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1. Answer any three questions from the following:
নিম্নে প্রদত্ত যেম্ন োম্নিো নিিনি প্রম্নের উত্তর দোও।

10 X 3 = 30

a) Describe the features of Brahmanic system of education in ancient India.

প্রোচীি ভোরম্নি ব্রোহ্মণ্য নিক্ষো ব্যব্স্থোর বব্নিষ্ট্যগুনি ব্ণ্ণিো

র।

b) Explain the similarities and dissimilarities between Brahmanic and Buddhist system of
education.
5 +5

ব্রোহ্মণ্য এব্ং যব্ৌদ্ধ নিক্ষোব্যব্স্থোর মম্নযয সোদৃ িয এব্ং বব্সোদৃ িযগুনি ব্যোখ্যো

র।

c) Discuss the contribution of Akbar in the field of education in medieval India.

মযযেু ম্নে ভোরিীয় নিক্ষোয় আ ব্ম্নরর অব্দোি সম্পম্ন ণ আম্নিোচিো

র।

d) Give an account of ‘Takshasila’ as a centre of learning in ancient India.

প্রোচীি ভোরম্নির নিক্ষোম্ন ন্দ্র নিম্নসম্নব্ িক্ষিীিোর ব্ণ্ণিো দোও।
e) Discuss the principles and philosophy of education in ancient India.

প্রোচীি ভোরম্নির নিক্ষোর িীনি এব্ং নিক্ষোদিণি সম্পম্ন ণ আম্নিোচিো
2.

Answer any six questions from the following:

5 +5

র।

5 X 6= 30

নিম্নে প্রদত্ত যেম্ন োম্নিো ছয়নি প্রম্নের উত্তর দোও।
a) Write a short note on Nalanda as a centre of learning in ancient India.

প্রোচীি ভোরম্নির নিক্ষোম্ন ন্দ্র নিম্নসম্নব্ িোিন্দো সম্পম্ন ণ এ নি সংনক্ষপ্ত িী ো যিখ্।
b) What was the women education system in ancient India?

প্রোচীি ভোরম্নি িোরীনিক্ষোর ব্যব্স্থো য মি নছি?
c) Briefly write the features of Muslim education in Medieval India.

মযযেু ম্নের ভোরম্নি মুসনিম নিক্ষোব্যব্স্থোর বব্নিষ্ট্যগুনি সংম্নক্ষম্নে যিখ্।
d) What is meant by ‘Para Vidya’ and ‘Apara Vidya’?

েরোনব্দযো এব্ং অেরোনব্দযো ব্িম্নি

ী যব্োঝোয়?

e) Write the contribution of Feroz Shah Tughlaq in the field of education.

নিক্ষোম্নক্ষম্নে নিম্নরোজ িোি িুঘি -এর অব্দোি যিখ্।
f) Why ‘Shruti’ is another name of Veda-briefly state.

যব্ম্নদর অের িোম শ্রুনি য ি সংম্নক্ষম্নে নব্ব্ৃ ি

র।

g) Discuss the status of women education during Mughal period.

মুঘিেু ম্নে িোরীনিক্ষোর অব্স্থো সম্পম্ন ণ আম্নিোচিো
h) Write a note on Gurukul system of education.

গুরু ু ি নিক্ষো ব্যব্স্থো সম্পম্ন ণ িী ো যিখ্।

র।

