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Candidates are required to give their answers in their own words as for as practicable. 
দি ণ া  সংখ া িল ে র পূণমােনর িনেদশক। 

পরী াথীেদর যথাস ব িনেজর ভাষায় উ র িদেত হেব। 

1. Answer any five of the following questions:                      2x5 = 10 

িন িলিখত য কান পাচঁিট  ে র উ র দাও:     

a) What does value education mean? 

মূল েবাধ িশ ার অথ িক? 
b) What is meant by human rights? 

মানবািধকার বলেত িক বাঝ? 
c) What is meant by reconciliation? 

পার িরক বাঝাপড়া বলেত িক বাঝায়? 
d) Explain the barriers of Peace Education. 

শাি িশ ার পেথ দুিট বাধা উে খ কর। 
e) Name some institutions established for peace making. 

শাি িশ ায় কাযকরী ভূিমকা পালনকারী কেয়কিট িত ােনর নাম লখ। 
f) What are the different causes of value crisis? 

মূল েবাধ স েটর িবিভ  কারণ িল িক িক? 
g) Name two features of peace education. 

শাি িশ ার দুিট বিশ  লখ। 
h) What is the actual meaning of peace education? 

শাি িশ ার কৃত অথ কী? 

2. Answer any four of the following questions:                             5x4=20                              

িন িলিখত য কান চারিট  ে র উ র দাও:    

a) Discuss the significance of value education in global perspective. 
বতমান িবে র ি েত মূল েবাধ িশ ার তাৎপয ব াখ া কর। 

b) Explain the relation between human rights and peace. 
মানবািধকার ও শাি র স েক আেলাচনা কর। 

c) What is the role of the Human Rights Commission in maintaining peace education? 

শাি িশ া র ােথ মানবািধকার কিমশেনর ভূিমকা কতখািন? 
d) Discuss the role of Peace education in present day context. 

বতমান িদেন শাি িশ ার ভুিমকা আেলাচনা কর। 



e) What role does the present education system play to protect values? 

মূল েবাধ র ােথ বতমান িশ া ব ব ার ভূিমকা কতখািন? 
f) Discuss the important features of human rights 

মানবািধকােরর পূণ ভূিমকা আেলাচনা কর। 
3. Answer any one of the following questions:                         10x1=10 

িন িলিখত য কান একিট  ে র উ র দাও:    

a) What is the importance of value education at present- discuss. 
বতমান সমেয় মূল েবাধ িশ ার  কতখািন  আেলাচনা কর। 

b) Discuss briefly the different causes of value crisis. 
মূল েবােধর সংকেটর িবিভ  কারণ িল িব ািরত আেলাচনা কর। 

c) What is peace education? Discuss its urgency in the socio-cultural context of the world. 2+8 
শাি  িশ া িক? বতমান িব েক সামেন রেখ এর  আেলাচনা কর।  

 

................................. 


