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1. Answer the following questions

(1X4=4)

নিম্ননিনিত প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ নিয়া।

(a) Name one Buddhist centre of education.
প্ৰাচীি কািৰ এিি ব ৌদ্ধ নিক্ষািুষ্ঠািৰ িাম নিিা।

(b) What were the institutions of primary education during the Muslim era known as?
ইছিামীয় নিক্ষাৰ প্ৰাথনমক নিক্ষািুষ্ঠাি সমূহক নক নু ি বকাৱা হহনছি?

(c) What is the meaning of the word Gurukula?
গুৰুকুি িব্দট াৰ অথথ নক ?

(d) Who forwarded the Downward Filtration Theory?
নিম্নগামী পনৰশ্ৰাৱণ িীনত বকাটি আগ ঢ়াইনছি ?

2. Briefly answer the following

(2X5=10)

চমু উত্তৰ নিিা

(a) From which Sanskrit word has the word ‘Veda’ originated and what does it mean?
সংস্কৃ ত ভাষাৰ বকািট া িব্দৰ পৰা 'ব ি' িব্দট াৰ উৎপনত্ত হহটছ আৰু ইয়াৰ অথথ নক ?

(b) Write about any two aims of Vedic system of education.
হ নিক নিক্ষাৰ নিটকাটিা িু া িক্ষয উটেিযৰ ন ষটয় নিিা।

(c) Write any two contributions of Christian Missionaries in the spread of modern education in India.
ভাৰত ষথত আধুনিক নিক্ষা ন স্তাৰৰ বক্ষত্ৰত খ্ৰীষ্টাি নমছটিৰী সকিৰ নিটকাটিা িু া অৱিাি উটেি কৰা।

(d) Write a note on women education during Vedic period.
হ নিক িুগৰ িাৰী নিক্ষাৰ ন ষটয় নিিা।

(e) Mention any two recommendations of Sargent’s Report
ছাটজথন্টৰ নিক্ষা আঁচনিৰ িু া মূি পৰামিথ উটেি কৰা।

3. Discuss about the educational activities of East India Company.

(5)

ইষ্ট ইনিয়া বকাম্পািীৰ নিক্ষামূিক কািথযৱিী হিাই আটিাচিা কৰা।

4. What effect do you observe of the recommendations of Hunter Commission on Primary
Education?

(5)

ভাৰতৰ প্ৰাথনমক নিক্ষা সন্দভথ ত হান্টাৰ আটয়াটগ আগ টঢ়াৱা পৰামিথসমূহৰ ফিাফি বতামাৰ মটত বকটি ধৰণৰ নু ি ভাৱা ?

5. What were the provisions of University Act of 1904?

(5)

১৯০৪ চিৰ ন শ্বন িযািয় আইিৰ িফাট াৰ নক আনছি?

6. Write briefly on the Anglicist Classicist Controversy.
প্ৰাচয পশ্চাতযৰ মাজত বহাৱা ন

(5)

ািৰ এক চমু ন ৱৰণী নিিা।

7. How have the recommendations of Wood’s Despatch paved the way for development of
the present education system

(8)

তথ মািৰ নিক্ষা যৱস্থাত উিৰ নিটিথ িিামাৰ পৰামিথই ন কািৰ বক্ষত্ৰত নকিটৰ পথৰ সুগমতা আনিটছ ণথিা কৰা।

8. Explain the main principles of Gandhiji’s Basic Education. What were the causes of failure
Basic Education?
গান্ধীজীৰ নু িয়ািী নিক্ষাৰ মূি িীনত সমূহ নক আনছি? এই নিক্ষাৰ অকৃ তকািথতাৰ কাৰণসমূহ ণথিা কৰা।

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N.B.- The students should write their examination roll no and class roll no on their assignments.

(8)

