BA Semester V General Examination 2020 (CBCS)
Subject – Education
Course – GE1
Time – 3 Hours

Full Marks – 60

Candidates are instructed to attempt either Section A or Section B

Section A
(Current Issues in Indian Education)
1. Answer any three of the following questions: -

10x 3 = 30

যেক োক ো তি টি প্রকের উত্তর দোও।
a) State the development of Non-formal Education in India.
ভারতবর্ষ বববিমু
ে
ক্ত বিক্ষার ববকাি সম্পর্কে আর্ াচনা কর।

b) Discuss the problems of Women’s education after independence. How can these
problems be solved?
5+5
স্বািীনতার পর্র নারীবিক্ষার বববভন্ন সমসযাগুব আর্ াচনা কর। বকভার্ব এই সমসযাগুব র্ক
দূর করা সম্ভব?

c) What are the aims and objectives of Sarba shiksha Aviyan? How will it be
implemented?
5+5
সববিক্ষা
ে
অবভযার্নর উর্েিয ও ক্ষয গুব আর্ াচনা কর। বকভার্ব এই অবভযার্নর
কমসূে চীর্ক বাস্তবাবিত করা যাি?

d) What are the obstacles in the path of Universal elementary education? What programs
have been taken to achieve the goals of universalization of elementary education in
India?
5+5
সাবজনীন
ে
প্রাথবমক বিক্ষার পর্থ বািা গুব বক বক? ভারর্ত সাবজনীন
ে
প্রাথবমক বিক্ষার র্ক্ষ
বক বক কমসূে চী গ্রহন করা হর্ির্ে?

e) What are the problems of higher education? What are the solutions of these problems?
উচ্চবিক্ষার সমসযাগুব বক বক? এই সমসযাগুব

সমািান বক বযাখ্যা কর।

2. Answer any six of the following questions:
যেক োক ো ছয়টি প্রকের উত্তর দোও।

5+5

5 x 6 = 30

a) How can adult education be implemented in an effective manner? Discuss.

বিস্ক বিক্ষার্ক বকভার্ব ফ প্রসু কর্র ত া যাি- আর্ াচনা কর।

b) Discuss the role and importance of NCERT.
NCERT এর ভূ বমকা ও গুরুত্ব আর্ াচনা কর।
c) Discuss the importance of vocational education.
বৃবিবিক্ষা বক? এর গুরুত্ব সম্পর্কে আর্ াচনা কর।

d) Mention the functions of SCERT.
SCERT এর কাজ গুব উর্েখ্ কর।
e) Discuss the major educational problems of backward classes.
অনগ্রসর শ্রেণীর প্রিান বিক্ষামূ ক সমসযা আর্ াচনা কর।

f) Discuss the concept of equal opportunity in education.
বিক্ষাি সমসুর্যার্ের িারনা বযক্ত কর।

g) Write a brief note on NLM.
NLM এর সংবক্ষপ্ত কমসূে চী আর্ াচনা কর।
h) What is the importance of non-formal education in the expansion of mass-education?
েণবিক্ষা প্রসার্র প্রথাববহভূ ত
ে বিক্ষার প্রর্িাজনীিতা কী?

Section B
(Yoga Education )
1. Answer any three of the following questions: যেক োক ো তি টি প্রকের উত্তর দোও।
a) Describe the technique of any three Pranayama of your choice.
শ্রতামার পেন্দ মত বতনটি প্রাণািার্মর পদ্ধবত আর্ াচনা কর।

b) Discuss the aim and objectives of Dhyana in yoga education .
শ্রযাোবিক্ষাি িযার্নর ক্ষয ও উর্েিয গুব শ্র খ্।

c) Discuss the origin and history of Yoga.
শ্রযার্ের উৎপবি ও ইবতহাস সম্বর্ে আর্ াচনা কর।

10x 3 = 30

d) How can you develop community awareness through Yogavyasa?
শ্রযাোভযার্সর দ্বারা তু বম বকভার্ব সমাজ সর্চতনতা বৃদ্ধদ্ধ করর্ব?

e) Write difference and relationship of Hatha Yoga and Raj Yoga.
রাজর্যাে ও হঠ শ্রযার্ের মর্িয পাথকয
ে এবং সম্পকে শ্র খ্।

2. Answer any six of the following questions:
যেক োক ো ছয়টি প্রকের উত্তর দোও।
a) Write about eight paths of Raj Yoga.
রাহ শ্রযার্ের আিটি পথ সম্পর্কে শ্র খ্।

b) Differentiate between Asanas and Exercise.
আসন ও বযািার্মর মর্িয পাথকয
ে শ্র খ্।

c) What do you mean by Dharana?
িারণা ব র্ত বক শ্রবাঝ?

d) What do you mean Pathya according to Hatha Yoga?
হঠ শ্রযাে অনুসার্র শ্রযােীর পথয বক?

e) Write a short note of ‘Sadhan pada’.
‘সািন পাদ’ সম্পর্কে িীকা শ্র খ্।

f) What is Instant Relaxation Technique?
Instant Relaxation Technique বক?
g) Explain Yoga for mental balance.
মানবসক ভারসার্ময শ্রযাো বণনা
ে কর।

h) Write about Astanga Yoga.
অষ্টাঙ্গ শ্রযাো সম্বর্ে শ্র খ্।

5 x 6 = 30

