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Part-A (Marks-40) 

1) যে যকাজনা একমি প্রজের উত্তর দাও :       1x4=4 

(a) সিবমিক্ষা অমিোজনর যে যকাজনা চারমি মূল উজেিয যলজ া।/ িারতিজষব সাক্ষরতা প্রসাজরর 

মিমিন্ন সমসযাগুমল আজলাচনা কর। 

(b) িারতিজষব সাক্ষরতা কমবসূমচজক িাস্তিাম়িত করার উজেজিয কী কী পদজক্ষপ যনও়িা হজ়িজে? / 

ি়িস্ক মিক্ষা িলজত কী যিাজ া? / ি়িস্ক মিক্ষার লক্ষযগুমল যলজ া। 

(c) মিশ্বমিদযাল়ি মিক্ষা কমমিজনর সুপামরি অনুো়িী উচ্চমিক্ষার লক্ষযগুমল যলজ া।" 

2) যে যকাজনা একমি প্রজের উত্তর দাও :       1x4=4 

(a) মানুষ হজ়ি ওঠার মিক্ষার উজেিয যক কােবকর করজত মিদযালজ়ির িূমমকা যলজ া। োতী়ি 

মিক্ষানীমত ১৯৮৬-এর মূল সুপামরিগুমল আজলাচনা কজরা। 

(b) রামমূমতব কমমমির সুপামরিগুমল আজলাচনা কর / মিক্ষাজক্ষজে কমিউিাজরর িযিহার যলজ া। 

(c) মিক্ষাজক্ষজে প্রেুমির িযিহার যলজ া। 

(d) “কজমবর েনয মিক্ষা”-এর উজেিযগুমল পূরজে মিদযালজ়ির িূমমকা িযা যা কর। 

3) যে যকাজনা একমি প্রজের উত্তর দাও :           8x 2 = 16 

(a) ক্ষমতা কাজক িজল? থাজটাজনর িহু উপাদান তত্ত্ব মচেসহ িযা যা কজরা।/ িুমি কাজক িজল? 

সাধ্ারে মানমসক ক্ষমতা ও মিজিষ মানমসক ক্ষমতার পাথবকয যলজ া। 

(b) সমি়ি অনুিতবজনর বিমিষ্ট্যগুমল যলজ া। মিক্ষাজক্ষজে সমি়ি অনুিতবজনর িূমমকার মূলযা়িে 

কজরা।/ মাধ্যমমক মিক্ষা কমমিজনর মজত পরীক্ষা ও মূলযা়িে িযিস্থা কীরূপ মেল তা আজলাচনা 

কজরা। 
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(c) গজ়ের (Mean) সংঙ্গা দাও। নীজচর পমরসং যা িন্টনমির মধ্যম মান মনেব়ি কজরা :  

যেমে িযিধ্ান 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 
পমরসং য (f) 3 4 6 10 8 5 3 1 

 

(d) যকাঠামর কমমিজনর সুপামরি অনুো়িী মাধ্যমমক মিক্ষার উজেিয ও লক্ষযগুমল আজলাচনা কর। 

4+4 

(e) 1986 মিষ্ট্াজের োতী়ি মিক্ষানীমতজত, ‘অপাজরিন ব্ল্যাকজিার্ব’ ও ‘নজিাদ়ি মিদযাল়ি’ গঠজের 

যক্ষজে কী কী সুপামরজির কথা িলা হজ়িজে? 4+4/ “জ্ঞান অেবজনর মিক্ষা” এর উজেিযগুমল পূরজে 

মিদযালজ়ির িূমমকা আজলাচনা কর। EK24 News      8 x 2 

= 16 

(4) যে যকান দুমি প্রজের উত্তর দাও :  

(a) মি জনর যকৌিল মহজসজি মস্কনার িক্স কী? সংজক্ষজপ মস্কনার িজক্সর পরীক্ষামি িেবনা কজরা।/ 

সমি়ি অনুিতবজনর বিমিষ্ট্গুমল যলজ া। মিক্ষাজক্ষজে সমি়ি অনুিতবজনর িূমমকার মূলযা়িে কজরা। 

(b) "মুদামল়ির কমমিজনর মজত” মাধ্যমমক মিক্ষার লক্ষয ও উজেিযগুমল কী কী? এই প্রসজঙ্গ 

‘সপ্তপ্রিাহ' ধ্ারোমি িেবনা কজরা। 

(c) পমরেমন কাজক িজল? মিক্ষাজক্ষজে পমরনমজের িূমমকা িযা যা কর/ িৃমত্তমু ী ও কামরগমর 

মিক্ষার মজধ্য সিকব মনরূপে কজরা। 4+4 EK24 News 

(d) যকাঠামর কমমিজনর সুপামরি অনুসাজর ‘প্রাথমমক মিক্ষার পাঠযিম’ মিষজ়ি আজলাচনা কর। / 

মিশ্বমিদযাল়ি মিক্ষা কমমিজনর সুপামরি অনুো়িী উচ্চমিক্ষার লক্ষযগুমল যলজ া। 

(e) গ্রামীন মিশ্বমিদযাল়ি স্থাপজনর িযাপাজর রাধ্াকৃষ্ণ কমমিজনর সুপামরিগুমল আজলাচনা কজরা। 
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Part-B (Marks-40) 

(1) মিকল্পউত্তরগুমলর মজধ্য যথজক সমঠক উত্তরমি যিজে মনজ়ি যলজ া: –  1x24 = 24 

(1) " The Nature of Intelligence" িইমির যল ক হজলন– (a) মস্কনার (b) মি়িারমযান (c) 

থাজটান (d) পযািলি। 

(2) "C" িুমির সংজ্ঞা মদজ়িজেন মজনামিদ (a) যহি (b) সযামিজ ার্ব (c) িানবন (d) থনবর্াইক। 

(3) মজনাজোজগর একমি িামহযক মনধ্বারক হল – (a) অিযাস (b) তীব্রতা (c) আগ্রহ (d) যমোে। 

(4) "R-type" অনুিতবনমির নামকরে কজরজেন– (a) মস্কোর (b) পযািলি (c) থনবর্াইক (d) 

িানবন। 

(5) যগটাল্ট মতিাজদর মূলমিমত্ত হল – (a) প্রমতমি়িা (b) উেীপক (c) সাধ্ারেীকরে (d) 

প্রতযক্ষে। 

(6) প্রজচষ্ট্া ও িুজলর’ মি ন তজত্ত্বর প্রিিা হজলন– (a) পযািলি (b) মস্কোর (c) থনবর্াইক (d) 

যকউইনন। 

(7) 4, 6, 9, 7, 5, 12 যস্কারগুমলর মধ্যমমান হল – (a) 6 (b) 9 (c) 6.5 (d) 7 

(8) পমরসং যাজন ‘’ মচহ্নমি দ্বারা যিা াজনা হ়ি। (a) মিজ়িাগ লজক (b) িাগ লজক (c) যোগ লজক 

(d) গুে লজক। 

(9) রাধ্াকৃষ্ণন কমমিজনর িারতী়ি সদসয মেজলন – (a) 7 (b) 9 (c) 8 (d) 5 েন। 

(10) মিশ্বমিদযাল়ি মিক্ষা কমমিন কতসাজল গমঠত হ়ি? – (a) 1952 (b) 1948 (c) 1964 (d) 

1986 

(11) মাধ্যমমক মিক্ষা কমমিন মনধ্বামরত মনম্ন িুমন়িামদ মিক্ষার কাল হজি। (a) 3 (b) 5 (c) 7 (d) 

6 িের। 
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(12) মাধ্যমমক মিক্ষা কমমিন কত মিষ্ট্াজে গমঠত হ়ি?—। (a) 1952 (b) 1948 (c) 1964 (d) 

1950 

(13) মুদামল়ির কমমিজনর মজত, মধ্যমিক্ষা পষবজদর সিাপমত হজিন—1 (a) মিক্ষামন্ত্রী (b) 

মু যসমচি (c) রাজেযর মিক্ষা আমধ্কামরক (d) মিক্ষাসমচি। 

(14) মুদামল়ির কমমিজনর সুপামরি অনুসাজর উচ্চমাধ্যমমক মিক্ষার সম়িকাল হজি—। (a) 2 (b) 3 

(c) 4 (d) 5 িের। 

(15) কামরগমর মিক্ষার সজঙ্গ সিমকবত একমি সংস্থা হল— 1 (a) UGC (b) NCERT (C) NCTE 

(d) AICIE 

(16) িারতী়ি মিক্ষা কমমিন গমঠত হ়ি। (a) 1964 (b) 1966 (c) 1948 (d) 1952 মিিঃ। 

(17) যকাঠামর কমমিজনর সুপারমি অনুো়িী উচ্চ প্রাথমমক স্তজরর সম়িকাল হল – (a) 3 (b) 4 িা 

5 িের (c) 6 (d) 7 িের। 

(18) মকিারগাজর্বন হল একমি— মিক্ষা প্রমতষ্ঠান। (a) প্রাক্-প্রাথমমক (b) মাধ্যমমক (c) প্রাথমমক 

(d) মনম্ন মাধ্যমমক। 

(19) িারতী়ি মিক্ষাকমমিজনর সম়িকীনা হল (a) 1948-49 (b) 1952-53 (c) 1964-66 (d) 

1990-921 

(20) রামমূমতব কমমমি গমঠত হ়ি – (a) 1989 (b) 1991 (c) 1990 (d) 1992 িিঃ। 

(21) স্বিামসত মহামিদযাল়ি স্বীকৃমতর কথা যকান কমমিজন িলা হজ়িজে? (a) োতী়ি মিক্ষানীমত 

১৯৮৬ (b) যকাঠামর কমমিন (c) সযার্লার কমমিে (d) মিশ্বমিদযাল়ি কমমিন। 

(22) নজিাদ়ি মিদযাল়ি গঠজনর সুপামরি কজরন। (a) মুদামল়ির (b) রামমূমতব কমমমি (c) মিক্ষা 

কমমমি (d) োতী়ি মিক্ষানীমত, ১৯৮৬। Ek24 News 

(23) োতী়ি মিক্ষানীমত মিক্ষা কাঠাজমামি হল – (a) 10+2+3 (b) 9+3+3 (c) 10+3+2 (d) 8+2+2 
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(24) সিবমিক্ষা অমিোন কােবকর হ়ি- (a) 2001 (b) 2002 (c) 2003 (d) 2004 

(25) ‘োতী়ি ি়িস্ক মিক্ষা কমবসূচী' কােবকর হ়ি। (a) 1986 (b) 1987 (c) 1978 (d) 2001 মিিঃ। 

(26) োতী়ি সাক্ষরতা মমিন' স্থামপত হ়ি। (a) 1988 (b) 1968 (c) 1978 (d) 1958 িিঃ। 

(27) 2000 সাজল র্াকাজর অনুমষ্ঠত আন্তেবামতক সজেলজনর মিষ়িমেল (a) অন্তিুবমি মিক্ষা (b) 

পমরজিি মিক্ষা (c) প্রথাগত মিক্ষা (d) সকজলর েনয মিক্ষা 

(28) যর্লসব কমমিন এ মিক্ষার কমি স্তজের কতা িলা হজ়িজে? (a) 2 (b) 3 (c) 4 (d)5 মি। 

(29) Jacques Delors কমমিন স্থামপত হ়ি – (a) 1996 (b) 1896 (c) 1999 (d) 1899 িিঃ। 

(30) কমিউিাজরর স্থা়িী সৃ্মমতজকন্দ্র হল- (a) ROM (b) RAM (c) CAL (d) CAI 

(31) কমিউিার সহজোগী মি ন হল – (a) CAL (b) CMI (c) CBT (d) CAI 

(32) যকানমি কমিউিাজরর আউিপুি েন্ত্র (a) মাউস (b) কী-যিার্ব, (c) মপ্রন্টার (d) স্কযানার। 

(33) একমি মামল্টমমমর়্িার উদাহরে হল – (a) অমর্জ়িা কযাজসি (b) দূরদিবন (c) যরমর্জ়িা (d) 

যিমলজ ান। 

(34) মিক্ষা মিজ্ঞাজনর প্রেুমিমিদযার উদাহরে – (a) ইন্টারজনি (b) যরমর্জ়িা (c) প্রজেক্টর (d) 

মি ন। EK24 News 

উত্তর-(1) c (2) c (3) b (4) a (5) d (6) c (7) c (8) c (9) a (10)b (11) b (12) a (13) c 

(14) b (15) d (16) a (17) b (18) a (19) c (20) C (21) A (22) D (23) A (24) A (25) 

C (26) A (27) D (28) C (29) A (30) A ( 31 ) A (32) C (33) B (34) a  

2) মনম্নমলম ত প্রেগুমলর অমতসংজক্ষজপ উত্তর দাও (মিকল্প প্রেগুমল লক্ষেী়ি) 

   1x16 = 16 
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(1) আগ্রজহর একমি বিমিষ্ট্য উজে  কজরা। উিঃ- আগ্রহ হল মিকািধ্মবী। 

(2) মি়িারমযাজনর 'g' এর সজঙ্গ তুলনী়ি কযাজিজলর যকান ধ্রজনর িুমি? উিঃ- তরলিুমি। 

হাটবজনর িহু উপদান তজত্ত্ব 'S' িলজত কী যিা াজনা হজ়িজে? 

(3) মস্কনার যকান দুমি যেমের আচরজের কথা িজলজেন। উিঃ অপাজরন্ট ও যরসপজিন্ট আচরে। 

(4) প্রজচষ্ট্া ও িুজলর যকৌিল এর প্রিিা যক? উিঃ- আজমমরকান মজনামিদ ই-এল-থেবর্াইক। 

(5) কাজক িজল যলজ া- পােল িক্স/অপাজরন্ট/যগটান্ট মতিাদ / অপানুিতবন 

(6) িেবর্াইজকর যদও়িা িযিহাজরর অথিা  ললাজির সূেমি যলজ া। 

(7) রামি মিজ্ঞাজন যেমে িযিধ্ান িলজত কী যিা ? / মহজটগ্রাম ও পমরসং যা িহুিূজের একমি 

পাথবকয যলজ া। 

(8) পুজরা নাম যলজ - UGC/NCRHE/SUPW/DIET / SCERT /NLM / 

IGNOU/DTP/ICT/ITI/IIT / CPU/ALU / CABE / AICTE /ICDS/VCE/SSA। 

(9) সু্কল গুচ্ছ িা যোি কী? / স্ব-িামসত কজলজের সুপামরি যকান্ কমমিজন উজে  করা হজ়িজে। 

উত্তর- োতী়ি মিক্ষানীমতজত। 

(10) 1986 িীষ্ট্াজে গমঠত মিক্ষানীমতর নাম কী? োতী়ি মিক্ষানীমত। 

(11) কাজক িজল যলজ া- দূরমিক্ষা / অ-প্রথাগতমিক্ষা / 'e' learning / ই-লাইজব্রী /ি়িস্ক মিক্ষা 

/ POA / সমি়ি আচরে/ িৃমত্তমূলক মিক্ষা। 

(12) মিক্ষার চারমি স্তজের মূল প্রিিার নাম কী? উিঃ েযাক যর্লসব/ হার্বও়িযার ও স িও়িযাজরর 

মজধ্য যে যকাজনা একমি পাথবকয যলজ া। 

(13) ROM ও RAM মজধ্য একমি পাথবকয যলজ া। উত্তর Ram হল অস্থা়িী যমজমামর, অনযমদজক 

Rom হল স্থা়িী যমজমামর। 
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(14) কমিউিাজরর সৃ্মমত কপ্রকার ও কী কী? উত্তর–দুপ্রকার স্থা়িী ও অস্থা়িী সৃ্মমত। 

(15) 'যেোর উইমদন' কথার অথব কী? উিঃ অন্তমনবমহত সিদ।/ রামমূমতব কমমমি কত সাজল গমঠত 

হ়ি? উিঃ- ১৯৯০ মিিঃ 

(16) গ্রামীন মিশ্বমিদযালজ়ির পমরকল্পনা়ি গ্রামীন মিজ্ঞাজনর কত িেজরর যকাসব মেল উিঃ-২ িেজরর 

/ গ্রামীন মিশ্বমিদযাল়ি পমরকল্পনা়ি কমি স্তজরর কথা িলা হজ়িজে? উিঃ– ৪মি স্তজর। 
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