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SECTION A: INTERNAL ASSESSMENT(5) 

 

1. Write answers of the following questions (five only):                                    1x5= 05 

নিম্ননিনিত প্রশ্নের উত্তর নিিুি (কেবি প াঁচটি): 

 

a. Write down the name of an element of communication? 

য োগোয োযগর একটি উপোদোনটির নোম লিখযেন? 

 

b. Mention one use of internet in Education. 

লিক্ষোয় ইন্টোরযনযের একটি েযেহোযরর কথো উযেখ করুন। 

 

c. Name one component of system approach? 

 লিযেম পদ্ধলির একটি উপোদোনটির নোম েিুন? 

 

d. Write down the name of the one component of models of teaching? 

পোঠদোযনর মযেিগুলির একটি উপোদোনটির নোম যিখ? 

 

e. Write the full form of ICT? 

ICT পুযরো ফমমটি যিখ? 

 

f. Write the full form of MOOC? 

MOOC পুযরো ফমমটি যিখ? 
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1. Write answers of the following question (any one):                                   8x1= 08 

নিম্ননিনিত প্রশ্নের উত্তর নিিুি (কে কে িও এেটি): 

 

a. Write down the role of computer in education. 

 যিখোপডোয় কলিউেোযরর ভূলমকো লিখ। 
 

b. Write down the scope of Educational technology. 

লিক্ষোগি প্র ুলির পলরলি যিযখো। 
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1. Write answers of the following questions (five only):                                   2x5= 10 

নিম্ননিনিত প্রশ্নের উত্তর নিিুি (কেবি প াঁচটি): 

 

a. What is the definition of Educational Technology? 

 লিক্ষোগি প্র ুলির িংজ্ঞো কী? 

 

b. What do you understand by hardware? 

 হোেম ওয়যোর দ্বোরো আপলন কী যেোযেন? 

 



c. What do you understand by Software? 

িফেওয়যোর দ্বোরো আপলন কী যেোযেন? 

 

d. Define models of teaching? 

মযেি লিক্ষোদোন িংজ্ঞোলয়ি? 

 

e. Write down the concept of technology. 

প্র ুলির িোরণোটি যিযখো। 

 

f. Define project based learning? 

 প্রকল্প লভলিক যিখোর িংজ্ঞো যদয়? 

 

2. Write answers of the following questions (two only):                              5x2= 10 

 লনম্নলিলখি প্রযের উির লিখুন (যকেি দুটি): 

 

a. What are the needs of educational technology? 

লিক্ষোগি প্র ুলির কী প্রযয়োজন? 

 

b. Write five characteristics of mass instructional technique? 

ভর প্রলিক্ষণ যকৌিি পোাঁচটি বেলিষ্ট্য লিখ? 

 

c. What are the differences in teaching and instruction? 

 লিক্ষকিো এেং লনযদম যির মযিয পোথমকয লক? 

 

 

3. Write answers of the following questions (any one):                              12x1= 12 

নিম্ননিনিত প্রশ্নের উত্তর নিিুি (কে কে িও এেটি): 

 

a. What do you understand by e-learning? Write five characteristics of cooperative 

learning? Write down five importance of collaborative learning.  (2+5+5) 

ই-িোলনমংযয়র মোিযযম আপলন কী যেোযেন? িমেোয় লিক্ষোর পোাঁচটি বেলিষ্ট্য যিখ? িহয োগী লিক্ষোর 

পোাঁচটি গুরুত্ব যিখ। 

b. What is personalized instructional technique? What is the process of classroom 

interaction? What is the significance of models of teaching? (2+5+5) 

েযলিগিকৃি প্রলিক্ষণ যকৌিি কী? যেলণকযক্ষর লমথলিয়ো প্রলিয়োটি কী? মযেি লিক্ষোদোযনর িোৎপ ম 
কী? 



 

 


