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দক্ষিণ প্রান্তস্থ সংখ্যাগুক্ষি পূণ ণমান ক্ষনর্দণশক। 

পরীিার্থীর্দর যর্থাসম্ভব ক্ষনর্ের ভাষায় উত্তর ক্ষদর্ে হর্ব।                                                                                        

 

1. Answer any Five of the following questions:                                                      (2x5=10) 

নিম্ননিনিত প্রশ্নের যে য োি পোাঁচটির উত্তর দোওঃ  

 

a) Why education is called “Bi-Pollar” process? 

নিক্ষোশ্ন  “নি- যেরুয়” প্রক্রিয়ো বিো হয় য ি?  

b) Write down the Etymological meaning of “curriculum”. 

“পোঠ্যিে” এর বযযৎপনত্তগত অর্ থ যিি।  

c) What  do you mean by Individualistic Aims of Education? 

নিক্ষোর বযক্রিতোনি  িক্ষয বিশ্নত  ী যবোঝোয় ? 

d) What is  meant by “Free discipline”? 

“েযি-ি ৃংিিো”  বিশ্নত  ী যবোঝোয় ?    

e) What is para and Apara vidya?  

পরো ও অপরো নবদযো  ী?  

f) What is meant by socialism?  

সেোজতি বিশ্নত  ী যবোঝোয় ? 

g) What is meant by philosophy? 

দি থি বিশ্নত  ী যবোঝোয় ?                        

h) What do you mean by pragmatism? 

প্রশ্নয়োগবোদ বিশ্নত  ী যবোঝোয় ? 

 

 



2.  Answer any Four of the following questions:                                                      (5x4=20) 

নিম্ননিনিত প্রশ্নের যে য োি চোরটির উত্তর দোওঃ  

 

a) Discuss the “Eight fold Path” in  Buddhist philosophy. 

যবৌদ্ধ দি থশ্নি “ অষ্টোনি  েোগ থ” আশ্নিোচিো  র।  

b) State the qualities and duties of a good teacher. 

এ জি ভোশ্নিো নিক্ষশ্ন র গুি ও দোনয়ত্ব নবব ত  র।  

c) “School is a miniature of Society”-Discuss in brief. 

“নবদযোিয় হি সেোশ্নজর ক্ষয দ্র সৃংস্করণ” – সৃংশ্নক্ষশ্নপ আশ্নিোচিো  র।  

d) Write a  note on: Democracy as a National value. 

িী ো যিিঃ গিতি এ টি জোতীয় েূিযশ্নবোধ  

e) Explain the characteristics of child centric education system.  

নিশুশ্ন ক্রি  নিক্ষো বযবস্থোর ববনিষ্টগুনি বযোিযো  র।  

f) Write the types of co-curricular activities. 

সহ-পোঠ্যিনে   োে থোবিীর প্র োরগুনি যিি।  

        3. Answar any one of the following:                                                                               (10x1=10) 

            নিম্ননিনিত প্রশ্নের যে য োি এ টির উত্তর দোওঃ  

 
         a) What is Idealism? How are the aims of education, curriculum and methods of teaching  

             influenced by Idealism?                                                                                                   2+8=10 

            ভোববোদ  ী? ভোববোদ প্রভোনবত নিক্ষোর িক্ষয, পোঠ্যিে এবৃং নিক্ষো পদ্ধনত য েি নিি?  

           b) Discuss the Report of Delor’s commission(UNESCO,1996).   

Delor commission(UNESCO,1996) -এর প্রস্তোবটি আশ্নিোচিো  র।                            

 

 

 

 

 


