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UNIT-1 

MARKS-2 

• পাঠ্যক্রম শব্দটির ব্যযৎপত্তি গত অর্থ লেখ।    

• পাঠ্যক্রম কাকক ব্কে?     

• আধযত্তিক পাঠ্যক্রম কাকক ব্কে?   

• পাঠ্যক্রকমর ত্তব্ত্তিন্নত্তিত্তি গুত্তে ত্তক ত্তক?   

• পাঠ্যক্রকমর ত্তব্ত্তিন্ন দৃত্তিিত্তির িাম লেখ।    

• পাঠ্যক্রকমর দুটি প্রকৃত্তত & কাজ উকেখ কর।  

• পাঠ্যক্রকমর লেিীত্তব্ত্তিগ কর।  

• পাঠ্যক্রকমর মািব্তাব্াদী দৃত্তিিত্তি & ত্তব্জ্ঞািত্তিত্তিক দৃষ্টিভষ্টি & আচরি দৃষ্টিভষ্টি & পত্তরচােি সংক্রান্ত 

দৃত্তিিত্তি ব্েকত ত্তক লব্াঝ? 
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• ব্যক্ত পাঠ্যক্রম,  অব্যক্ত পাঠ্যক্রম,  ত্তেত্তখত পাঠ্যক্রম,  ব্াত্ততে পাঠ্যক্রম,  ইকেকট্রিক পাঠ্যক্রম,  কমথককত্তিক 

পাঠ্যক্রম,  গ্রহিককত্তিক পাঠ্যক্রম ,  অত্তিজ্ঞতাককত্তিক পাঠ্যক্রম কাকক ব্কে?  এই সমস্ত পাঠ্যক্রকমর 

বৈষ্টিিয, সুষ্টৈধা ও অসযত্তব্ধা উকেখ কর। 

• আধযত্তিক পাঠ্যক্রকমর প্রকৃত্তত & পষ্টিষ্টধ, & গুিত্ব উকেখ কর। 

• আধযত্তিক পাঠ্যক্রকমর ত্তব্ত্তিন্ন ষ্টভষ্টি (মানৈতাৈাদী দৃত্তিিত্তি & ত্তব্জ্ঞািত্তিত্তিক দৃষ্টিভষ্টি & আচরি দৃষ্টিভষ্টি & 

পত্তরচােি সংক্রান্ত দৃত্তিিত্তি) আকোচিাসহ ব্যাখযা কর। 

 

UNIT-2 

 

MARKS-2 

• পাঠ্যক্রকমর ত্তিধথারক ব্েকত ত্তক লব্াঝ? 

• পাঠ্যক্রকমর ত্তব্ত্তিন্ন ত্তিধথারকগুত্তে ত্তক ত্তক? 

• পাঠ্যক্রকমর ত্তব্ষয়ব্স্তু ত্তিধথারক ব্েকত ত্তক লব্াঝ? 

• পাঠ্যক্রকমর ত্তব্ষয়ব্স্তু ত্তিধথারককর প্রকয়াজি লকি?  

• পাঠ্যক্রকমর জ্ঞািমূেক দৃত্তিিত্তি & সংসৃ্কত্ততমূেক দৃত্তিিত্তি ত্তক? 

• BLOOM TAXONOMY ব্েকত ত্তক লব্াঝ? 

• পাঠ্যক্রকমর ব্রুিার তত্ত্ব ত্তক? 
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• পাঠ্যক্রকমর ত্তব্ষয়ব্স্তু ত্তিধথারকির ত্তব্ত্তিন্ন উপাদািগুত্তে আকোচিা কর। 

• BLOOM TAXONOMY (COGNITIVE, AFFECTIVE & PSYCHOMOTOR) ষ্টিক্ষাগত 

তাংপর্থসহ আকোচিা কর। 

• ব্রুিাকরর পাঠ্যক্রকমর ত্তিকদথ শিাতত্ত্ব সংত্তিপ্ত আকোচিা কর। 

 

UNIT-3, 

MARKS-2 

• পাঠ্যক্রম উন্নয়ি কাকক ব্কে? 

• পাঠ্যক্রম পত্তরকল্পিা কাকক ব্কে? 

• পাঠ্যক্রম উন্নয়কির উকেশয ত্তক? 

• ত্তশিার্ীককত্তিক পাঠ্যক্রম কাকক ব্কে? 

• ত্তশিার্ীককত্তিক পাঠ্যক্রকমর উপাদািগুত্তে ত্তক ত্তক? 

• NCE-2005 এর দুটি উকেশযকেখ। 

• পাঠ্যক্রম পত্তরকল্পিার প্রকয়াজি লকি? 
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• পাঠ্যক্রকমর উন্নয়ি প্রকয়াজি লকি?  

• পাঠ্যক্রম উন্নয়কির উকেশযগুত্তে আকোচিা কর। 

• NCF -2005 আকোচিা কর। 

• ত্তশিার্ীককত্তিক পাঠ্যক্রম কাকক ব্কে? ত্তশিার্ীককত্তিক পাঠ্যক্রকম উকেশযগুত্তে আকোচিা কর। 

ত্তশিার্ীককত্তিক পাঠ্যক্রকমর ত্তব্ত্তিন্ন উপাদািগুত্তে আকোচিা কর। 

• পাঠ্যক্রম পত্তরকল্পিার উকেশয ও পত্তরকল্পিার প্রকয়াজি লকি? 

• পাঠ্যক্রম গঠ্কির ত্তব্ত্তিন্ন িীত্ততগুত্তে ত্তব্স্তাত্তরত আকোচিা কর। 

 

UNIT-4 

MARKS-2 

• পাঠ্যক্রম মূেযায়ি কাকক ব্কে? 

• পাঠ্যক্রম মূেযায়কির দুটি উকেশয লেখ। 

• পাঠ্যক্রম মূেযায়কির ত্তব্ত্তিন্ন পদ্ধত্তত গুত্তে ত্তক ত্তক? 

• CIPP ত্তক ? ব্া FULL FORM লেখ। 

• পাঠ্যক্রম মূেযায়কির লর্ককাি দুটি মকেকের িাম লেখ। 

• ধারাব্াত্তহক মূেযায়ি ও সমত্তিমূেক মূেযায়ি কাকক ব্কে? 



• পাঠ্যক্রকমর সংস্কার ব্েকত ত্তক লব্াঝ? 

• পাঠ্যক্রমর সংস্কাকরর ত্তব্ত্তিন্নব্াধা গুত্তে ত্তকত্তক? 
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• ধারাব্াত্তহক মূেযায়ি ও সমত্তিমূেক মূেযায়কির সংজ্ঞা , বব্ত্তশিয, সযত্তব্ধা ও অসযত্তব্ধাগুত্তে উকেখ কর।  

• ধারাব্াত্তহক মূেযায়ি ও সমত্তিমূেক মূেযায়কির মকধয ত্তব্ত্তিন্ন পার্থকযগুত্তে ত্তকত্তক? 

• পাঠ্যক্রম মূেযায়ি কাকক ব্কে? পাঠ্যক্রম মূেযায়কির গুরত্ব /প্রকয়াজি আকোচিা কর। 

• পাঠ্যক্রম মূেযায়কির মকেে- TAYLOR, STUFFEBEAM(CIPP) সংকিকপ আকোচিা কর। 

 

 








