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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 questions from the following:                                                          1 x 5=  5 

a. In ancient education system to start the primary education by religious ceremony was called— 

 i. Prabbajja     

ii. Siksharambha   

iiii. Vidyarambha 

iv. Paravidya 

প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষাব্যব্স্হায় শিশুর প্রাথশিক শিক্ষাশুরুর ধিীয় অনুষ্ঠানকক ব্লা হত: 

    i. প্রব্জ্যা   ii. শিক্ষারম্ভ    iii. শব্দ্যারম্ভ      iv. পরাশব্দ্যা 

b. ‘Education is the Manifestation of Perfection already in man’   --- this statement stated by 

 i. Rabindranath Tagore     ii. Shri Aurobindo      iii. Swami Vivekananda    iv. Mahatma Gandhi 

‘ব্যক্তির অন্তশন িশহত িহকের প্রকিই হল শিক্ষা’--- উক্তিটিককরকেন 

  i. রব্ীন্দ্রনাথ ঠাকুর      ii. শ্রী অরশব্ন্দ       iii. স্বািীশব্কব্কানন্দ      iv. িহাত্মা গান্ধী 

c. ‘The destiny of India is now being shaped in her classroom’ --  This comment is mentioned in 

which Education Commission’s report ---  

i. Hunter Commission                      ii. Kothari Commission  

iii. NCF-2005                                    iv. Pabitra Sarkar Commission 

‘ভশব্ষ্যত ভারকতর ভাগয শনধ িাশরত হকে শব্দ্যালকয়র শ্রশ্রণীকক্ষগুশলকত’ –িন্তব্যটি শ্রকান শিক্ষা 

কশিিকনর শরকপাকিি উকেশিত রকয়কে? 

 i. Hunter Commission                      ii. Kothari Commission  

iii. NCF-2005                                    iv. Pabitra Sarkar Commission 

d. Which Education Commission recommended ‘A-Course & B-Course’ in the curriculum of 

secondary education  --  

i. Secondary Education Commission           ii. Hunter Commission     



iii. Kothari Commission                               iv. Ashoke Mitra Commission. 

িাধযশিক শিক্ষার পাঠক্রকি ‘A- Course & B-Course’ এর সুপাশরি ককরন শ্রকান শিক্ষা কশিিন? 

i. িাধযশিক শিক্ষা কশিিন   ii. হান্টার কশিিন    iii. শ্রকাঠাশর কশিিন     iv. অকিাক শিএ 

কশিিন 

e. The name of Second Chaper of ‘National Curriculum Framework-20005’ is: 

i. Learning & Knowledge     ii.  Learning     iii. Systematic Reform     iv. Evaluation 

‘জ্াতীয় পাঠক্রকির রূপকরিা- ২০০৫’- এর শিতীয় অধযায়টির নাি: 

i. শিিন ও জ্ঞান        ii. শিিন       iii.  ধারাব্াশহক সংস্কার       iv.  িূলযায়ণ 

f. The process of gaining by direct participation in productive work in school is called ______ 

i. Work Experience   ii. Work Process     iii. Work Skill      iv. Work Ability   

শব্দ্যালকয় প্রতযক্ষভাকব্ কাকজ্ অংিগ্রহকণর িাধযকি অশভজ্ঞতা অজ্িকনর প্রক্তক্রয়াকক ব্লা 

হয়: 

 i. কি ি অশভজ্ঞতা   ii. কি িপ্রক্তক্রয়া       iii. কি িদ্ক্ষতা   iv. কি িসক্ষিতা 

g. “Challenges of Education- A Policy Perspective’—In this Title which Education Commission 

report published? 

i. Kothari Commission 1964-66             ii. National Educational Policy 1986 

iii. Hunter Commission  1882-83           iv. Janarddan Reddy Committee  1992 

‘Challenges of Education: A Policy Perspective’ – এই শিকরানাকির প্রশতকব্দ্নটি শ্রকান শিক্ষা 

কশিিকনর? 

  i. শ্রকাঠারী কশিিন- ১৯৬৪-৬৬                     ii. জ্াতীয় শিক্ষানীশত- ১৯৮৬ 

  iii. হান্টার কশিিন ১৮৮২-৮৩                       iv. জ্নাদ্িন শ্ররড্ডি কশিটি ১৯৯২ 

h. The Visva Bharati University was established in the year 

i. 1901        ii. 1921           iii. 1961          iv. 1951 

শব্শ্বভারতী শব্শ্বশব্দ্যালয় প্রশতটষ্ঠত হয়: 

i. ১৯০১সাকল       ii. ১৯২১সাকল         iii. ১৯৬১সাকল     iv. ১৯১১সাকল 

2. Answer any five questions from the following:                  2 x 5= 10 

শনম্নশলশিত শ্রেককাকনা পাাঁচটি প্রকের উওর দ্াও:  

a. Write down the any two aims of education in Brahmin education. 

ব্রাহ্মণয শিক্ষায় শিক্ষার শ্রেককাকনা দু্টি লক্ষয সম্পককি শ্রলি। 



 

b. Write down in brief the role of Atish Dipankar in the field of Buddist Education.  

শ্রব্ৌদ্ধ শিক্ষা পর্সাকর অতীি দ্ীপঙ্ককরর ভূশিকা সংকক্ষকপ শ্রলকিা। 

 

c. What is meant by swadeshi education?  

স্বকদ্িী শিক্ষা ব্লকতশক শ্রব্াঝ?  

 

d. Write down in brief the curriculum according to Shri Aurobindo.  

শ্রীঅরশব্কন্দর িতানুসাকর শিক্ষার পাঠক্রিটি সংকক্ষকপ শ্রলকিা। 

 

e. Give a concept about science education according to Jagadish Chandra Bose 

জ্গদ্ীিচন্দ্রর শ্রব্াস-এর িতানুসাকর শব্জ্ঞান শিক্ষার ধারণা দ্াও। 

 

f. Write down any two aims of education of Buddhistic education.   

শ্রব্ৌদ্ধ শিক্ষা  ব্যাব্স্থায় শিক্ষার শ্রেককাকনা দু্টি লক্ষয শ্রলকিা। 

 

g. Mention the names of different chapters in NCF-2005. 

‘জ্াতীয় পাঠকর্কির রূপকরিা-২০০৫’ এ ব্শণ িত অধযায়গুশলর নাি উকেি ককরা। 

 

h. Write down any two role of Visva Bharati in National Education Movement. 

জ্াতীয় শিক্ষা আকন্দালকন শব্ি্ব্্ভারতী শব্ি্ব্্ক্তিদ্যালকয়র শ্রেককাকনা দু্টি ভূশিকা শ্রলকিা। 

 

3. Answer any three questions from the following:                  5 x 3= 15 

শনম্নশলশিত শ্রেককাকনা শতনটি প্রকের উওর দ্াও:  

a. Discuss a comparison between the Brahmin and Buddhistic system of education.  

ব্রাহ্মণয ও শ্রব্ৌদ্ধ শিক্ষা ব্যাব্স্থার িকধয একটি তুলনািূলক আকলাচনা ককরা। 

b. Briefly discuss Sri Aurobinda’s principles of teaching. 

শ্রী অরশব্কন্দর শিক্ষণ-নীশত সংশক্ষপ্তরূকপ আকলাচনা ককরা।  

c. Evaluate the contribution of Guruchand Thakur in the field of education for social 

backward class. 



সািাক্তজ্ক অনগরস্র শ্রশ্রণীর শিক্ষা পর্সাকর গুরুচাাঁদ্ ঠাকুকরর অব্দ্ান িূলযায়ণ ককরা। 

d. Why Scientist Satyandranath Bose gave importance on the mother 

tongue in practicing Science and Science Education?   

শব্জ্ঞানী সকতযন্দ্রনাথ ব্সু িােৃভাষ্ার িাধযকি শব্জ্ঞান শিক্ষা ও শব্জ্ঞান চচিাকত শ্রকন শ্রব্শি 

গুরুত্ব শদ্কয়কেন ? 

e. Discuss the role of Begam Rokeya in Muslim women libaration movement. 

িুসশলি নারী িুক্তি আকন্দালকন শ্রব্গি শ্ররাককয়ার ভূশিকা আকলাচনা ককরা।  

 

4. Answer any one question from the following:                               10 x 1= 10 

শনম্নশলশিত শ্রেককাকনা একটি প্রকের উওর দ্াও:  

a. Discuss the importance and impact of Lalan Fakira’s Education for Humanism.     

10 

িানব্তার জ্নয শিক্ষা শব্ষ্কয় লালন ফশককরর গুরুত্ব ও প্রভাব্ সম্পককি আকলাচনা 

ককরা।  

b. Discuss the recommendations of Ashoke Mitra Commission.  

অকিাক শিএ কশিিকনর (১৯৯২) সুপাশরিগুশল আকলাচনা ককরা।          10 

c. Describe the educational thoughts of Raja Rammohan Roy about Vedic and Western 

education. Evaluate the role of Iswar Chandra Vidyasagar in the field of primary education.          

                                                                                                                                              6+4=10 

রাজ্া রািকিাহন রাকয়র বব্শদ্ক ও পাশ্চাতয শিক্ষাশচন্তা ব্ণ িনা  ককরা। প্রাথশিক শিক্ষা পর্সাকর 

ঈশ্বরচন্দ্র শব্দ্যাসাগকরর ভূশিকা িূলযায়ণ ককরা।   


