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PART-A

১. িশখন কা�ক ব�ল? িশখ�নর �কৃিত �লখ? গ�াগিনর মতানসুা�র িশখন এর �কার�ভদআ�লাচনা ক�রা।আ�হ / ম�না�যাগ কা�ক
ব�ল এবং িশখন ����আ��হর ���আ�লাচনা ক�রা।

২. ��ষনা কা�ক ব�ল এবং িশখন ���� এর ভ� িমকা আ�লাচনা ক�রা। থা���া�নর দলগত / ি�য়ারম�া�নর ি�-উপাদান ত�িট �লখ
এবং িশ�া ���� এই ত��র ���আ�লাচনা ক�রা।

৩. থন�ডাই�কর িশখ�নর মলূস�ূ �িল িক িক?/ িশ�া ���� �য �কান দিুট মলূ স�ূ�র ���আ�লাচনা ক�রা। �াচীন অনবুত� ন ও
সি�য় অনবুত� ন এর ম�ধ� পাথ�ক� �ল�খা। ��চ�া ও ভ� �লর িশখন �কৗশল বল�ত কী �বাঝায়?

৪. অ�দিৃ� মলূক িশখন বল�ত িক বঝুায় এবং এর �বিশ�� আ�লাচনা ক�রা। ি�নার ব� িক? ভারতীয় সংিবধা�ন িশ�া স�িক� ত
ধারা �িলআ�লাচনা ক�রা।

৫. িশ�ায় সমস�ুযা�গর ধারণািট আ�লাচনা ক�রা। ভারতব�ষ� কা�দর তপিশিল উপজািত বলা হয়?

৬. Mean ও Median এর সং�া �ল�খা। িন�চর রািশমালার Mean ও Medin িনণ�য় ক�রা।

��িণ 70-79 60-69 50-59 40-49 30-39 20-29 10-19

পিরসংখ�া 5 7 6 12 7 7 4

৭. িব�িবদ�াল�য় িশ�ার কাঠা�মা �স�� রাধাকৃ�ন কিমশ�নর ব�ব� িক িছল এবং িব�িবদ�াল�য়র পাঠ�ম স��ক� এই কিমশ�নর
সপুািরশ �িলআ�লাচনা ক�রা।

৮. ভারতীয় সংিবধা�নর 30(1) ও 46 নং ধারায় কী�সর উ��খআ�ছ? �ামীণ িব�িবদ�ালয় �াপ�নর ব�াপা�র রাধাকৃ�ণ কিমশ�নর
দিৃ�ভি� কী িছল?

৯. মাধ�িমক িশ�া কা�ক ব�ল? িশ�ার ল�� ও সাধারণ িশ�ার কাঠা�মা িবষ�য় মাদিুলয়ার / �কাঠাির কিমশ�নর সপুািরশ �িল
আ�লাচনা ক�রা।

১০. �াক-�াথিমক িশ�া কা�ক ব�ল? �াক �াথিমক ��র িশ�ার উ��শ�, কাঠা�মা এবং পাঠ�ম স�িক� ত �কাঠাির কিমশ�নর
সপুািরশ��লা উ��খ ক�রা। বিৃ�মলূক িশ�া কা�ক ব�ল? বিৃ�মখুী ও কািরগির িশ�ার স�ক� �ল�খা।

১১. ট�কা �ল�খা: জাতীয় িশ�ানীিত (1986), Operation Blackboard, ন�বাদয় িবদ�ালয়। মকূ ও বিধর িশ�াথ��দর িশ�াদা�নর
প�িতআ�লাচনা ক�রা। িশ�াথ��দরআচরণগত সমস�া এবং তার �িতকা�রর উপায় স��ক� আ�লাচনা ক�রা।

১২. �দিহক �িতব�ী িশ��দর ��ণীিবভাগ ক�রা এবং এই সমস�া িশ��দর িশ�ার সমস�া �িলআ�লাচনা ক�রা। দিৃ�হীন িশ��দর
িশ�ার �ধান উ��শ� �িল িক িক?

১৩. সব�জনীন �াথিমক িশ�ার ল��� �পৗ�ছা�নার ���পণূ� পদ��প �িল �ল�খা। সব�জনীন িশ�ার সমস�া �িলআ�লাচনা ক�রা।
সব�িশ�া অিভযা�নর চারিট মলূ উ��শ� �ল�খা।

১৪. জ�াক �ডল�রর ম�ত িশ�ার চারিট �� িক িক এবং �স�িল সং���পআ�লাচনা ক�রা। 'ক�ম�র জন� িশ�া' ও '�া�নর জন�
িশ�া' স��ক� সং���পআ�লাচনা ক�রা এর উ��শ� পরূ�ণর িবদ�াল�য়র ভ� িমকা আ�লাচনা ক�রা।

১৫. একসা�থ বসবা�সর উ���শ� িশ�ার ধারণািট আ�লাচনা ক�রা। িশ�ায় �যিু� িবদ�ার ���আ�লাচনা ক�রা। িশ�ায় �যিু�র
�বিশ�� �িল �ল�খা। িশ�া���� �যিু�র ব�বহার সং���পআ�লাচনা ক�রা।



PART-B

(এখা�ন �বশ িকছ� সংি�� ���র িবষয়�ক উ��খ করা হ�লা)

িশখন ওআ��হর �বিশ��, সাধারণ মানিসক �মতা, �াচীন ও সি�য় অনবুত� ন ত��র �বত�ক, �গ�া�, অনবুত� ন, অপানবুত� ন,
�রসপন�ড�আচরণ, িমিডয়ান/�মাড়/কি�ত গড় কী, কনকা�র� ও ইউিনট িল�, ITI প�ুরা কথা, ��ট িল�, NCRHE ও DPI এর
প�ূরা কথা, ক�ব িব�িবদ�ালয় িশ�া কিমশন গিঠত হয়, জাতীয় উ�য়ন, ভার�তর �থম িশ�া ম�ী, মাদিুলআর িশ�া কিমশ�নর
সদস� সংখ�া, মাধ�িমক িশ�া কিমশ�নর িশ�রানাম, স��বাহ।

বিৃ�মলূক িশ�া, কািরগির িশ�া, �কাঠাির কিমশ�নর ি�ভাষা স�ূ, NCTE/PTTI/ICDS/NCERT প�ুরা কথা, �� ল��, িশ�া����
অপচয়, িশ��কি�ক িশ�া, �পস�সিটং িবদ�ালয়, অথ�পণূ� অংশীদাির�, �শািসত ক�লজ, ��ইল প�িত�ত কয়িট িব�,ু অ�থাগত
িশ�া, করপ�বী প�িত, �িতব�ী কা�দর ব�ল, �াইলাস িক, সব�জনীন িশ�া কা�ক ব�ল, সব�িশ�া অিভযা�নর ল��, কায�করী
সা�রতা, বয়� িশ�ার ���।
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