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Part-A

১. ি��ারম�া�নর ি�-উপাদান ত��আ�লাচনা । িশ�া����র ��ত��ল�খা।

২. ি��ারম�া�নর ি� উপাদান ত��ও থা��� া�নর ব� উপাদান ত���র ম�ধ� পাথ�ক� �ল�খা।

৩. গ�াগিনর মত অনুসা�র িশখন এর �কার�ভদআ�লাচনা ক�রা।আ�হ কা�ক ব�ল এর �বিশ�� �ল�খা।

৪. থা��� া�নর দলগত উপাদান ত��িট আ�লাচনা ক�রা। িশ�া���� আ��হর ভূিমকা �ল�খা।

৫. �াচীন অনুবত�ন ও সি�� অনুবত�ন এর পাথ�ক�উ�ল�খ ক�রা। ��চ�া ও ভু�লর িশখন �কৗশল বল�ত কী �বা�ঝা।

৬. কি�উটার িভি�ক িশ�া সুিবধা অসুিবধা �িল �ল�খা। িশ�া �যুি�র �বিশ����লা �ল�খা।

৭. �াক পাথিমক িশ�া িক? �াক �াথিমক ��রর িশ�ার উ��শ�, কাঠা�মা এবং পাঠ�ম স��ক� কিমশ�নর সুপািরশ উ�ল�খ
ক�রা।

৮. ভার�তর সংিবধা�নর িশ�া স�িক� ত ধারা �িল �ল�খা।

৯. �ামীন িব�িবদ�াল� �াপ�নর ব�াপা�র রাধাকৃ�ন কিমশ�নর ভূিমকাআ�লাচনা ক�রা। িব�িবদ�াল��র পাঠ��ম সং�া� এই
কিমশ�নর সুপািরশ �িল �ল�খা।

১০. অ�দ� িৃ� মুলক িশখন কা�ক ব�ল এবং এই িশখন এর �বিশ�� উ�ল�খ ক�রা।

১১. িশ�া� সমসু�যাগ এর ধারণা আ�লাচনা কর। মাধ�িমক িশ�ার ল�� িবষ�� মাদুিল�ার কিমশ�নর সুপািরশ �িল আ�লাচনা
কর।

১২. মাধ�িমক িশ�ার ল�� ও পাঠ��ম স��ক� �কাঠাির কিমশ�নর ব�ব�আ�লাচনা কর। বিৃ�মূলক ও কািরগির িশ�া কীএবং
এর িশ�ার ���াজনী�তা ব�াখ�া কর।

১৩. 'জাতী� ব�ব�া� িশ�া স��ক� জাতী� িশ�ানীিতর ��াব �িল উ�ল�খ কর। অথ�পূণ� অংশীদািরত�, operation blackboard
ও ন�বাদ� িবদ�াল� স��ক� আ�লাচনা কর।

১৪. দিৃ�হীন িশ��দর িশ�া প�িত ও পাঠ��ম বণ�না কর। িশ�াথ��দর আচরণগত সমস�া ও তা�দর �িতকার স��ক� �লখ।

১৫. �দিহক �িতব�ী িশ��দর ��িণিবভাগ ক�রা এবং এ�দর িশ�ার সমস�া �িল �ল�খা। ��ইল প�িত স��ক� িল�খা।

১৬. িশ�া সব�জনীন কর�নর সমস�া�িল �ল�খা। সব�িশ�া অিভযা�নর উ��শ� আ�লাচনা কর।

১৭. জ�াক �ডল�রর ম�ত িশ�ার চারিট �� স�ক� আ�লাচনা কর। এক�� বসবা�সর িশ�া স��ক� সংি��আ�লাচনা কর।



PART-B

Technology শ��র অথ� , িশ�া িব�ান ও �যুি�, RAM, ROM, CAL এর পু�রা কথা, মানুষ ও িশ�া বল�ত িক �বাঝা�, জানার
জন� িশ�া, কম� দ�তা অজ� �নর িশ�া, জ�াক �ডলর �কান �দ�শর অিধবাসী, অ�ভ� ু ি�মূলক িশ�া িক, সব�জনীন িশ�া িক,
বত�মা�ন �াথিমক িশ�া বল�ত িক �বাঝা�, সব�িশ�া অিভযা�নর ল��, কায�করী সা�রতা কা�ক ব�ল, ব�� সা�রতা কা�ক
ব�ল, �িতব�ী কা�দর ব�ল, ��ইল বল�ত িক �বা�ঝা , �ঠাঁট না�া প�িত িক, আমা�দর �দ�শ কত সা�ল িশ�ার অিধকার আইন
চালু হ�, ��ইল �লখা হ� ক�িট িব�দুর সাহা�য�, কত সা�ল ��ইল সৃি� হ�, অপা�রশন ব��াক�বাড� কম�সূিচ কী, নূ�নতম িশ�ার
মান বল�ত িক �বাঝা�, NCERT, NIEPA, DIET এর পু�রা কথা িক, িশ��কি�ক িশ�া িক, বিৃ�মূলক িশ�া িক, সাধারণ িশ�া
কািরগির িশ�া িশ�া বল�ত িক �বাঝা�, ICDS, NLM, ITI এর পু�রা কথা িক, কািরগির িশ�ার সা�থ স�িক� ত একিট সং�ার
নাম �লখ।

CABE, AICTE, CRC এর পু�রা কথা কী, core পাঠ�ম িক, মাধ�িমক িশ�া কিমশ�নর িশ�রানাম, মাদুিল�া কিমশ�নর ওপর নাম,
মাদুিল�া কিমশন ক�ব গঠন হ�, UGC, DPI, NCRHE এর পু�রা কথা িক, িব�িবদ�াল� িশ�া কিমশন স�াদক �ক িছ�লন,
িব�িবদ�াল� িশ�া কিমশ�নর ওপর নাম, িব�িবদ�াল� িশ�া কিমশ�নর �মাট সদস� সংখ�া, িব�িবদ�াল� িশ�া কিমশ�নর
সভাপিত,  state list কী, সব�িশ�া অিভযান কত সা�ল �� হ�, union list িক, ভারতী� সংিবধা�নর জনক, ভারতী� সংিবধান
অনুযা�ী িশ�া িক�সর অ�ভ� ু�, �মৗিলক অিধকার িক, িমিড�ান, রািশিব�ান, িবি�� রািশ, �মাড, কি�ত গ� কী, puzzle box কী,
�াচীন অনুবত�ন, সি�� অনুবত�ন, অনুবত�ন কা�ক ব�ল, অপানুবত�ন কা�ক ব�ল, সাধারণ মানিসক �মতা কা�ক ব�ল,
বুি�র/আ��হর/িশখ�নর �বিশ�� �লখ।


