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1. Answer any three questions:

10X 3 = 30

যেক োক ো তি টি প্রকের উত্তর দোও ।

a) Discuss the characteristics of National Education Movement at the beginning of
the 20th century. Why did it fail to establish a permanent national system of
education?
5+5
ত িংশ শিোব্দীর সূচ োপক জোিীয়
ে
তশক্ষো আকদোলক র ব তশষ্ট্য গুতল আকলোচ ো
স্থোয়ী জোিীয় তশক্ষো প্র িেক এই তশক্ষো আকদোল

যর্ হল
ে
য

র। এ টি

?

b) Discuss the contributions of Serampore Mission in the field of Bengali language,
Literature and Education.
োিংলো ভোষো, সোতহিয ও তশক্ষোকক্ষকে শ্রীরোমপুর তমশক র অ দো আকলোচ ো

র।

c) Discuss the main recommendations of first Indian Education Commission (1882).
প্রর্ম ভোরিীয় তশক্ষো তমশক র (১৮৮২) সুপোতরশ গুতল আকলোচ ো র।

d) Discuss the major recommendations of Wood’s despatch.
উড যডসপযোচ এর প্রধো সুপোতরশ গুতল আকলোচ ো

র।

e) Evaluate the main recommendations of Sergent Plan for post war educational
reconstruction in India.
েুকধোত্তর ভোরকির তশক্ষো য স্থোর পু র্ঠক
ে
সোকজেন্ট পতর ল্প োর মুখ্যপ্রস্তো গুতলর
মূলযোয়

র।

2. Answer any six questions from the following:

5X 6 = 30

ত কে প্রদত্ত যেক োক ো ছয় টি প্রকের উত্তর দোও।

a) Mention the recommendations of Wood-Abbot Report on vocational education.
উড- অযো ি তরকপোকিে ৃতত্ত তশক্ষো সম্পক ে

ী

ী সুপোতরশ

রো হকয়তছল?

b) What are the educational implications of Charter-Act of 1813?
১৮১৩ সোকলর স দ আইক র তশক্ষোর্ি গুরুত্ব

ী?

c) What were the basic features of basic education?
ুত য়োতদ তশক্ষোর মূল ব তশষ্ট্যগুতল

ী

ী তছল?

d) What was Macaulay’s role for consolidation of western education in India?
ভোরকি পোশ্চোিয তশক্ষো সুদৃঢ়

রোর যক্ষকে যম কলর ভূ তম ো ত

তছল?

e) What were the recommendations of Hartog Committee regarding ‘wastage and
stagnation’?
‘অপচয় ও অ ন্ন
ু য় ’ সম্পক ে হোিে র্

তমটির সুপোতরশ গুতল ত

তছল?

f) Explain the educational implication of Bengal Renaissance.
োিংলোর

জোর্রক র তশক্ষোর্ি গুরুত্ব যোখ্যো

র।

g) Why was Adam’s third report considered important?
অযোডোম এর িৃিীয় তরকপোিে য

গুরুত্বপূ ?ে

h) Evaluate Lord Curzon’s policy in secondary education.
লডে

োজেক র মোধযতম

তশক্ষো ীতির মূলযোয়

র।

