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1. Answer any ten questions of the following:

2X10=20

নিম্ননিনিত প্রশ্নের যে য োি দশনির উত্তর যিি।
a) What is “ The Emile”?
“দয এনিি” ন ?
b) What is Gift?
উপহোর ন ?
c) What is Laboratory school?
িযোবশ্নরিনর স্কুি ন ?
d) State four characteristics of education for leisure.
“অবসশ্নরর জিয নশক্ষো”র চোরনি ববনশষ্ট্য যিি।
e) Name four philosophers of realism.
চোরজি বোস্তববোদী দোশশনিশ্ন র িোি যিশ্নিো।
f) What is the main postulate of Realism?
বোস্তববোদী দশশশ্নির প্রধোি প্রনতপোদয নবষয়নি ন ?
g) Define Naturalism.
প্র ৃ নতবোদী দশশশ্নির সংজ্ঞো দোও।
h) What is meant by national integration?
জোতীয় সংহনত বিশ্নত ন

যবোঝোয়?

i) Write two names of organisation working for international
understanding.
আন্তজশোনত

যবোঝোপড়োর সশ্নে েু ক্ত দু নি সংস্থোর িোি উশ্নেি

j) Define democracy.
গণতশ্নের সংজ্ঞো দোও।

k) What is education for peace?
শোনন্তর জিয নশক্ষো ন ?
l) Define empowerment.
ক্ষিতোয়শ্নির সংজ্ঞো দোও।
m) Name four philosophers of idealism.
চোরজি আদশশবোদী দোশশনিশ্ন র িোি যিশ্নিো।

শ্নরো।

n) What is occupation?
বৃ নত্ত ন ?
o) What is meant by international understanding?
আন্তজশোনত

যবোঝোপড়ো বিশ্নত ন

যবোঝোয়?

2. Answer any four questions of the following:

5X4=20

নিম্ননিনিত প্রশ্নের যে য োি চোরনির উত্তর যিি।
a) Write a short comparison between Montessori and Kindergarten school of
education.
িশ্নন্তস্বনর ও ন ন্ডোরগোশ্নিশি নশক্ষোর সংনক্ষপ্ত তুিিোিূ ি

আশ্নিোচিো

শ্নরো।

b) Discuss briefly the steps of project method.
যপ্রোশ্নজক্ট পদ্ধনতর স্তর গুনি সংশ্নক্ষশ্নপ আশ্নিোচিো

শ্নরো।

c) Mention the importance of international understanding in the development of
education.
নশক্ষোর উন্নয়শ্নি আন্তজশোনত

যবোঝোপড়োর গুরুত্ত্ব যিি।

d) Is peace education only relevant for war prevention? Explain.
েু দ্ধ প্রনতশ্নরোশ্নধর জশ্নিযই ন

শোনন্তর জিয নশক্ষো জরুনর? আশ্নিোচিো

শ্নরো।

e) state Herbert Spencer’s educational principle.
হোরবোি যেন্সোশ্নরর নশক্ষো িীনত আশ্নিোচিো

শ্নরো।

f) State the relevance of western educational thoughts in modern education.
আধু নি

নশক্ষোয় পোশ্চোতয নশক্ষোদশশশ্নির প্রোসনে তো উশ্নেি

শ্নরো।

3. Answer any two questions of the following :

10X2=20

নিম্ননিনিত প্রশ্নের যে য োি দু নির উত্তর যিি।
a) Discuss the following on the basis of John Dewey’s idea of education.
i)Aim of education ii) Curriculum iii) Concept of teacher
নিশ্নম্ন উনেনিত নবষশ্নয় জি নিউই-এর নশক্ষো নচন্তো আশ্নিোচিো
i)নশক্ষোর িক্ষয ii) পোঠ্যক্রি iii) নশক্ষ

শ্নরো।

সম্পশ্ন শ ধোরণো

4+3+3

b) Write how education helps in empowerment of different categories of people.
নবনিন্ন বশ্নগশর িোিু শ্নষর ক্ষিতোয়শ্নি নশক্ষো ন িোশ্নব সহোয়তো

শ্নর যিশ্নিো।

c) Write a comparative account on Idealistic and naturalistic form of education.
নশক্ষোর িোববোদী ও প্র ৃ নতবোদী রূপ দু নির িশ্নধয এ নি তুিিোিূ ি আশ্নিোচিো শ্নরো।
d) Discuss in detail the contribution of Pestalozzi to education.
নশক্ষোশ্নক্ষশ্নে যপস্তোিনির অবদোি সনবস্তোশ্নর বণশিো

র।

