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1. Answer any three questions from the following:                       10 X 3 = 30 

নিম্নে প্রদত্ত যেম্ন োম্নিো নিিনি প্রম্নের উত্তর দোও। 
  

a) Discuss the nature and scope of Education.                                                    5+5                                                           

শিক্ষার প্রকৃশি ও পশরশি আল াচনা কর।  

b) Discuss the relationship between education and philosophy.          

শিক্ষা ও দি শনের মনযে পারস্পশরক সম্পকশ আন াচো কর।  

c) What is ‘Yoga’ according to Patanjali? Write the educational implications of yoga philosophy. 5+5 

পিঞ্জশ র মলি ‘য াগ’ কী? শিক্ষা যক্ষলে য াগদি শলনর প্রভাব য খ।  

d) Discuss any two approaches of child-centric education.                                         5+5 

শিশুনকন্দ্রিক শিক্ষার যেনকানো দুটি দৃটিভশি আন াচো কর।  

e) Discuss the contribution of Swami Vivekananda in the field of educational philosophy. 

নিক্ষোদিশম্নি স্বোমী নিম্নি োিম্নের অিদোিগুনি আম্নিোচিো  র।  
 
 

2. Answer any six questions from the following:                         5 X 6= 30                               

নিম্নে প্রদত্ত যেম্ন োম্নিো ছয়নি প্রম্নের উত্তর দোও।      
a) What are the proofs for the ‘existence of prakriti’ given by the Sankhya?  

‘প্রকৃশির অন্দ্রিত্ব’ এর পনক্ষ সাাংনযের েুন্দ্রিগুশ  কী কী? 

b) Write down about women education according to Vidyasagar. 

োরীশিক্ষা সম্পনকশ শিদোসাগনরর মনোভাি য য।  

c)  How does Vyapti establish according to the Nyaya? 

েোয় মনি িোশি শকভানি প্রশিটিি হয়?  

d) State the Jain theory of Anekantavada. 

জৈে যনম শর িত্ত্ব অেেুায়ী অনেকান্তিাদ শিিিৃ কর।  

e) Briefly describe the educational contribution of Rabindranath Tagore. 

শিক্ষালক্ষলে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুলরর অবদান সংলক্ষলপ বর্ শনা কর।  

f) Distinguish between individualistic and socialistic aim of education. 

শিক্ষার িেন্দ্রিিাশিক ও সমাৈিাশিক  নক্ষের মনযে পার্ শকে কর।  

g) Write down the merits and demerits of Basic Education. 

িুশেয়াদী শিক্ষার সুশিযা ও অসুশিযাগুশ  য য।  

h) Explain the arguments of Charvakas against inference (anumana) as a valid source of knowledge. 

ের্ার্ শ জ্ঞানের উৎস শহসানি অেুমানের শিরুনে চাি শাকনদর েুন্দ্রিগুশ  িোযো কর।  


