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1. Answer any three of the following questions:                               10 X 3 = 30 

          যেক োক ো তি তি প্রকের উত্তর তি ।   
  

a) Mention the features of Ledger, and discuss the uses and necessities of Ledger. 
খতিয়োক র বৈতিষ্ট্য উকেখ  রু  এৈং এর ৈযৈহোর ও প্রকয়োজ ীয়িো আক োচ ো  রু ।  
  

b) Is cash book a ‘journalised ledger’? Justify your answer with specific examples. 
 গিো  ৈই য  ত  ‘জোকৈিোর  ক্ষণসংক্রোন্ত খতিয়ো ’ ৈ ো েোয়? ত তিিষ্ট্ উিোহরণ সহকেোকগ এতির যেৌতি িো ৈযোখযো 
 রু ।  
 

c) Analyze pedagogically of the topic as per instruction: 
ত কিিি অ ুেোয়ী তিক্ষণ িকের তৈকেষণ  রু । 
 
Unit : Cash Book   
          গিো  ৈই  
i) Divide the main teaching unit into appropriate sub units. 

প্রধো  তিক্ষণ এ   য  উপেুি উপএ ক  তৈভি  রু  ।  
ii) Specify the Instructional Objectives. 

ত কিিি োমূ   উকেিযগুত  ত কিিি  রু ।  
iii) Prepare CRT of 10 marks with blue print. 

বু্ল-তপ্রন্ট সহ ১০  ম্বকরর এ তি ত কিিি  য তি  অভীক্ষো প্রস্তুি    রু ।   
 

d) Prepare a Lesson Plan of the following topic as per instruction: 
 ত কিিি অ ুেোয়ী ত ম্ন তৈষকয়র উপর এ তি পোঠিী ো প্রস্তুি   রু । 

 
Topic : Ledger   

         খতিয়ো   
          



i) Explain at least two objectives of the lesson. 
  পোঠিী োর  ুয িম িুতি উকেিয ৈযোখযো  রু ।   
 

ii) Write four evaluative questions of application stage. 
অতভকেোজ  স্তকরর চোরতি মূ যোয়  ধমিী প্রে ত খু ।  

iii) How will you use the black board as a teaching aids? 
তিক্ষো সহোয়  উপ রণ তহকসকৈ ত ভোকৈ আপত   ৃষ্ণ ফ   ৈযৈহোর  রকৈ ?  

 
e) What is depreciation? State internal and external causes of depreciation. 

অৈচয় ত ? অৈচকয়র অভযন্তরী  এৈং ৈোতহয   োরণ গুত র ৈণি ো তি ।  
   

 
 

2. Answer any four of the following questions:                                         5 X 4  = 20 

 

         যেক োক ো চোরতি প্রকের উত্তর তি ।   
 

a) State the uses of Commerce teaching through projector. 
প্রকজক্টকরর মোধযকম ৈোতণজয তিক্ষকণর ৈযৈহোরগুত  তৈৈৃি  রু ।  
 

b) Write merits and demerits of deductive method of teaching. 
তিক্ষকণর অৈকরোহী পদ্ধতির সুতৈধো এৈং অসুতৈধো  গুত  ত খু  ।  
 

c) State the limitations of unit test. 
পোতৈি  অভীক্ষোর সীমোৈদ্ধিো গুত   ত খু ।  
 

d) Write down the disadvantages of excursion method. 
ভ্রমণ পদ্ধতির অসুতৈধোগুত  ত খু ।  

 
e) Write the importance of a lesson plan. 

পোঠপতর ল্প োর গুরুে ত খু ।    
 

f) Write down five objective type questions on ‘Journal’ in order to assess knowledge ( two 

questions) and understanding ( three questions )   
জোকৈিো- এর  উপর পোাঁচতি ব ৈিযতি  প্রে রচ ো  রু  ঃ  জ্ঞো  মূ   – িুতি, যৈোধমূ  - তি তি।   


