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1. Answer the following questions:

(1X4=4)

তলত দিয়া সমূ হৰ উত্তৰ দিয়া:
a) From which language the word “Veda” has been derived?
“বেি” শব্দট া ব ান ভাষাৰ পৰা উদ্ধৃত ?
b) Which was the first Assamese magazine?

অসমীয়া ভাষাৰ প্ৰথম আটলাচনী খনৰ নাম দ ?
c) In which year the Education Department was establish in Assam?

ব ান চনত অসমত প্ৰথম দশক্ষা দেভাগ স্থাপন ৰা হয়?
d) In which year Gauhati University was established?

দ মান চনত গুৱাহাটী দেশ্বদেিযালয় স্থাপন ৰা হহদিল?
2. Write the following answers in brief:

(2X5=10)

চমু উত্তৰ দিয়া।
a) Write any two characteristics of Buddhist System of Education.

বেৌদ্ধ দশক্ষাৰ দু া হেদশষ্ট্য উটেখ ৰা।
b) Write any two reasons for Anglicist Classicist Controversy.

পাচয আৰু পশ্চাতযৰ দেোিৰ দিট াটনা দু া াৰণ দলখা।
c) Write any two provisions of Indian Constitution regarding women education.

নাৰী দশক্ষাৰ বক্ষত্ৰত ভাৰতীয় সংদেধানত থ া দিট াটনা দু া হেদশষ্ট্য দলখা।
d) Mention any two merits of basic education.

েু দনয়ািী দশক্ষাৰ দু া সৱলতা উটেখ ৰা।
e) Write any two problems in the implementation of universalisation of primary education in Assam.

অসমত সােবজনীন প্ৰাথদম দশক্ষা প্ৰটয়াগৰ বক্ষত্ৰত থ া দু া সমসযা উটেখ ৰা।
3. What are the merits and demerits of Buddhist system of education?

(5)

মু িলমান দশক্ষা েযৱস্থাৰ বিাষ আৰু গুণটোৰ আটলাচনা ৰা।
4. Discuss about the educational policy of Lord William Bentinck.

(5)

লৰ্ব উইদলয়াম বেদটং ৰ দশক্ষা নীদত আটলাচনা ৰা।
5. Write a short note on –Payment by Result.

(5)

চমু ব া া দলখা ---- ফলাফল দভদত্ত দশক্ষা।
6. Write the main objectives of National Policy of Education 1986.

(5)

১৯৮৬ চনৰ জাতীয় দশক্ষা নীদতৰ মূ ল উটেশযটোৰ দলখা
7. What are the constitutional provisions of Indian education?

(8)

ভাৰতীয় দশক্ষাৰ সাংদেধাদন েযৱস্থা সমূ হ দ দ ?
8. Prepare a scheme of primary education for the rural areas of Assam, keeping in mind the
poverty of the rural people.

অসমৰ গ্ৰামযাঞ্চলৰ মানু হৰ িদৰদ্ৰতাৰ থা মনত ৰাদখ প্ৰাথদম দশক্ষাৰ এখন আঁচদন পদৰ ল্পনা ৰা।
N.B. Studens should write both GU roll no. and college roll no. on the assignments

(8)

