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The figures in the right-hand margin indicate marks. Candidates are required to give their answers in their own 

words as far as practicable. 

 

 

1. Answer any FIVE (5) questions          5 × 1 = 5 

a. The concept of curriculum development excludes: 

i. International considerations 

ii. Family aspirations 

iii. Societal goals 

iv. National goals 

b. Which of the following dimensions of curriculum design focuses on interrelatedness of   

             various aspects of curriculum? 

            i. Scope                              ii. Sequence 

            iii. Articulation                       iv. Continuity 

c. Curriculum presents instructional material is started by: 

i. ElizhalhMaccis                      ii. Jack Kerr 

ii. iii.  WTeller                            iv. Smith 

d.         The important factor of the curriculum is to help to achieve the : 

            i.   Education                         ii. Objectives 

            iii. Values                             iv. Job 

e.          Education is a continuous process, which involves  

i. Learner 

ii. Curriculum 

iii. Teaching objectives  

iv. All of the above 

f.          Which one of the following assessment procedures is conducted during an in-   



                  progressteaching-learning process? 

            i.   Formative                           ii. Summative 

            iii. Norm-referenced                   iv. Criterion-referenced 

g.         The purpose of the evaluation is to- 

i. Monitor progress and plan remedial instruction 

ii. Know the understanding of students 

iii. Know that teacher’s objectives are fulfilled 

iv. All the above 

h.         In order to monitor student’s progress and modify teaching accordingly, the best method    

             of evaluation is- 

i. Formative evaluation 

ii. Summative evaluation 

iii. Qualitative evaluation 

iv. Objective-based evaluation 

 

2. Answer any TWO (2) questions      2 × 5 = 10 

i. Write down two advantage and disadvantage of Taba model? 

ii. What are the components of a student-centered curriculum structure? 

iii. Write down of five steps in Curriculum Design. 

iv. Write the meaning of Curriculum Implementation. 

v. What is Evaluation Model? 

vi. What do you mean by System Approach? 

vii. Define “Learner Controlled Instruction” 

viii. What is Instructional Planning? 

 

3. Answer any THREE (3) questions            3 × 5 = 15  

i. Discuss the Needs of Curriculum Design. 

ii. Write the   Administrative Model of Curriculum Implementation. 

iii. Describe the steps of Curriculum Planning 

iv. Make differentiate between Formative and Summative. 

v. Briefly describe the nature of Evaluation. 



4. Answer any one of the following questions:             1x10=10 

i. Briefly discuss about Tyler’s simple linear model. 

ii. Discuss various aspects of “Learning and Knowledge “as reflected in the National 

Curriculum Framework -2005. 

iii. Discuss the silent features of NCTE Curriculum Framework for Teacher Education -2009 

 

 

 

Bengali Version 

 

১. নিচের প্রশ্নগুনির থেচে থেচেোচিো পোাঁেটির উত্তর দোও|    ৫ x১=৫ 

ক। পাঠক্রম বিকাশের ধারণাবি িাদ দদয়: 

i. আন্তর্জাবিক বিশিচনা                 ii পাবরিাবরক আকাঙ্খা 

iii. সামাবর্ক লক্ষ্য                     iv. র্ািীয় লক্ষ্য 

খ। পাঠক্রমের নকশার ননমের ককানোত্রা পাঠক্রমের নিনিন্ন নিমকর আন্তঃসম্পমকের উপর িৃনিননিন্ধ কমর ?  

i. সুশ াগ 

ii. ক্রম 

iii. উচ্চারণ 

iv. ধারািাবিকিা 

গ। পাঠক্রে ননমিেশনােূলক উপািান উপস্হাপন কমর : 

i.এনলজালহেযানকস                               ii.র্যাক দকর                                                                                             

iii. ডাবু্ল. কেলার                                  iv. বিথ 

ঘ। পাঠক্রমের গুরুত্বপূর্ে নিষয় অজেমন সহায়তা কমর : 

i. বেক্ষ্া                                   ii. উশেেয  

iii. োন                                   iv. চাকবর  



ঙ। েূলযায়ন হল একনে ধারািানহক প্রনক্রয়া , যার অন্তিুেক্ত হমলা  

i. নশক্ষার্েী 

ii. পাঠক্রম 

iii. নশক্ষর্ উমেশযগুনল 

iv. উপশরর সিকবি  

চ। ননমের দকান মূলযায়ন প্রবক্রয়াবি বেক্ষ্ণ- বেখন প্রবক্রয়া চলাকালীন করা িয় ? 

i. Formative                            ii. Summative 

iii. Norm-referenced                   iv. Criterion-referenced 

ছ। েূলযায়মনর উমেশয হমলা – 

i. নশক্ষার্েীমির অগ্রগনত লক্ষয রাখা এিং সংমশাধনেূলক ননমিেশনার িযিস্হা করা 

ii. নশক্ষার্েীমির দিাধগমযিা  র্ানা 

iii. নশক্ষমকর উমেশযগুনল পূরর্ হময়মছ নক না, জানা 

iv. উপমরর সিকনে 

জ। নশক্ষার্েীমির অগ্রগনত পনরোলনা করা এিং কসই অনুসামর নশক্ষর্ উমেশযিনল পনরিতেন করার কক্ষমত্র ননমের ককান 

েূলযায়ন পদ্ধনতনে অনধক গ্রহর্মযাগয -  

i. Formative evaluation                   ii. Summative evaluation 

iii. Qualitative evaluation                 iv. Objective-based evaluation 

 

২. নিচের থেচেোচিো পোাঁেটি প্রচশ্নর উত্তর দোও:      ৫ x২=১০ 

ক। তািা েমডমলর িুনে কমর সুনিধা ও অসুনিধা কলখ ? 

খ। নশক্ষার্েী-ককনিক পাঠক্রে কাঠামোর উপািানমক কনে িামগ িাগ করা যায় ও নক নক ? 

গ। পাঠক্রে নকশার পাাঁেনে কসাপান কলখ ।                                                 

ঘ। পাঠক্রে প্রময়াগ িা কাযেকর করার অর্ে কলখ । 

 ঙ। মূলযায়ন েমডল নক  ? 



ে। পদ্ধনত অিনহেূখ িলমত নক কিাঝ ? 

ছ। নশক্ষার্েী ননয়নিত ননমিেশনা কক সংজ্ঞানয়ত কমরা । 

জ। Instructional Planning নক? 

 

৩। নিচের প্রশ্নগুনির থেচে থেচেোি নিিটি প্রচশ্নর উত্তর দোও|     ৩ x৫=১৫ 

ক। পাঠক্রে নকশা প্রর্য়মনর োনহিা সম্পমকে আমলােনা কর। 

খ। পাঠক্রে প্রময়ামগর প্রশাসননক েমডল সম্পমকে কলখ। 

গ। পাঠক্রে পনরকল্পনার ধাপসেূহ ির্েনা কর । 

ঘ। Formative এিং Summative েূলযায়মনর পার্েকয কর । 

ঙ। সংমক্ষমপ েূলযায়মনর প্রকৃনত কলখ । 

 

৪. নিচের প্রশ্নগুনির থেচে থেচেোচিো এেটি প্রচশ্নর উত্তর দোও।    ১x১০=১০ 

ক। োইলার-এর সরলররনখক েমডল সম্পমকে সংমক্ষমপ আমলােনা কর। 

খ। National Curriculum Framework -2005–এ প্রবিফবলি “Learning and Knowledge “ এর বিবিন্ন 

বদক বনশয় আশলাচনা কর । 

গ। NCTE Curriculum Framework for Teacher Education -2009 এর সাধারর্ বিনশিযগু কলাআমলােনা 

কর। 


