” বলা হয়। 

       a) জন মশলী         b) ডানা  ডিভস      c) িলওনাড াইনরক       d)িটম বানাস িল 

 

6. ভারেতর একিট ই ারেনট সািভস াভাইডার এর নাম িক 

        a)ITS                b) LAN               c)WAN.                          d)MTNL 

 

7. িটম িটিচং এর কয়িট র রেয়েছ? 

     a)3                        b)4              c)5                                 d)6 

 

8.  কান Key ব বহার কের কারসােরর বােমর একিট অ র মুেছ দওয়া যায়? 

     a)Enter Key          b)Typing Key        c) Esc                       d)Back Space 

 

9 .Rewntra  িশ া যুি  িবদ ার পিরিধ ত কয়িট ে র উে খ কেরেছন? 

        a)5                      b)6               c)7                                 d) 8 

 

10."ET3 হল ET1 ও ET2   এর সম য়" ক বেলেছন? 

       a) ডিভস ও হাডিল       b)িটম বানাস িল    c) ডানা  ডিভস          d) িলওনাড াইনরক 

 

11. ত  অ েল িশ া ব ব ােক ছিড়েয় দওয়া স ব হেয়েছ িকেসর সাহােয ? 

      a) মাবাইল                   b)  ি ার               c) এডুস াট            d) কি উটার 

 

 



12. পিত েকৗশল  এবং অন ান  ধরেনর নকশািবদ  এবং যারা মানিচ  তির কেরন তােদর  সুখ ািত সূ  

রখা সিঠক ব বহােরর জন  িক ব বহার করা হয়? 

       a) ি ার                     b) টার                   c)LCD                            d)LED 

 

13. এই নটওয়ােক বিহরাগতেদর থেক  সুরি ত রাখেত একিট ভােলা Firewall েয়াজন হয়? 

        a)ALU                         b).LAN               c)WAN                        d)MAN 

 

14. দুই বা তেতািধক কি উটােরর মেধ   যাগােযাগ ব ব ােক িক বলা হয়? 

        a) নটওয়াক                 b)পাওয়ার              c)CPU                           d)Cable 

 

15. “Basic Teaching Model”  এর ব া ক? 

       a)William Glasser         b)Richmond         c)Gagne                        d)Hadden 

 

16. “ITS”  এর  full form িক? 

     a)  Intelligent Tutorial System 

     b)  Intelligent Tharmal System 

     c)  Intelligent Technology System 

     d)  Intelligent Therapy  System 

 

17. "Self Control Model" িট কান মন  িবেদর? 

       a)Skinner                      b)Gagne              c)Roger                        d)Hunt 

 

18. "Teaching is the arrangement of contingencies of reinforcement" ক বেলেছন? 

        a)Skinner                      b)Gagne              c)Roger                        d)Hunt 

19.পুিঁথগত িশ ার বাইের িশ  মুিখ িশ া অজেনর জন  যুি  িবদ ার সহায়তায় এক ধরেনর কাস বতন 

করা হয়-তার নাম িক? 

       a)Teaching                    b)Online             c)Mastery               d) কানটাই নয়। 

 

20. "িশ ােক একিট ত  িহসােব গন  করেল য সু ু  পিরচালনা ও ফলাফল িবচােরর জন  িবিভ  ধরেনর 

এক  সুিনয়ি ত কৗশেলর উ য়নই হল িশ া যুি িবদ া" ক বেলেছন? 

       a)Richmond                   b)Gagne            c)Hadden                     d)Allen 

 

21. যুি  িবদ ার কয়িট পযায় রেয়েছ? 

       a)6                                 b)7                     c)5                       d)3 



 

22. িশ কেদর থেক িশ া হেনর সুেযাগ কের থােক কান Online কাস এর মাধ েম? 

       a)BOOC                         b)COOC            c)MOOC                       d) DOOC 

 

23.  কত সােল Online িশ ার ধারনার উ ব ঘেট ? 

       a)2005                            b)2006              c)2007                           d)2008 

 

24. অথপুন বাচিনক িশখন ত িট কার ? 

       a)Bruner                  b)Asubel             c) Suchman                         d)Weil 

 

25.  িন  িলিখত িলর মেধ  কানিট অপােরিটং িসে ম নয়। 

       a) ডস                            b)ম াক               c)িস                            d)িলনা  

 

 

                                        ( য কান ৪িট ে র উ র দাও।)                  4X10=40 

1. মাবাইল লািনং এর উপাদান সুিবধা  ও অসুিবধা িল লখ। 

2. ক িভি ক িশখেনর বিশ , সুিবধা ও অসুিবধা িল লখ। 

3. িশ ণ মেডেলর উপাদান ও কাযাবলী িল লখ। 

4. কি উটার সহায়ক িনেদশ দােনর সুিবধা ও অসুিবধা িল লখ। 

5. দলব  িশ েনর নীিত ও কারেভদ আেলাচনা কেরা। 

6. কি উটােরর ইনপুট িডভাইস এর বণনা দাও। 

7. িশ া যুি  িবদ ার সুিবধা িল লখ। িশ া যুি  িবদ ার দৃি ভি  িল এর ণীিবভাগ কেরা। 

 
 


