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The figures in the margin indicate full marks
Candidates are required to give their answer in their own words as far as practicable

1. Answer any three of the following questions:
যে য োন তিনটি প্রশ্নের উত্তর তিনঃ

3 x 5=15

a) Briefly discuss the constitutional values in curriculum.
পোঠক্রশ্নে সোাংতিধোতন
b)

েূল্য সম্পশ্ন ে সাংশ্নেশ্নপ আশ্নল্োচনো

রুন।

Discuss micro and macro level curriculum evaluation.
েোইশ্নক্রো ও েযোশ্নক্রো স্তশ্নরর পোঠক্রে েূল্যোয়ন সম্পশ্ন ে আশ্নল্োচনো

রুন।

c) What are the differences between summative evaluation and formative evaluation?
অতিে েূল্যোয়ন ও ক্রতে
d)

েূল্যোয়শ্ননর েশ্নধয পোর্ ে য

ী?

What factors need to analyse in a text book of science?
তিজ্ঞোন পুস্তশ্ন র তিশ্নেষশ্নে ত

e)

ী

ত

আশ্নল্োচনো

রশ্নি হশ্নি?

Briefly state the in-service programmes for secondary teachers as proposed by NCFTE2009.
NCFTE- 2009 প্রস্তোতিি েোধযতে

তিে শ্নির জনয চো ু রী োল্ীন

2. Answer any two of the following questions:
যে য োন িুটি প্রশ্নের উত্তর তিনঃ

েসূে চীগুতল্ তিিৃি

রুন।

2x10=20

a) What are the types of school time table? Write about the principles that should be

followed in construction of school time table.
তিিযোল্শ্নয় সেয় িোতল্ োর প্র োর গুতল্
অনুসরে

3+7

ী? তিিযোল্শ্নয় সেয় িোতল্ ো তিরীর যেশ্নে যে নীতিগুতল্

রো উতচি যসগুতল্ তল্খুন।

b) Discuss the meritocracy versus elitism in curriculum construction.
পোঠক্রে প্রনয়শ্নে যেধোিন্ত্র িনোে এতল্িিন্ত্র তিষয় টি আশ্নল্োচনো

রুন ।

c) Show your acquaintance with any two curriculum evaluation model.
যেশ্ন োশ্ননো িুটি পোঠক্রে েূল্যোয়ন েশ্নেল্ সম্বশ্নে আপনোর পতরতচতি তিন।
d)

Describe the principles of selecting curriculum context.
Name three famous educationists who discovered Indirect Instruction process of
transaction.
(7+3)
পোঠক্রতে

তিষয় তনিোচশ্ননর
ে
নীতিগুতল্ িেনো
ে

রুন।

তিনজন তিখযোি তিেোতিশ্নির নোে তল্খুন েোাঁরো পশ্নরোে তনশ্নিে িিোন প্রক্রক্রয়োর আতিস্কোর ।

