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1.Answer any five questions:                                            2 x 5 = 10 
   যেক োন পোাঁচটি প্রকের উত্তর দোও।   
 
a) রবীন্দ্রনোথ ঠো ুকরর মকে টিক্ষোর লক্ষয  ী ? 

What is the aim of education according to Rabindranath Tagore? 

b) রোজো রোমকমোহন রোয় প্র োটিে দুটি সংবোদপকের নোম যলক ো । 

Mention the names of two newspapers published by Raja Rammohan Roy. 

c) টিক্ষ  সম্পক ে গোন্ধীজীর ধোরণো যল  । 

Write the concept of teacher by Gandhiji. 

d) টবকব োনকের মকে ' মোনুষ গডোর টিক্ষো ' ট   ? 

What is ' Man - Making Education ' according to Swami Vivekananda? 

e) 'নোরী টিক্ষো ভোন্ডোর' য , য ন গঠন  করন ? 

Who founded ' Nari Shiksha Bhandar ' and why? 

f) ঈশ্বরচন্দ্র টবদযোসোগকরর দুটি সমোজ সংস্কোরমূল   োজ উকে   করো । 

Mention two social reform activities of Ishwar Chandra Vidyasagar. 

g) রবীন্দ্রনোথ ঠো ুর য ন িোটিটনক েন প্রটেষ্ঠো  করন ? 

Why did Rabindranath Tagore establish Shantiniketan? 

h) বুটনয়োটদ টিক্ষোর পোঠক্রম  যলক ো । 

Write the curriculum of Basic Education. 

  

2. যে য োকনো দুটি প্রকের উত্তর দোও । 

Answer any two questions of the following.                                 5×2=10 



  

a)  স্বোমী টবকব োকের উকেট ে টিক্ষোর পোঠক্রম সম্পক ে আকলোচনো  করো । 

 Discuss the curriculum of education as suggested by Swami Vivekananda.         (5) 

b)  টিক্ষোকক্ষকে রোজো রোমকমোহন রোকয়র অবদোন বযক্ত  করো । 

Explain the contribution of Raja Rammohan Roy in education.    (5) 

c)  শ্রী অরটবকের সমন্বয়ধমেী টিক্ষো সম্পক ে আকলোচনো  করো । 

Discuss the Integral Education as pronounced by Sri Aurobindo.    (5) 

d) টিক্ষো সংস্কোকর ঈশ্বরচন্দ্র টবদযোসোগকরর অবদোন বযো যো  করো । 

Explain the contribution of Iswara Chandra Vidyasagar in educational reforms.    (5) 

  

3. যে য োকনো দুটি প্রকের উত্তর দোও : 

Answer any two questions of the following.                               10×2=20 

  

a)  স্বোমী টবকব োনকের টিক্ষো দিেন আকলোচনো  করো । 

Briefly discuss the educational Philosophy of Swami Vivekananda.    (10) 

b) ঈশ্বরচন্দ্র টবদযোসোগকরর নোরী টিক্ষো ও প্রোথটম  টিক্ষো আকলোচনো  করো । 

Discuss the Women education and Primary education as pronounced by Ishwar 
Chandra Vidyasagar.                                                                                              5+5 

c) িোটিটনক েকণর টিক্ষোর ববটিষ্ট্যগুটল যল  । রবীন্দ্রনোথ ঠো ুকরর টিক্ষো দিেন সম্পক ে আকলোচনো  করো । 

State the educational features of Shantiniketan. Discuss about educational philosophy 
of Rabindranath Tagore.                                                                                       4+6 

d) বুটনয়োটদ টিক্ষো  ী ? এই টিক্ষোর সুটবধো ও অসুটবধোগুটল বণেনো  করো । 

What is Basic Education? Write its advantages and disadvantages.      2+8 
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1. Answer any five of the following questions                                            2 X 5 = 10 
নিম্নে প্রদত্ত যেম্ন োম্নিো পোাঁচনি প্রম্নের উত্তর দোও।  
(a) Write any two advantages of MOOCs. 

MOOCs-এর দুনি সুনিধো যেখ। 
(b) Give two uses of E-portfolio. 

                     E-portfolio-এর দুনি সুনিধো যেখ। 
(c) Define web-based instruction. 

ওম্ন়েি নিনত্ত  নিম্নদেশিোর সংজ্ঞো দোও। 
(d) Name any two virtual universities. 

যেম্ন োি দুনি িোচুে়েোে নিশ্বনিদযোেম্ন়ের িোম যেখ। 
(e) Distinguish between traditional guidance and E-guidance. 

গতোিুগনত  নিম্নদেশিো এিং ই-নিম্নদেশিোর মম্নধয পোর্ে য যেখ। 
(f) What is meant by digital divide? 

নিনিিোে নিিোইি িেম্নত  ী যিোঝো়ে? 
(g) What are the agencies of social networking sites? 

যসোশযোে যিিও়েোন েং সোইম্নির সংস্থোগুনে ন  ন ? 
(h) Write two uses of rubrics. 

Rubrics-এর দুনি িযিহোর যেখ। 
 
 

2. Answer any two questions from the following:                              5 X 2= 10 
নিম্নে প্রদত্ত যেম্ন োম্নিো দুনি প্রম্নের উত্তর দোও।   

(a) Distinguish between traditional assessment and E-portfolio assessment. 
গতোিুগনত  অ্যোম্নসসম্নমন্ট এিং ই-ম্নপোিেফনেও অ্যোম্নসসম্নমন্ট এর মম্নধয পোর্ে য যেখ। 

(b) Differentiate between E-guidance and E-counselling. 

ই-নিম্নদেশিো এিং ই-পরোমশেদোি এর মম্নধয পোর্ে য যেখ। 
(c) Prescribe your valuable suggestions in enhancing techno-savvy skills of the 

learners. 

নশক্ষোর্েীম্নদর প্রেুনিগত  দক্ষতোর নি োম্নশ যতোমোর মূেযিোি পরোমশেগুনে নিিৃত  ম্নরো। 
(d) Explain the advantages of social networking in this pandemic situation. 

িতেমোি অ্নতমোনর পনরনস্থনতম্নত যসোশযোে যিিও়েোন েং সোইি-এর সুনিধো িযোখযো  ম্নরো। 
 



3. Answer any two questions from the following:                              10 X 2= 20 
নিম্নে প্রদত্ত যেম্ন োম্নিো দুনি প্রম্নের উত্তর দোও।   

(a) Discuss the steps involved in designing digital lessons with example.  

নিনিিোে পোম্নের ি শো রম্নির স্তরগুনে উদোহরণসহ আম্নেোচিো  ম্নরো 
(b) Draw a brief sketch of rubrics of any topic of your choice for assessment of students’ 

achievement. 
নশক্ষোর্েীম্নদর পোরদনশেতোর মূেযো়েম্নির িিয যতোমোর পছন্দমত যেম্ন োম্নিো নিষম্ন়ের উপর এ নি রুনি স অ্ঙ্কি 
 ম্নরো 

(c) Prepare a brief E-module on any topic of your own choice. 
যতোমোর পছম্নন্দর নিষম্ন়ের উপর সংম্নক্ষম্নপ এ নি ই-মনিউে ততনর  ম্নরো। 

(d) Discuss the advantages and disadvantages of mobile learning. 

যমোিোইে েোনিেং এর সুনিধো এিং অ্সুনিধোগুনে আম্নেোচিো  ম্নরো। 
 

 


