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The figures in the margin indicate full marks 
Candidates are required to give their answers in their own words 

as far as practicable. দি ণ া  সংখ া িল পূণমান িনেদশক। পরী াথ েদর যথাস ব িনেজর ভাষায় উ র িদেত হেব।  
1. Answer any five of the following questions:                                                      (2x5=10) 

য কাণ পাচঁ ট ে র উ র দাওঃ  
 
a) What is Macaulay Minute? 

মকেল িমিনট িক ? 
b) What was the objectives to form ‘GCPI’? 

‘GCPI’ গঠেনর উে শ িল কী িছল ? 
c) In which year and whose leadership Simla Education Conference was held ? 

িসমলা িশ া সে লন কেব ও কার নতৃে  অনু ত হেয়িছল ? 
d) What is Nai-talim ? 

নঈ- তািলম িক? 
e) What is meant by Tri-language theory? 

-ভাষা সূ  বলেত িক বাঝায় ? 
f) In which year and under whose chairmanship Indian Education Commission was 

formed ? 
ভারতীয় িশ া কিমশন কেব ও কার সভাপিতে  গ ঠত হেয়িছল ? 

g) Define ‘Universal Enrolment’. 
‘সবজনীন অ ভ ’-র সং া দাও।  

h) State the Article 45 of Indian Constitution. 
ভারতীয় সংিবধােনর ৪৫ ন র ধারা ট িববৃত কর। 
 
 
 
 



2. Answer any fourof the following questions:                                                      (5x4=20) 
য কাণ চার ট ে র উ র দাওঃ  
 
a) Briefly discuss the recommendations of Hunter Commission on Primary 

Education. 
হা ার কিমশেনর াথিমক িশ া সং া  সুপািরশ িল সংে েপ আেলাচনা কর। 

b) Discuss the significance of first phase of National Education Movement. 
জাতীয় িশ া আে ালেনর থম পযােয়র  আেলাচনা কর। 

c) State the recommendations regarding Vocational and Technical Education in 
Surgent Plan. 
সােজ  পিরক নায় বিৃ  ও কািরগির িশ া সং া  সুপািরশ িল িববতৃ কর। 

d) What was the Structure of Education as proposed by Kothari Commission. 
কাঠারী কিমশেনর াব অনুযায়ী িশ ার কাঠােমা ট িক প িছল?  

e) Write the recommendations of Radhakrishnan Commission on Rural 
University. ামীন িব িবদ ালয় স েক রাধাকৃ ন কিমশেনর সুপািরশ িল লখ।  

f) Compare between National Education Policy of 1986 and Revised Education 
Policy of 1992. 
১৯৮৬সােলরজাতীয় িশ ানীিতর সে  ১৯৯২ সােলর সংেশািধত জাতীয় িশ ানীিতর তলনা কর। 
 
 

3. Answer any one of the following questions:                                                 (10x1=10) 
য কাণ এক ট ে র উ র দাওঃ   

a) Critically discuss the recommendations regarding Woods Despatch of 1854 
১৮৫৪ সােলর উেডর দিলেলর ধান সুপািরশ িলর সমােলাচনামূলক আেলাচনা কর। 
b) Briefly discuss the recommendations regarding  i) Aims ii) Structure iii) Curriculum 
                 and iv) Examination reforms of Secondary Education as proposed by Mudaliar  
                 Commission (1952-53).  
মুদািলয়র কিমশেনর (১৯৫২-৫৩) াব অনুযায়ী মাধ িমক িশ ার i) ল  ii) কাঠােমা iii)  
                 পাঠ ম ও iv) পরী া সং া  সুপািরশ িল সংে েপ আেলাচনা কর।              2.5x4=10 

----------- 
 


