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B.A.  SEMESTER VI  GENERAL EXAMINATION 2022 (CBCS) 
Subject: Education 
Course: DSE -1B 

(Educational Technology) 
Full Marks: 60         Time: 3 hrs 

 

 

1. Answer any ten questions:                                           2x 10 =20 

যেক োন দশটি প্রকের উত্তর দোও। 

a) Mention the elements of system. 

টিকেকের উপোদোনগুটি উকেখ  র।  

b) What are the different types of communication? 

যেোগোকেোকগর টিটিন্ন ধরণ গুটি ট  ট ?  

c) Write any two differences between technology of education and technology in 

education. 

টশক্ষোর প্রেুটি ও টশক্ষোয় প্রেুটি – এর েকধে যেক োন দুটি পোর্থ ে যিখ।  

d) Define system approach in education. 

টশক্ষোয়  টিকেে দৃটিিটির   িংজ্ঞো দোও।   

e) Write two limitations of system approach in education. 

টিকেে দৃটিিটির দুটি িীেোিদ্ধতো যিখ।  

f) Mention two uses of computer in education. 

টশক্ষোকত  টিউিোকরর দুটি িেিহোর উকেখ  র।  

g) Write any two differences of hardware and soft ware approach in educational 

technology. 

টশক্ষো প্রেুটি টিদেোর হোর্থওয়োর এিং িফিওয়োর দৃটিিটির যেক োন দুটি পোর্থ ে যিখ।   

h) Write any two advantages of using multimedia in education. 

টশক্ষোয় িহুধো েোধেকের িেিহোকরর দুটি িুটিধো যিখ।  

i) What is communication cycle? 

যেোগোকেোগ চক্র ট ?  

j) Mention any two types of verbal communication. 

িোচটন  যেোগোকেোকগর যেক োন দুটি ধরণ উকেখ  র।  

k) Mention any two types of audio-visual aids in education. 

দৃটি ও শ্রুটত টনিথর উপ রকণর যেক োন দুটি ধরন উকেখ  র।  

l) Write two limitations of multimedia in education. 
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টশক্ষোয় েোটিটেটর্য়োর দুটি িীেোিদ্ধতো উকেখ  র।  

m) Define educational technology. 

টশক্ষো প্রেুটিটিদেোর   িংজ্ঞো   দোও।  

n) Define system 

টিকেকের িংজ্ঞো    দোও।  

o) Mention any two differences between verbal and non-verbal communication. 

িোচটন  ও অিোচটন  যেোগোকেোকগর দুটি পোর্থ ে উকেখ  র। 

  

2. Answer any two questions:                      10×2=20                                      

যেক োন দুটি প্রকের উত্তর দোওঃ   

 

a)   Discuss the scope of Educational Technology.  

      টশক্ষো প্রেুটির পটরটধ আকিোচনো  র । 
b) Describe the communication process.  

   যেোগোকেোগ প্রটক্রয়ো িণথনো  র।  
c) How system approach can be implemented in Education? Discuss it.   

  টশক্ষোয়  ীিোকি টিকেে পদ্ধটত প্রকয়োগ  রো যেকত পোকর? এিো আকিোচনো  র।    

d) Discuss the role of computer in Education. 

    টিক্ষোয়  টিউিোকরর ভূটি ো আক োচনো  র।  

     

 

3. Answer any four questions:                      5×4=20                                      

যেক োন চোরটি প্রকের উত্তর দোওঃ   

 a) Discuss the nature of educational technology.  

  টশক্ষো প্রেুটির প্র ৃটত আকিোচনো  র। 

b) Write the characteristics of System approach.  
   টিকেে দৃটিভটির বিটশিে যিখ।  

c) What are the barriers of communication?  
    যেোগোকেোকগর বোধোগুট  ট  ট ?  
 
d). State the importance of educational technology in education. 

  টশক্ষোকক্ষকে টশক্ষো প্রেুটির গুরুত্ব িণথনো  র।  

       
e) Discuss about different types of audio visual aids and their uses in education. 
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টিটিন্ন ধরকনর দৃিয-শ্রোবয উপ রণ এিং টশক্ষোয় তোকদর িেিহোর িিক থ আকিোচনো  র। 

 

f) Write a  note on Multimedia approach in education. 

টশক্ষোযক্ষকে বহুধো িোধযি দৃটিভটি এর উপর এ টি িংটক্ষপ্ত িী ো যিখ।  

 

********* 


