
                                                                               AP-IV/Education/401 /C-1D /21 
                 B.A. 4th Semester (Programme) Examination, 2021 

EDUCATION 
Course ID: 40218     Course Code: AP/EDN/401/C-1D
    

Course Title: Development of Education in India 
Time: 2 Hour        Full Marks: 40 

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 ে র পূণমােনর িনেদশক । 
পরী াথ েদর যথাস ব িনেজর ভাষায় উ র িদেতহেব ।  

 
1. Answer any five of the following questions:                                  (2X5= 10) 

িন িলিখত য কােনা পাচঁ ট ে র উ র দাও ।  
a) Write two importance of Charter Act of 1813 in Indian Education.  

ভারতীয়িশ ায়  ১৮১৩  সােলর সনদ আইেনর দু ট  লখ ।  
b) What is meant by Basic Education? 

বুিনয়ািদ িশ া বলেত িক বাঝায় ?  
c) What is Macaulay Minute?  

মকেলর ম ব ট িক ?  
d) What is the name of the first education commission of independent India? 

Write the name of the chairman of this commission.      1+1=02  
াধীন ভারেতর থম িশ া কিমশেনর নাম িক ? এই কিমশেনর সভাপিতর নাম 

লখ ।  
e) Write  two characteristics of Basic Education.  

বুিনয়ািদ িশ ার দু ট বিশ  লখ ।  
f) Write two causes of National Education Movement.  

জাতীয় িশ া আে ালেনর দু ট কারণ লখ ।  



g) Write two objectives of SSA.  
সবিশ া অিভযােনর দু ট উে শ  লখ ।  

h) Write two constraints of UEE.  
সাবজনীন ারি ক িশ ার দু ট িতব কতা লখ ।  
 
 

2. Answer any four of the following questions:                                  (5X4=20)  
িন িলিখত য কােনা চার ট ে র উ র দাও ।  

a) Discuss the recommendations of Wood’s Despatch.  
উেডর ডসপ ােচর সুপািরশ িল আেলাচনা কর ।  

b) Discuss the recommendations of Hunter Commission on Primary Education.   
াথিমক িশ া স েক হা ার কিমশেনর সুপািরশ িল আেলাচনা কর ।  

c) Discuss in brief the Educational Reforms of Lord Curzon.  
লডকাজেনর িশ া সং ার িল স েক সংে েপ আেলাচনা কর ।  

d) Write the advantages and disadvantages of Basic Education.  
বুিনয়ািদ িশ ার সুিবধা ও অসুিবধা িল লখ ।  

e) Discuss the framework of Secondary Education recommended by Kothari 
Commission.  
কাঠাির কিমশেনর সুপািরশ অনুযায়ী মাধ িমক িশ ার কাঠােমা আেলাচনা কর ।  

f) Write the various Articles on education mentioned in Indian Constitution.  
ভারতীয়  সংিবধােন উি িখত িবিভ  িশ া সং া  ধারা িল লখ ।  

3.  Answer any one of the following questions:                                 (10X1=10) 
a) Discuss the recommendations of NEP (1986).    

জাতীয় িশ ানীিত (১৯৮৬) এর সুপািরশ িল আেলাচনা কর ।  
b) Discuss the recommendations of Radhakrishnan Commission.   

রাধাকৃ ান কিমশেনর সুপািরশ িল আেলাচনা কর । 
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