
SABANG SAJANIKANTA MAHAVIDYALAYA 

B.A 4th Semester Honours Internal Assessment 2021 

Subject: Education 

Paper: CC8 (Technology in Education)  

Full Marks-10       Time- 30 Minutes 

 

যেক োক ো পোাঁচটি প্রকের উত্তর দোও:    ৫x২=১০ 

             

1. শিক্ষো প্রেুক্তির সংজ্ঞো দোও?  

2. শিক্ষো প্রেুক্তির চোরটি উকেিয যেখ।                             

3. আউিপুি ইউশ ি শ ?  

4. চোরটি ই পুি শিভোইকসর  োম যেখ।  

5. RAM ও ROM এর পুকরো  োম যেখ?  

6. যপ্রোগ্রোম শিখক র সংজ্ঞো দোও?  

7. ই-েোশ নং এর সংজ্ঞো দোও?  

8. ই-েোশ নং এর চোরটি বৈশিষ্ট্য যেখ?  

 

 

 



                

SABANG SAJANIKANTA MAHAVIDYALAYA 

B.A 4th Semester Honours Internal Assessment 2021 

Subject: Education 

Paper: CC9 (Curriculum Studies) 

Full Marks-10       Time- 30 Minutes 

 

যেক োক ো পোাঁচটি প্রকের উত্তর দোও:    ৫x২=১০ 

                  

1. পোঠক্রম এর সংজ্ঞো দোও।  

2. সসকেকমর  য়টি উপোদো  ও স  স ?  

3. সিষয়িস্তু স ি বোচক র স র্ বোর  গুসি স  স ?  

4. সমন্বয়  ীসি স ?  

5. পোঠক্রম  োঠোকমো দুটি বিসিষ্ট্য যিখ।  

6. পোঠক্রম সি োকির দুটি প্রকয়োজ ীয়িো যিখ।  

7. পোঠক্রম মূিযোয়  এর সংজ্ঞো দোও?  

8. CIPP মকেি স ?  

 

 

 

 

 



 

SABANG SAJANIKANTA MAHAVIDYALAYA 

B.A 4th Semester Honours Internal Assessment 2021 

Subject: Education 

Paper: CC10 (Inclusive Education)  

Full Marks-10       Time- 30 Minutes 

 

যেক োক ো পোাঁচটি প্রকের উত্তর দোও:    ৫x২=১০ 

                               

1. সর্ বসমোবর্ষ্ট বিক্ষোর সংজ্ঞো দোও?  

2. বর্কিষ বিক্ষো ও সর্ বসমোবর্ষ্ট বিক্ষো দুটি পোর্ ব য যেখ।  

3. বিস্ক্যোে ুবেয়ো দুটি বর্বিষ্টয যেখ| 

4. অটিজকমর দুটি  োরণ যেখ 

5. অন্তর্ভ বক্তি  র  এর দুটি বর্বিষ্টয যেখ?  

6. র্বির্ভ বত  রণ র্েকত  ী যর্োক ো? 

7. সোমোক্তজ  র্বির্ভ বত রক র দুটি  োর  যেখ। 

8. বেঙ্গ এর ধোর ো দোও। 



 

SABANG SAJANIKANTA MAHAVIDYALAYA 

B.A 4th Semester Honours Internal Assessment 2021 

Subject: Education 

Paper: SEC2 (Special Education) 

Full Marks-10       Time- 30 Minutes 

 

যেক োক ো পোাঁচটি প্রকের উত্তর দোও:    ৫x২=১০ 

 

1) দৃটি প্রতিবন্ধী  থো বলকি  ী যবোক ো? 

2) বযতিক্রমী বো তবকেষ তেশু  োকদর বলো হয়? 

3)  ভোষো প্রতিবন্ধী িো ত ? 

4)  শ্রবণ প্রতিবন্ধী তেশুকদর দুটি ে োক্ত রণ মূল  ববতেিয যলখ? 

5) শ্রবণ প্রতিবন্ধ িোর জন্ম োলী  দুটি  োরণ যলখ? 

6)  অটিজম ত ? 

7)  বহুমুখী প্রতিবন্ধী  থো বলকি  ী যবোক ো? 

8)  তেখ  প্রতিবন্ধী  থো বলকি  ী যবোক ো? 

 

 

 

 

 


