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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 questions:                                                                                                2X5=10 
য কােনা পাচঁ ট ে র উ র দাও: 

a) What is meant by spiritual value? 
আধ াি ক মূল েবাধ বলেত িক বাঝায় ? 
b) What is Secularism? 
ধমিনরেপ তা িক ? 
c) What are the dimensions of human rights education? 
মানবািধকােরর িশ ার মা া িল িক ? 
d) What is meant by Satyam, Shivam, Sundaram? 
সত  , িশব ,সু র বলেত িক বাঝায় ? 
e) Write the definition of freedom? 

াধীনতার সং া লেখাl 
f) Name some general duties and obligations in civic life. 
নাগিরক জীবেনর সাধারণ-কতব িলর কেয়ক ট উে খ কেরা। 
g) Mention four causes of value crisis. 
মূল েবাধ সংকেটর চার ট কারণ উে খ করা। 



h) Give the definition of ‘Dharma’. 
ধেমর সং া দাও। 
2) Answer any four questions:                                               5X4=20 
য কান চার ট ে র উ র দাও: 

a) Discuss about place of value education in education curriculum. 
িশ ার পাঠ েম মূল েবাধ িশ ার ান স েক আেলাচনা কেরা। 
b) Discuss about direct method of value education. 
মূল েবাধ িশ ার ত  প িত িল আেলাচনা কেরা। 
c) Write the concept of human rights education. 
মানবািধকােরর িশ ারধারণা স েক লেখা। 
d) Write note- Socialism 
ট কা লেখা – সমাজত  
e) Discuss the nature of values. 
মূল েবােধর কৃিত আেলাচনা কেরা। 
f) Distinguish between traditional and contemporary values. 
িচরাচিরত এবং সমকালীন মূল েবােধর মেধ  পাথক  িন পণ কেরা। 
3) Answer anyone question: 
য কােনা এক ট ে র উ র দাও :                                              10X1 =10 

a) Discuss in detail about the source of values 
মূল েবােধর উৎস স ে  িব ািরত আেলাচনা কেরা। 
b) Discuss the significance of human rights 
মানবািধকােরর তাৎপয স েক আেলাচনা কেরা। 
 
 
 


