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মডিউল-I 

1. নিম্ননিনিতগুনির যে য োিও একটি প্রশ্নের উত্তর নিি:                                8.5 × 1 

 । প্রোচীি ভোরশ্নত ব্রোহ্মনযি  নিক্ষোব্িব্স্থোর বব্নিষ্ট্িগুনি আশ্নিোচিো  র। 

ি। 1854 সোশ্নি উশ্নের যেসপ্িোশ্নচর প্রধোি সুপ্োনরিগুনি আশ্নিোচিো  রুি। 

2. নিম্ননিনিত যে য োিও একটি প্রশ্নের উত্তর নিি:                                          4 × 1 

i। যরভো। অ্িোেোশ্নের তৃতীয় প্রনতশ্নব্িশ্নির সপু্োনরি উশ্নেি  রুি। 

ii। 'সেোব্তত  এব্ং উপ্সম্পি' িব্দটি  ী যব্োঝোয়? 

iii। য  নিি য নরর েনুি? তোাঁর যিিো নতিটি ব্ইশ্নয়র িোে নিি। 

 

মডিউল --- II 

3. নিম্ননিনিতগুনির যে য োিও একটি প্রশ্নের উত্তর নিি:                                  8.5 × 1 

 । প্রোথনে  ও েোধিনে  নিক্ষোর নব্ষশ্নয় হোন্টোর  নেিশ্নির প্রধোি সুপ্োনরি উশ্নেি  রুি। 

ি। জোতীয় যচতিো প্রসোশ্নরর জিি নব্শ্নব্ োিশ্নের ভূনে ো নিশ্নয় আশ্নিোচিো  র। 

4. নিম্ননিনিত যে য োিও একটি প্রশ্নের উত্তর নিি:                                     4 × 1 

i। জোতীয় নিক্ষো আশ্নেোিশ্নির  োরযগুনি ব্যতিো  রুি। 



ii। েনহিো নিক্ষোর যক্ষশ্নে নব্িিোসোগর  তৃত   প্রযীত নিক্ষোগত সংস্কোশ্নরর উপ্র যিোট নিিিু। 

মডিউল --- III 

5. নিম্ননিনিতগুনির যে য োিও একটি প্রশ্নের উত্তর নিি:                               8.5x1 

 । ওয়োরধো নস্কশ্নের প্রধোি বব্নিষ্ট্িগুনি উশ্নেি  রুি। 

ি। সিোেিোর  নেিশ্নির সুপ্োনরিটি ব্িুি। 

6. নিম্ননিনিতগুনির যে য োিও একটি প্রশ্নের উত্তর নিি:                              4 × 1 

i। েুিোনিয়র  নেিি অ্িুসোশ্নর 'নিক্ষোর সোত ধোরো' ব্িশ্নত  ী যব্োঝোয়? 

ii। প্রোথনে  নিক্ষো সংক্রোন্ত সোশ্নজত ন্ট প্নর ল্পিোর নতিটি সপু্োনরি উশ্নেি  র। 

 

মডিউল - IV 

7. নিম্ননিনিত যে য োিও একটি প্রশ্নের উত্তর নিি:                                          8.5 × 1 

 । জোতীয় নিক্ষোিীনত (1986) দ্বোরো প্রস্তোনব্ত 'সব্োর জিি নিক্ষো' িীনতটি আশ্নিোচিো  রুি। 

ি। ভক্তব্ত্সোিোে  নেটি অ্িুসোশ্নর েনহিো নিক্ষোর নব্ষশ্নয় সুপ্োনরি উশ্নেি  র। 

8. নিম্ননিনিতগুনির যে য োিও একটি প্রশ্নের উত্তর নিি:                                 4 × 1 

i। িব্িোয়ো নব্িিোিয় এব্ং অ্প্োশ্নরিি ব্ল্িো  যব্োেত  ব্িশ্নত  ী যব্োঝোয়? 

ii। ১৯৮6 সোশ্নির জোতীয় নিক্ষোিীনত অ্িুসোশ্নর নিক্ষ  নিক্ষোর নব্ষশ্নয় প্রস্তোব্গুনি ব্িুি। 

 

 

 

 



[English Version] 

Module—I 

 

1. Answer any one question of the following:                                     8.5×1 

a. Discuss the features of Brahmanic system of education in ancient India. 

b. Discuss the major recommendations of Wood's Despatch in 1854. 

 

2. Answer any one question of the following:                                                     4×1 

i. Mention the recommendation of Rev. Adam's Third Report. 

ii. What is meant by the term 'Samavartana and Upasampada'? 

iii. Who was Carey's Munshi? Name three books written by him. 

 

Module ---II 

3. Answer any one question of the following:                                                         8.5×1 

a. Mention the major recommendation of Hunter commission regarding primary and 

secondary education. 

b. Discuss the role played by Vivekananda for the spread of National consciousness. 

 

4. Answer any one question f the following:                                                              4×1 

i. State the causes of National Education Movement. 

ii. Write notes on educational reformation made by Vidyasagar in the field of women 

education. 

 

Module ---III 

5. Answer any one question of the following:                                                                8.5x1 

a. state the main features of the Wardha scheme. 

b. State the recommendation of Sadler commission. 

 

6. Answer any one question of the following:                                                            4×1 

i. What is meant by 'Seven Stream of education' according Mudaliar commission? 

ii. Mention three recommendation of Sergent Plan regarding the Primary education. 

 

 



Module--IV 

7. Answer any one question of the following:                                                                    8×1 

a. Discuss the principle of ' Education for all ' recommended by National Education Policy 

(1986). 

b. Mention the recommendation on women education according to Bhaktavatsalam 

Committee. 

 

8. Answer any one question of the following:                                                              4×1 

i. What is meant by Nabadaya Vidyalaya and Operation Black Board? 

ii. State the proposals on teacher education as per the National Education Policy of 1986. 

 


