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1. Answer any six questions:
যেক োক ো ছয়টি প্রকের উত্তর দোও।
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a) Discuss the scope of education.
শিক্ষার পশরশি সংক্ষক্ষক্ষপ আক্ষ াচনা কর।

b) The function of education is enabling children to acquire skills. – explain.
শিক্ষার কাজ হ শিক্ষার্থীক্ষের েক্ষতা অজজক্ষন সহায়তা করা- ব্যাখ্যা কর।

c) What is meant by play way in education? How has it influenced the modern education?
খখ্ াশিশিক শিক্ষা ব্ ক্ষত কী খব্াঝায়? আিুশনক শিক্ষা ব্যব্স্থায় এর প্রিাব্ আক্ষ াচনা কর।

d) Make a comparative study of Kindergarten and Montessori Methods.
শকন্ডারগাক্ষটজ ন ও মক্ষেস্বরী শিক্ষাপদ্ধশতর মক্ষিয তু নামূ ক আক্ষ াচনা কর।

e) State the role of teacher in modern education.
আিুশনক শিক্ষায় শিক্ষক্ষকর োশয়ত্বসমূহ শব্ব্ৃত কর।

f) Distinguish between individualistic and socialistic aim of education.
শিক্ষার ব্যক্তিতাশিক ও সমাজতাশিক ক্ষক্ষযর মক্ষিয পার্থকয
জ খ খ্।

g) Discuss the role of co-curricular activities in developing child’s personality.
শিশুর ব্যক্তিসিা শব্কাক্ষি সহপাঠক্রশমক কার্াব্
জ ীর িূ শমকা সংক্ষক্ষক্ষপ আক্ষ াচনা কর।

h) Explain how discipline and freedom are related to each other.
িৃঙ্খ া ও স্বািীনতা খকিাক্ষব্ পরস্পর সম্পশকজত তা সংক্ষক্ষক্ষপ ব্যাখ্যা কর।

2. Answer any three questions of the following: -
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যে য োন তিনটি প্রশ্নের উত্তর দোও

a) What are the different aims of education? How can individualistic and socialistic aims be
reconciled in the system of education?
3+7

শিক্ষার শব্শিন্ন প্রকার ক্ষয গুশ শক শক? শিক্ষার ব্যক্তিতাশিক ও সমাজতাশিক ক্ষক্ষযর মক্ষিয শকিাক্ষব্
সমন্বয় করা খর্ক্ষত পাক্ষর তা সংক্ষক্ষক্ষপ আক্ষ াচনা কর।

b) Discuss the general principles of curriculum construction.
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পাঠক্রম রচনার সািারন নীশতগুশ আক্ষ াচনা কর।

c) What is meant by Basic education? Discuss the merits and demerits of Basic education.
3+7
ব্ুশনয়ােী শিক্ষা ব্ ক্ষত শক খব্াঝায়? ব্ুশনয়ােী শিক্ষার সুশব্িা ও অসুশব্িাগুশ আক্ষ াচনা কর।

d) Discuss the main features and significance of child-centric education.
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শিশুক্ষকক্তিক শিক্ষার প্রিান বব্শিষ্ট্য ও তাত্পর্ সমূ
জ হ আক্ষ াচনা কর।

e) Differentiate between traditional and modern concept of education. How can the
concept of free discipline be applied to modern education? Discuss.
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িৃঙ্খ ার্গতানুগশতক্এব্ং্আিুশনক্িারণার্মক্ষিয্পার্থকয্খ
জ
খ্।্আিুশনক্শিক্ষায়্মুিিৃঙ্খ ার্
িারণা্শকিাক্ষব্্প্রক্ষয়াগ্করা্খর্ক্ষত্পাক্ষর্আক্ষ াচনা্কর।্

