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1.Answer any ten questions:

2 x 10 = 20

যেক োন দশটি প্রকের উত্তর দোও।
a) What is U E E?
UEEট ?
b) Mention any four objectives of Radhakrishnan Commission.
রোধো ৃ ষ্ণণ

টিশকনর যেক োন চোরটি উকেশয উকেখ

র।

c) What is CRC at evaluation system of Mudaliar Commission?
িুদোটিয়র

টিশকনর িূ িযোয়ন ব্যব্স্থোয় CRC ট ?

d) Write down Women Education in 1948-49.
১৯৪৮-৪৯ সোকির নোরী টশক্ষো যিখ।
e) What is ‘No detention policy’?
‘পোশ যেি প্রথো রহীত’ নীটত ট ?
f) What is OBB Scheme?
OBB প্র ল্প ট ?
g) What is meant by equality of opportunity in education?
টশক্ষোয় সিসু কেোগ ব্িকত ট

যব্োঝ?

h) What is meant by ‘School Complex’?
‘টব্দযোিয় য োি’ ব্িকত ট

যব্োঝ?

i) What was the importance of ‘Rice Giving Day’ on Pabitra Sarkar Committee’s
Report for language policy.
পটব্ত্র সর োর

টিটির টরকপোকিে ‘চোকির টদন’ এর গুরুত্ব ভোষো টশক্ষো নীটতকত ট

টিি?

j) Mention the recommendation of Kothari Commission about language policy.
ভোষো নীটত প্রসকে য োঠোরী

টিশকনর সু পোরীশ গুটি উকেখ

র।

k) Write down any four problems of women education in India.
ভোরতব্কষে নোরী টশক্ষোর যেক োন চোরটি সিসযো যিখ।
l) Write down any two objectives of Mudaliar Commission.
িুদোটিয়োর

টিশকনর যেক োন দু টি উকেশয যিখ।

m) What is ‘Navodaya Vidyalaya’?
নকব্োদয় টব্দযোিয় ট ?
n) What is the relevance of religious education in Radhakrishnan Commission?
রোধো ৃ ষ্ণণ

টিশকনর িকত ধিেীয় টশক্ষোর প্রোসেী তো ট

আকি?

o) What is ‘No Private Tution of Teachers’ – as proposed by Ashok Mitra
Commission?
অকশো

টিত্র

টিশন প্রস্তোটব্ত ‘No Private Tution of Teachers’ ট ?

2. Answer any four questions:
যেক োন চোরটি প্রকের উতর দোও।

5×4=20

a) Discuss ‘Seven stream education’.
‘সপ্তগটত টশক্ষো’ আকিোচনো

র।

b) State the characteristics of POA.
POA এর বব্টশষ্ট্যগুটি আকিোচনো

র।

c) State the recommendations of University Education Commission about teacher
education.
টব্শ্বটব্দযোিয় টশক্ষো

টিশকনর টশক্ষ -টশক্ষো সম্পক ে সু পোরীশগুটি যিখ।

d) Describe in short educational structure of Kothari Commission.
য োঠোরী

টিশকনর টশক্ষোগত গঠন

োঠোকিো সংকক্ষকপ ব্ণেনো

র।

e) What is meant by ‘Work experience’ in education?
টশক্ষোয় ‘ িে পটরটচটত’ ব্িকত ট

যব্োঝোয়?

f) Explain briefly Article 45 under the directive principles of Indian Constitution.
ভোরতীয় সংটব্ধোকনর টনকদেশিূ ি

নীটতর ৪৫ নং অনু কেদ সংকক্ষকপ ব্যোখযো

র।

3. Answer any two questions:

10×2=20

যেক োন দু টি প্রকের উত্তর দোও।
a) Discuss the recommendations of Radhakrishnan Commission regarding Rural
University.
গ্রোিীন টব্শ্বটব্দযোিয় সম্পট েত রোধো ৃ ষ্ণণ

টিশকনর সু পোরীশ গুটি যিখ।

b) What are the hindrances in the field of Universal Primary Education? Discuss
the steps taken to fulfil the aim of Universalization of Primary Education.
সব্ে নীন প্রোথটি

টশক্ষোর যক্ষকত্র প্রটতব্ন্ধ তোগুটি ট

পদকক্ষপগুটি আকিোচনো

ট ? সব্ে নীন প্রোথটি

টশক্ষোর িকক্ষয গৃহীত

র।

c) Describe the characteristics of NPE 1986.
NPE 1986 এর বব্টশষ্ট্যগুটি আকিোচনো

র।

d) How one-man committee was recommended for language policy?
ভোষো নীটতর যক্ষকত্র এ

ব্যটি

টিটির সু পোরীশ ট ভোকব্

রো হকয়টিি?
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