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1. Answer any three questions:                                                         10 X 3 = 30 

যেক োক ো তি টি প্রকের উত্তর দোও । 

 

a) Distinguish between ‘technology of education’ and ‘technology in education’. 

Why is the knowledge of educational technology is essential to a teacher?  5+5 

তিক্ষোয় প্রেকু্তি ও তিক্ষোর প্রেকু্তি এই দুই ধোরণোর পোর্ থ য ত ণ থয়  র। এ জ  তিক্ষক র 

তিক্ষো প্রেুক্তিতিদযোর প্রকয়োজ  য  ?  

 

b) Explain the concept and scope of educational technology.                      5 + 5 

তিক্ষো প্রেযক্তিতিদযোর ধোরণো ও পতরতধ িযোখ্যো  র।  

 

c) Explain the term ‘system approach’. State how this system approach can be 

applied to education.                                                                                  5+5 

তিকেম প্রণোলী  র্োটি িযোখ্যো  র। তিক্ষোয় ত ভোকি এই তিকেম প্রণোলী প্রকয়োগ  রো যেকি 

পোকর িো আকলোচ ো  র।  

 

d) Define the wider meaning of communication. What are the purposes of 

communication?                                                                                           5 + 5 

যেোগোকেোকগর িযপ  অকর্ থর িংজ্ঞো  দোও।  যেোগোকেোকগর  উকেিযগুতল আকলোচ ো  র।  

 

e)  What are the main characteristics of Programmed Instruction? What are its   

  advantages?                                                                                                    5 + 5                              

  যপ্রোগ্রোম তিখ্ক র বিতিষ্ট্য গুতল ত  ত ? এর িুতিধোগুতল আকলোচ ো  র।                           

 

                                                                                                                                                                                                          

2. Answer any six questions from the following:                                5 X 6 = 30 

ত কে প্রদত্ত যেক োক ো ছয় টি প্রকের উত্তর দোও।  

 

a) Write a short note on ‘Educational Technology’.  

তিক্ষো প্রেুক্তিতিদযোর উপর এ টি িী ো যলখ্।   

 

b) What are the psychological bases of programmed learning? 



যপ্রোগ্রোম তিখ্ক র মক োবিজ্ঞোত   তভতত্ত গুতল ত  ত ?  

 

c) What is meant by ‘Communication Barriers’? 

‘যেোগোকেোকগর প্রতিিন্ধ ’ িলকি ত  যিোঝোয়?  

 

d) ‘Television has revolutionised the field of instruction.’ – Discuss.  

‘ত কদথি োর যক্ষকে যিতলতভি  তিপ্লি ত কয় একিকছ’- আকলোচ ো  র।  

 

e) Write a short note on Hardware and Software approach to education.  

তিক্ষোকক্ষকে হোর্থওয়োর ও িফিওয়োর দৃটষ্ট্ভঙ্গীর উপর এ টি িী ো যলখ্।  

 

f) Distinguish between ‘intra personal’ and ‘inter personal’ communication with the 

help of examples.  

উদোহরণ িহকেোকগ ‘আন্তর িযক্তিগি’ ও ‘অন্তর িযক্তিগি’ যেোগোকেোকগর পোর্ থ য যলখ্।  

  

g) State the components of an instructional system indicating their respective 

functions.  

এ টি ত কদথি োমূল  তিকেকমর তিতভন্ন উপোদো গুতল  োে থোিতলিহ যলখ্।   

 

h) Explain how computer may assist in classroom teaching.  

যেণীতিক্ষকণ  ম্পিউিোর ত ভোকি িোহোেয  কর িো আকলোচ ো  র।  

 

 


