B A Sem V General Examination 2020 (CBCS)
Subject- Education
Course- DSE 1A
( Great Educators )
Full Marks- 60

Time- 3 hrs

1. Answer any six questions:
েযেকােনা ছয়�ট �ে�র উ�র দাও।

5X6

a) According to Swami Vivekananda, What should be the aim of education?
�ামী িবেবকানে�র মেত িশ�ার ল�� িক হওয়া উিচত?

b) What are the main features of basic education on the basis of Gandhiji’s thought?
মহা�া গা�ীর মত অনুযায়ী বুিনয়াদী িশ�ার �ধান ৈবিশ�� িক?

c) According to Rousseau, what should be the method of teaching?
�েশার মত অনুযায়ী িশখন প�িত েকমন হওয়া উিচত?

d) Write a note on educational philosophy of Gurudev Rabindranath.
রবী�নােথর িশ�া দশন� িনেয় এক�ট ট�কা েলখ।

e) What are the key points of Dewey’s educational philosophy?
িডউই এর িশ�া দশেন
� মূল কথা �িল িক িক?

f) According to Gandhiji, what is the philosophy of life?
গা�ী�জর মেত জীবেনর দশন� কী?

g) What is the Vivekananda’s concept of school?

�ামী িবেবকানে�র িশ�ালয় স�েক� ধারনা িক িছল?

h) According to Froebel, what are the integral part of the curriculum?
�েয়েবল এর মেত পাঠ�েমর মূল িবষয় �িল িক িক?

2. Answer any three questions:
েযেকােনা িতন�ট �ে�র উ�র দাও।

10 X 3

a) Write a note on establishment of Santiniketan and educational ideas of Rabindranath
Tagore.
শাি�িনেকতন �িত�া এবং রবী�নােথর িশ�া িচ�া িনেয় এক�ট ট�কা েলখ।
b) What are some of the core ideologies of Mahatma Gandhi’s educational philosophy?
মহা�া গা�ীর িশ�া দশেনর
�
মূল আদশ �িল
�
িক িক?
c) State the contribution of Swami Vivekananda to the Indian Education.
ভারতীয় িশ�ায় �ামী িবেবকানে�র অবদান স�েক� আেলাচনা কর।
d) How far the educational philosophy of Sri Arabinda still holds relevance for the present
India? Discuss.
�ী অরিবে�র িশ�া দশন� বত�মান ভারেতর পিরে�ি�েত কতটা তাত্পয পূ
� ণ আেলাচনা
�
কর।
e) What are the key elements of Madam Montessori’s educational philosophy? Discuss.
মাদাম মে�স্সরীর িশ�া দশেন
� �ধান উপাদান �িল আেলাচনা কর।

B A Sem V General Examination 2020 (CBCS)
Subject- Education
Course- DSE 1A
( Women Education )
Full Marks- 60

Time- 3 hrs

1. Answer any six questions:
েযেকােনা ছয়�ট �ে�র উ�র দাও।

5X6

a) What is women empowerment?
নারীর �মতায়ন কী?

b) Write down the importance of women education.
নারী িশ�ার ��� আেলাচনা কর।

c) Write the recommendation of Radhakrishnan Commission about the women
education.
নারী িশ�া স�েক� রাধাকৃষ্নন কিমশেনর সুপারীশ �িল েলখ।

d) What is Swayamsiddha project?
�য়ংিস�া �ক� িক?

e) How can we increase the literacy percentage of women?
িকভােব মিহলােদর িশ�ার হার বৃ�� করা যায়?

f) What are the prejudices in women education?
নারীিশ�ার ে�ে� কুসং�ার �িল িক িক?

g) What is the role of NGO in women education?
নারী িশ�ায় NGO িক ভূ িমকা পালন কের?

h) Discuss roles of different committees for women education in independent
India.
�াধীন ভারেত নারী িশ�া িনেয় িবিভ� কিম�টর ভূ িমকা আেলাচনা কর।

2. Answer any three questions:
েযেকােনা িতন�ট �ে�র উ�র দাও।

10 X 3

a) Discuss Iswar Chandra Vidyasagar’s contributions in the field of primary education
and women education.
�াথিমক িশ�া ও �ী িশ�ার ে�ে� ঈ�রচে�র অবদান আেলাচনা কর।

b) Discuss Vivekananda’s thoughts on women education.
নারী িশ�ায় িবেবকানে�র িচ�াভাবনা আেলাচনা কর।

c) Write down the problems in women education and its solutions.
নারীিশ�ার সমস�া�িল িক িক? তার সমাধান �িল েলখ।

d) What is meant by women education? Discuss the scope of education for girls.
নারী িশ�া িক? েমেয়েদর িশ�ার সুেযাগ স�েক� আেলাচনা কর।

e) Discuss different steps of Government for women education,

নারী িশ�ার ে�ে� সরকার �ারা গৃহীত পদে�প �িল স�েক� আেলাচনা কর।

