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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 42nd Amendment to the Constitution was passed in-  

(i) 1972 (ii) 1974 (iii) 1976  (iv) 1982 

b. According to the RTE Act, compulsory education of the child is – 

(i) 3-4 years (ii) 5-14 years (iii) 6-10 years (iv) 6-14 years 

c.  Which commission does the Tri-lingual source recommend? 

(i) Radhakrishnan (ii) Kothari (iii) Mudaliar Commission  ( iv)None 

d.  Who introduces basic education – 

(i) Rabindranath Tagore (ii) Mahatma Gandhi (iii) Arvind (iv) Zakir Hossain 

e.  Mudaliar Commission is formed under whose leadership? 

(i) Dr. A. Lakshman Swami  Mudiliyan (ii) Dr. B. Swami Lakshman Mudiliyan 

(ii) Dr. S. Swami Mudiliyan (iv) Dr. P.  Swami Mudiliyan 

f. Write the full name:AICTE- (i) All Indian Council for Technical Educations (ii) All India 

country of teacher Educations (iii) All India Council for Technological Educations 

g.  Prabrajya is - (i) Hindu religious ceremonies (ii) Buddhist religious ceremonies.        (iii) 

Muslim religious ceremonies 

h. The Right to Equality is enshrined in the Indian Constitution - 

            (i) Article 19-22 (ii) Article 14-18 (iii) Article 12-14 

 

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

a. Write two recommendations of Sergent report regarding Pre-Primary Education. 

b. What is Macaulay's Minutes? 



c. What are the declared objects in the preamble of the Indian Constitution? 

d. State article 45 under the directive principles of the Indian Constitution. 

e. What is the National policy of Education? 

f. What is POA (1992)? 

g. What is Operation Blackboard? 

h. Write the importance of Wood's Despatch. 

 

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

a. What are mentioned in chapter 4 of NCF 2005 about school and classroom environment? 

b. Mention the Content of the RTE 2009 Act. 

c. Discuss the Activities of S.S.A 

d. Discuss the barriers of RMSA 

e. Mention the recommendations of NKC 2006 

 

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

a. Discuss the recommendations of the Indian Education Commission (1964-66) about the 

objectives of education in different stages. 

b. Discuss the recommendations of the National Policy of Education (1986) regarding the 

‘Education for Equality. 

c. Discuss the different problems in the implementation of Universal Elementary Education. 

 

 

Bengali Version 

 

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

a.  ৪২তম সংবিধান সংশ াধন আইন পা  হয় – ১৯৭২(ii) ১৯৭৪ (iii) ১৯৭৬(iv) ১৯৮২ 

b. ব ক্ষার অবধকার আইন অনুযায়়ী ব শুর িাধযতামূলক অবিতবনক ব ক্ষা িলশত বিাঝায়- 

(i) ৩-8 িছর(ii) ৫-১৪ িছর (iii) ৬-১০ িছর(iv) ৬-১৪ িছর 

c. বিভাষাসূি বকান কবম ন সুপাবর  কশরন? – (i) রাধাকৃষ্ণন(ii) বকাঠাবর(iii)মুদাবলয়র 

কবম ন (iv)বকাশনাটিই নয়  



d. িুবনয়াবদ ব ক্ষা প্রিতত ন কশরন –  

(i) রি়ীন্দ্রনাথঠাকুর (ii) মহাত্মাগান্ধ়ী (iii) অরবিন্দ(iv) জাবকরশহাশসন 

e. মুদাবলয়র কবম ন কার বনতৃশে গঠিত হয়? 

(i) ড: এ লক্ষন স্বাম়ী মবুদবলয়ান (ii) ড: বি লক্ষন স্বাম়ী মুবদবলয়ান (iii) ড: 

এস স্বাম়ী মুবদবলয়ান(iv) ড: বপ স্বাম়ী মবুদবলয়ান। 

f. পুশরা নাম বলখ  : এ. আই. বস. টি. ই – (i) অল ইবিয়া কাউবিল ফর বেকবনকযাল 

এডুশক ন (ii) অল ইবিয়া কাবি অফ টিচার এডুশক ন (iii) অল ইবিয়া কাউবিল ফর 

বেকশনালবজকযাল এডুশক ন। 

g. প্রব্রজযাহল – (i) বহন্দু ধমীয় অনুষ্ঠান(ii) বিৌদ্ধ ধমীয় অনুষ্ঠান (iii) মুসবলম ধমীয় 

অনুষ্ঠান। 

h. ভারত়ীয় সংবিধাশন সাশমযর অবধকারটি গৃহ়ীত হশয়শছ – 

(i) ১৯-২২নং ধারায় (ii) ১৪-১৮নং ধারায় (iii) ১২-১৪নং ধারায়। 

 

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

ক। প্রাক-প্রাথবমক ব ক্ষায় সাশজত ন্ট বরশপাশেত র দটুি সপুাবর  বলখ। 

খ। বমকশল বমবনে বক? 

গ। ভারত়ীয় সংবিধাশনর প্রস্তািনার ব াবষত বিষয়গুবল বক বক? 

 । ভারত়ীয় সংবিধাশনর 45 নং ধারায় উশেবখত বনশদত ক ন়ীবতগুবল বলখ। 

ঙ। 'জাত়ীয় ব ক্ষা' িলশত ক়ী বিাশঝা? 

চ। POA (১৯৯২) ক়ী? 

ছ। অপাশর ন ব্ল্যাকশিাডত  বক? 

জ। উশডর বডসপযাশচর গুরুে বলখ। 

 

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

ক। NCF - 2005 এর চতুথত অধযাশয়র বিদযালয় এিং বেবিকশক্ষর পবরশি  সম্পশকত  বক িলা 

হশয়শছ তা বলখ। 



খ। ব ক্ষার অবধকার আইনএর (২০০৯) বিষয়িস্তু গুবল সংশক্ষশপ উশেখ কশরা।  

গ। সিতব ক্ষা অবভযাশনর কমতসূবচগুবল আশলাচনা কশরা। 

 । রাষ্ট্র়ীয় মাধযবমক ব ক্ষা অবভযান এর িাধাসমূহ আশলাচনা কশরা। 

ঙ। NKC ২০০৬ এর সুপাবর গুবল বলখ। 

 

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

ক। বিবভন্ন স্তশর ব ক্ষার উশে য সম্পশকত  ভারত়ীয় ব ক্ষা কবম শনর (১৯৬৪-৬৬) সুপাবর গুবল  

   আশলাচনা কশরা। 

খ। জাত়ীয় ব ক্ষান়ীবত (১৯৮৬)-বত ‘সাশমযর জনয ব ক্ষা’ বিষশয় বক বক সুপাবর  করা হশয়শছ   

   তা আশলাচনা কশরা। 

গ। সিতজন়ীন প্রারবিক ব ক্ষা প্রিতত শনর বিবভন্ন সমসযাগুবল আশলাচনা কশরা। 

 

 


