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1. Answer any three questions:

10X 3 = 30

যেক োক ো তি টি প্রকের উত্তর দোও ।

a) Explain the Samkhya ethics and Samkhya epistemology.
সোাংখ্যদর্কশ র ঞ্জো িত্ব ও ীতিিত্ব ব্যোখ্যো

5+5

র।

b) State the main features of Buddha Philosophy. Discuss its educational relevance.
5+5
যব্ৌদ্ধদর্কশ র মূল বব্তর্ষ্ট্যগুতল উকেখ্

র। এর তর্ক্ষোগি প্রোসতি িো ব্র্ শ ো

র।

c) Briefly describe the educational contribution of Rammohan Roy.
তর্ক্ষোকক্ষকে রোমকমোহ রোকের অব্দো সাংকক্ষকে ব্র্ শ ো

10

র।

d) Discuss the main concept of Jaina Philosophy and explain its educational
significance.
বৈ দর্কশ র মূল ধোরর্োগুতল আকলোচ ো

র। এর তর্ক্ষোগি িোি্েে ব্যোখ্যো
শ

5+5

র।

e) What is meant by individualistic view of education? Mention the logic used in
support of this type of education.
10
তর্ক্ষোর ব্যক্তিিোতি

দৃটষ্ট্ভতি ব্লকি ত

যদখ্োক ো হে যসগুতল উকেখ্

যব্োঝোে? তর্ক্ষোর এই দৃটষ্ট্ভতির সমর্কশ যে েুক্তি

র।

2. Answer any six questions from the following:

5X 6 = 30

ত কে প্রদত্ত যেক োক ো ছে টি প্রকের উত্তর দোও।

a) Describe the specific aims of education.
তর্ক্ষোর তব্কর্ষ লক্ষয গুতল ব্র্ শ ো

র।

b) Describe Swami Vivekananda’s idea of philosophy on education.
স্বোমী তব্কব্ ো কের তর্ক্ষো দর্ শ ব্র্ শ ো

র।

c) Explain the significance of life centric education.
ৈীব্ ক ক্তি

তর্ক্ষোর িোিেে
্ শব্যোখ্যো

র।

d) Discuss the nature of education.
তর্ক্ষোর স্বরূে আকলোচ ো

র।

e) Discuss the main characteristics of Basic Education.
ব্ুত েোতদ তর্ক্ষোর মূল বব্তর্ষ্ট্যগুতল আকলোচ ো

র।

f) How is Vyapti established according to Nyay?
যোে মকি ব্যোতি ত ভোকব্ প্রতিটিি?

g) Write short note on the eight fold path of Yoga.
অষ্ট্োি যেোগ সম্বকে সাংতক্ষি িী ো যলখ্।

h) What are the major characteristics of Indian Philosophy?
ভোরিীে দর্কশ র মূল বব্তর্ষ্ট্যগুতল ত

ত ?

