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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 important recommendations made by Calcutta University Commission.

নি োিো নিশ্বনিদযোিয়

নিশি-এর গুরুত্বপূ র্ণ সু পোনরশগুনি ির্ণিো

র।

b) Discuss the role of Lord Curzon as an educational reformer.

নশক্ষোসংস্কোর

নিম্নসম্নি ির্ণ

োর্ণি-এর ভূ নি ো আম্নিোচিো

র।

c) Discuss the recommendations of the first Indian Education Commission (1882) on primary and secondary
education.

প্রোথনি

এিং িোধ্যনি

নশক্ষোপ্রসম্নে প্রথি ভোরিীয় নশক্ষো নিশম্নির (1882) সু পোনরশগুনি আম্নিোচিো

র।

d) Mention the causes of the National Educational Movement. What are the impacts of this movement on later
educational system?
5 +5

র্োিীয়নশক্ষো আম্নদোিম্নির

োরর্গুনি উম্নেখ

র। পরিিণী নশক্ষোরম্নক্ষম্নে এই আম্নদোিম্নির ফিশ্রুনি যদখো

েোয়?
e) State the characteristics of Basic education and its merits and limitations.

িুনিয়োনদ নশক্ষোর বিনশষ্ট্যগুনি উম্নেখ

5 +5

র এিং এই নশক্ষোিযিস্থোর সু নিধ্ো ও সীিোিদ্ধিো

গুনি যিখ।
2.

Answer any six questions from the following:

5 X 6= 30

নিম্নে প্রদত্ত যেম্ন োম্নিো ছয়নি প্রম্নের উত্তর দোও।
a) What were the characteristics of Bengal Renaissance in the 19 th century?

ঊিনিংশ শিোব্দীম্নি িোংিোর িির্োগরর্ এর প্রধ্োি বিনশষ্ট্যগুনি

ী নছি?

b) Give the idea of ‘A’ course and ‘B’ course as proposed by the Hunter commission (1882).

িোন্টোর

নিশি প্রিনিণি ‘A’ য োসণ এিং ‘B’ য োম্নসণর ধ্োরর্ো দোও।

c) Discuss the contribution of Sreerampur Mission in the improvement of Bengali language.

িোংিো ভোষোর নি োম্নশ শ্রীরোিপুর নিশম্নির অিদোি আম্নিোচিো

র।

d) Discuss the recommendations of Wood-Abbot Report on vocational education.

উর্ অযোিি নরম্নপোম্নিণ িৃ নত্ত নশক্ষো সম্পম্ন ণ সু পোনরশগুনি আম্নিোচিো

র।

e) Write five recommendations on primary education as suggested by Hartog Committee .

প্রোথনি

নশক্ষোম্নক্ষম্নে িোিণগ

নিনির পোাঁচনি সু পোনরশ যিখ।

f) Discuss the features of National Education Movement between 1905 and 1920.

1905 - 1920 যপ্রক্ষোপম্নি র্োিীয় নশক্ষো আম্নদোিম্নির বিনশষ্ট্যগুনি আম্নিোচিো

র।

g) Evaluate the major recommendations Sargent’s scheme.

সোম্নর্ণন্ট পনর ল্পিোর প্রধ্োি সু পোনরশগুনির িূ িযোয়ি

র।

h) Write a short note on ‘Gokhale’s Primary Education Bill’.

যগোম্নখি-এর িোধ্যিোিূ ি

প্রোথনি

নশক্ষো নিি সম্পম্ন ণ এ নি সংনক্ষপ্ত িী ো যিখ।

