BA Semester III Hons Examination 2021 (CBCS)
Subject – Education
Course – SEC 1
Time – 2 Hours

Full Marks – 40

Candidates are instructed to attempt either Section A or Section B

Section A
(Value Education)
Answer any eight of the following questions: -

5 x 8 = 40

যেক োক ো আটটট প্রকের উত্তর দোও।

1. Write a note on values.

মূ ল্যব োধ সম্পবকে টীকো লল্খ।
2. How can values be inculcated in students through education?

শিক্ষোর দ্বোরো শকভোব শিক্ষোর্েীবের মবধয মূ ল্যব োধ জোগ্রত করো যোয়?
3. Discuss the role of teacher in moral development of a student.

একজন শিক্ষোর্েীর ননশতক শ কোবি শিক্ষবকর ভূ শমকো আবল্োচনো কর।
4. Discuss the nature of Peace Education.

িোশি-শিক্ষোর প্রকৃশত আবল্োচনো কর।
5. Discuss the role of ‘Peace Education’ in present day context.

তেমোন সমবয়র লপ্রক্ষোপবট িোশি-শিক্ষোর ভূ শমকো আবল্োচনো কর।
6. What do you mean by ‘Human Right Education’?

মোন োশধকোর শিক্ষো ল্বত শক ল োঝ?
7. State the factors that affecting moral development?

ননশতক শ কোবি প্রভো শ স্তোরকোরী উপোেোনগুশল্ শক শক?
8. Discuss the causes of ‘Value Crisis’ in Modern society.

তেমোন সমোজ য স্থোয় মূ ল্যব োধ সঙ্কবটর কোরণগুশল্ আবল্োচনো কর।
9. What are the barriers of ‘Peace Education’?

‘িোশি-শিক্ষোর’ োধোগুশল্ শক শক?
10. Discuss briefly about the importance of ‘Human Right Education’.

মোন োশধকোর শিক্ষোর গুরুত্ব সংবক্ষবপ আবল্োচনো কর।

Section B
(Computer Application in Education- I )
Answer any eight of the following questions: যেক োক ো আটটট প্রকের উত্তর দোও।

1. Discuss the advantages of ICT.
ICT এর সুবিধা গুবি আলিাচনা কর।
2. What is MS Excel ?
MS Excel বক?
3. What is MS Word? Discuss briefly.
MS Word বক সংলেলে আলিাচনা কর।
4.

Write a note on Haptic Technology.
Haptic Technology সম্পলকে একটি িীকা লিখ।

5. Write down the advantages of MS Power Point.
MS Power Point এর সুবিধাগুবি লিখ।
6. Explain the term ‘NMEICT’.
‘NMEICT’ বক?
7. Discuss the objectives of Sakshat Portal.
Sakshat Portal এর উলেশ্য গুবি আলিাচনা কর।
8.

State the uses of computer.
কম্পম্পউিালরর িযিহার গুবি বিিৃত কর।

9. What are the advantages of integration of ICT in school?
বিদ্যািলে ICT লক যুক্ত করার সুবিধা গুবি কী কী?
10. Write a note on Gyanbani.
Gyanbani সম্পলক
ে একটি িীকা লিখ।
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