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1. Answer any three questions from the following:                       10 X 3 = 30 

নিম্নে প্রদত্ত যেম্ন োম্নিো নিিনি প্রম্নের উত্তর দোও। 
  

a) Explain the relationship between any two factors of Education. 

শিক্ষার যেক াকো দুটি উপাদাকের মকযে সম্প ক ব্োখ্ো  র।                                                                                 

b) Discuss the functions of education in our modern society.          

ব্র্কমাে আযুশে  সমাকে শিক্ষার  াে কাব্লী আকলাচো  র।   

c) Distinguish between traditional and modern concept of curriculum. 

পাঠক্রকমর গর্ােুগশর্  যারণার সাকে আযুশে  যারণার পাে ক ে যলখ্।  

d) Write down the characteristics of basic education and discuss its merits and demerits. 

ব্ুশেয়াদী শিক্ষার বব্শিষ্ট্েগুশল যলখ্ এব্ং এর সুশব্যা ও অসুশব্যাগুশল আকলাচো  র।  

e) Discuss how the play way of education be implemented effectively in class room. 

যেলোনিনত্ত  শিক্ষাক  শ ভাকব্ যেণী কক্ষ  াে ক রীরূকপ রুপাশয়র্  রা োকব্ আকলাচো  র।   
 
 

2. Answer any six questions from the following:                         5 X 6= 30                               

নিম্নে প্রদত্ত যেম্ন োম্নিো ছয়নি প্রম্নের উত্তর দোও।      
a) Education is a social process – explain. 

শিক্ষা হল এ টি সামাজে  প্রজক্রয়া – ব্োখ্ো  র।  

b) State the demerits of socialistic aims of education. 

শিক্ষার সমাের্াশি  লকক্ষের ত্রুটি গুশল উকেখ্  র।  

c)  What would be the curriculum of work-centric education? State. 

 ম কক জি  শিক্ষার পাঠক্রম  ী হকব্ – শব্ব্রৃ্  র।   

d) Explain the educational implications of co-curricular activities. 

সহ পাঠক্রশম   াে কাব্লীর শিক্ষাগর্ গুরুত্ব ব্োখ্ো  র।   

e) Why is modern education called child-centric? 

আধুনিক শিক্ষাক  য ে শিশু য জি  ব্লা হয়?  

f) Discuss the relevance of basic education in present education system. 

ব্র্কমাে শিক্ষা ব্েব্স্থায় ব্ুশেয়াদী শিক্ষার প্রাসশি র্া আকলাচো  র।  

g) Explain briefly the different stages of Project Method. 

প্র ল্প পদ্ধশর্র শব্শভন্ন স্তর গুশল সংকক্ষকপ ব্োখ্ো  র।   

h) Discuss the place of freedom in education. 

শিক্ষায় স্বাযীের্ার স্থাে আকলাচো  র।   


