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Candidates are required to give their answers in their own words as far as practicable. 

দি ন া  সংখ া িল পূণমান িনেদশক। 

পরী াথ েদর যথাস ব িনেজর ভাষায় উ র িদেত হেব। 

 

1. িন িলিখত য কােনা পাচঁ ট ে র উ র দাও।                             (2 × 5=10) 
Answer any five of the following questions 
 

(a) মূল েবাধ িশ া িক? 
What is value education?  
 

(b) সামা জক মূল েবাধ বলেত িক বাঝায় ? 
What is meant by social values? 

 
(c) সকাম কম িক? 

What is lustful education? 

(d) ভাববাদীেদর মেত মূল েবােধর অথ লেখা। 

What are the values according to the Idealist? 

(e) সমাজত বাদ বলেত িক বাঝায় ? 

What is meant by socialism? 

(f) ' লাকসং হ'কী? 

What is ‘lokasangraha’? 



(g)  শৃ লা কী? 

What is self-discipline? 

(h) সত ম িশবম সু রম িক? 
What is Satyam Shivam Sundaram? 

 

2. িন িলিখত য কােনা চার ট ে র উ র দাও।                                  (5 × 4 = 20) 

Answer any four of the following questions. 

(a) পা াত  মূল েবােধর কারেভদ িল স েক আেলাচনা কর। 

Discuss the types of Western Values.  

(b) মূল েবােধর উৎস িহসােব দশেনর ভূিমকা আেলাচনা কর। 
Discuss philosophy as source of value.  

 
(c) ধমিনরেপ তা স েক সংে েপ ব াখ া কর। 

Explain in brief about secularism. 
(d) মূল েবােধর সংকেটর কারণ িল লেখা। 

              Write the causes of the crises of values.  

 
(e) মূল েবােধর িশ ার েয়াজনীয়তা িল লেখা। 

               Write down the needs of value education.  

(f) মানব জীবেন মূল েবােধর  লেখা। 

    Write the importance of value in human life.  

3. িন িলিখত য কােনা এক ট ে র উ র দাও।                      (10 × 1 = 10) 

           Answer any one of the following questions. 

(a) মূল েবােধর কারেভদ িল স েক আেলাচনা কর। 
Discuss the types of values. 
 

(b) মূল েবােধর পেরা  দৃ ভি  স েক িব ািরত আেলাচনা কর 



 
Discuss in details the indirect approach of values. 


