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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) What is meant by “Three Language Formula”? 

“ত্রি-ভোষো সূি” বিশ্নত  ী যবোঝোয় ?  

b) what is  operational Black Board? 

অপোশ্নরশি ব্ল্যো শ্নবোর্ড  ী?  

c) Write the objectives of programme of Action(1992). 

যপ্রোগ্রোম অফ অযো শি (১৯৯২) এর উশ্নেশযগুনি যিি।  

d) Write two functions of DIET. 

DIET -এর দুটি  োজ যিি।  

e) What were the objectives of National Education Policy? 

জোতীয় নশক্ষোিীনতর উশ্নেশয  ী নিি?  

f) Write names of four members of Secondary Education Commission(1952-53). 

মোধ্যনম  নশক্ষো  নমশশ্নির চোরজি সদশ্নসযর িোম যিি।  

g) Write the  objectives of RTE Act- 2009. 

RTE Act- 2009 এর উশ্নেশযগুনি যিি।  

h) Write the full names of DIET & WBSCHE. 

DIET ও  WBSCHE এর পুশ্নরো িোম যিি।  

 

 



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

নিম্ননিনিত প্রশ্নের যে য োি চোরটির উত্তর দোওঃ  

 

a) Discuss the recommendations of Ashok Mitra Commission for primary Education. 

প্রোথনম  নশক্ষোর জিয অশ্নশো  নমি  নমশশ্নির সুপোনরশগুনি আশ্নিোচিো  র।  

b) Describe educational provisions as per union List of the constitution of India. 

ভোরতীয় সংনবধ্োশ্নির য ন্দ্রীয় তোনি ো অিুেোয়ী নশক্ষোর সুশ্নেোগসুনবধ্ো গুনি বর্ ডিো  র।  

c) Write down main characteristics of 11th Five years plan . 

এ োদশ পঞ্চবোনষ ড ী পনর ল্পিোর প্রধ্োি ববনশষ্টগুনি যিি।  

d) State a brief account on equalization of educational opportunity as recommended in NPE-

1986. 

১৯৮৬ সোশ্নির জোতীয় নশক্ষোিীনত অিুেোয়ী নশক্ষোয় সুশ্নেোশ্নগর সমতো ধ্োরিোটি নববৃত  র।  

e) Write  note on: SCERT. 

িী ো যিিঃ SCERT 

f) Write  the main features of Rammurti committee(1990). 

রোমমূনতড  নমটির (১৯৯০) প্রধ্োি ববনশষ্টগুনি যিি।  

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

            নিম্ননিনিত প্রশ্নের যে য োি এ টির উত্তর দোওঃ  

 

          a)   State important proposals and aims  of the University Education Commission(1948-49). 

                  নবশ্বনবদযোিয় নশক্ষো  নমশশ্নির (১৯৪৮-৪৯) গুরুত্বপূর্ ড প্রস্তোবিো ও িক্ষযগুনি নববৃত  র। 

b) Discuss in briefly the recommendation of the Kothari commission(1964-66) regarding 

school curriculum and structure of education. 

               য োঠোরী  নমশি প্রস্তোনবত নবদযোিয় পোঠযক্রম ও নশক্ষোর  োঠোশ্নমো সংক্রোন্ত সুপোনরশগুনি সংশ্নক্ষশ্নপ  

                আশ্নিোচিো  র।  

 

 

 


