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1.Answer any ten questions:

2 x 10 = 20

যেক োন দশটি প্রকের উত্তর দোও।
a) What is meant by Wastage in Education?
টশক্ষোয় অপচয় বলকে ট

যবোঝোয়?

b) Mention the basic objective of Primary Education as stated by Wood’s Despatch.
উকের যেসপযোকচর প্রোথটি

টশক্ষো টনকয় িুখ্য উকেশয যলখ্।

c) State the structure of Primary Education as per Kothari Commission report.
য োঠোরী

টিশকনর িকে প্রোথটি

টশক্ষোর

োঠোকিোটি টববৃ ে

র।

d) Mention the points as stated by new Education Policy about women education.
নয়ো টশক্ষো নীটেকে নোরী টশক্ষো টনকয় ট

বলো হকয়কে উকেখ্

র।

e) Name three Indian members of Hunter Commission.
হোন্টোর

টিশকনর টেনজন ভোরেীয় সদকসযর নোি বল।

f) What is ‘School Complex’?
‘টবদযোলয় গুচ্ছ’ ট ?
g) What is ‘Operation Black Board’?
‘অপোকরশন ব্ল্যো

যবোেড’ ট ?

h) Mention two features of NPE 1986?
NPE 1986 এর দু টি ববটশষ্ট্য উকেখ্

র।

i) Write names of two members of Sadler Commission.
সযোেলোর

টিশকনর দু জন সদকসযর নোি যলখ্।

j) Why was the University Education Commission (1948) appointed?

টবশ্বটবদযোলয় টশক্ষো

টিশন (১৯৪৮) টনেু ক্ত হকয়টেল য ন?

k) Mention any two aims of Secondary Education according to Mudaliar
Commission.
িুদোটলয়র

টিশকনর সু পোরীশ অনু েোয়ী িোধ্যটি

টশক্ষোর যেক োন দু টি ববটশষ্ট্য উকেখ্

র।

l) Name any four leaders of National Education movement.
জোেীয় টশক্ষো আকদোলকনর চোরজন যনেোর নোি যলখ্।
m) Write down any two problems of women education in India.
ভোরেবকষড নোরী টশক্ষোর যেক োন দু টি সিসযো যলখ্।
n) Mention two features of ‘Basic Education’.
বুটনয়োদী টশক্ষোর দু টি ববটশষ্ট্য উকেখ্

র।

o) What is meant by grant-in-aid?
গ্রোন্ট-ইন-এে বলকে ট

যবোঝোয়?

2. Answer any four questions:
যেক োন চোরটি প্রকের উের দোও।

5×4=20

a) State in brief the main recommendations of Wood’s Despatch.
উকের যেসপযোকচর প্রধ্োন সু পোরীশসিূ হ টববৃ ে

র।

b) Write about religious education as stated by Radhakrishnan Commission.
রোধ্ো ৃ ষ্ণণ

টিশকন টববৃ ে ধ্িডীয় টশক্ষো সম্পক ড যলখ্।

c) What are the recommendations of Mudaliar Commission on curriculum?
িুদোটলয়র

টিশকনর পোঠক্রি (curriculum) সংক্রোন্ত সু পোরীশগুটল ট

ট ?

d) What resolutions were passed in respect of Wardha Scheme in 1937?
১৯৩৭ সোকল ওয়োধ্ডো পটর ল্পনোয় গৃহীে প্রস্তোবগুটল ট

টেল?

e) Discuss three-language formula of Kothari Commission.
য োঠোরী

টিশকনর টি-ভোষো সূ ি টি আকলোচনো

র।

f) Discuss the important features of Rural University.
গ্রোিীণ টবশ্বটবদযোলকয়র গুরুত্বপূ ণড ববটশষ্ট্যগুটল আকলোচনো

র।

3. Answer any two questions:

10×2=20

যেক োন দু টি প্রকের উত্তর দোও।
a) Discuss the recommendations of first Indian Education Commission (1882)
regarding Primary and Secondary education.
প্রথি ভোরেীয় টশক্ষো
আকলোচনো

টিশকনর (১৮৮২) প্রয়োথটি

টশক্ষো ও িোধ্যটি

টশক্ষো সংক্রোন্ত সু পোরীশ গুটল

র।

b) State important proposal of Radhakrishnan Commission on:
i)

Aims of Education

রোধ্ো ৃ ষ্ণণ

ii) Teacher Education

টিশকনর টনম্নটলটখ্ে টবষকয় গুরুত্বপূ ণড প্রস্তোবগুটল টববৃ ে

) টশক্ষোর লক্ষয

5+5

খ্) টশক্ষ

রঃ

টশক্ষো

c) Discuss the recommendations of Kothari Commission with reference to Women
Education and equalisation of educational opportunity.
য োঠোরী

টিশকনর নোরী টশক্ষো এবং টশক্ষোয় সিসু কেোগ সম্পট ডে সু পোরীশগুটল আকলোচনো

র।

d) What are the major recommendations of Mudaliar Commission? What is its view
regarding vocational education?
িুদোটলয়র

টিশকনর িুখ্য সু পোরীশগুটল ট

5+5
ট ? বৃ টত্ত টশক্ষো সম্পক ড

টিশকনর িে ট

টেল?

