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The figures are required to give their answer in their own words as 
far as practicable. 
 

GROUP-A 
(িবভাগ- ক) 

1. Answer any ten of the following:    2x10=20 
(নীেচর য কান দশ ট ে র উ র দাও) 

 
a) What is Curriculum? (পাঠ ম িক?) 
b) Write two characteristics of pragmatism. ( েয়াগবােদর দু ট 

বিশ ্ লখ ।) 
c) Define Educational Philosophy. (িশ াগত দশেনর সং া দাও।) 
d) What do you mean by ‘Co-curricular activity’? (সহ-

পাঠ িমক কাযাবলী বলেত িক বাঝ?) 
e) Write two educational philosophy of Rabindranath Tagore? 

(রবী  নাথ ঠাকুেরর দু ট  িশ া দশন লখ?) 
f) State two aims of education according to Idealism. (ভাববাদ 

অনুযায়ী িশ ার দু ট ল   উে খ কর।) 
g) Write two characteristics of Yoga philosophy? ( যাগদশেনর 

দু ট বিশ ্ লখ ।) 
h) State two duties of a student. (িশ াথ র দু ট কতব   উে খ কর।) 
i) What is hidden curriculum.( লুকািয়ত পাঠ ম িক?) 
j) Mention two advantages of activity centric curriculum. 

(কমিভি ক পাঠ েমর দু ট সুিবধা উে খ কর।) 

k) Write two nature of Education? (িশ ার দু ট কৃিত লখ?) 
l) What do you mean by Socialistic aim of education (িশ ার 

সমাজ তাি ক ল  বলেত িক বাঝ?) 
m) State two teaching method according to Pragmatism.   

( েয়াগবাদ অনুযায়ী দু ট  িশ ন প িত উে খ কর।) 
n) State two disadvantages of Individualistic aim of education. 

(িশ ার ব  তাি ক লে র  দু ট অসুিবধা উে খ কর।) 
o) State the four noble truth according to Buddhism? 

( বৗ দশেনর আযসত  চার ট উে খ কর।) 
 

GROUP-B 
((িবভাগ-খ) 

2. Answer any four of the following:   5x4=20 
(নীেচর য কান চার ট ে র উ র দাও) 
 

a) Write the characteristics of child centric education system. 
(িশ েক ক িশ া ব ব ার বিশ ্সমূহ লখ ।) 

b) Explain the principles of Idealism. (ভাববােদর নীিতসমূহ ব াখ া 
কর। ) 

c) State the need of co-curricular activities in education. (িশ া 
ে  সহ-পাঠ িমক কাযাবলীর েয়াজনীয়তা উে খ কর।) 

d) Discuss about the educational implication of Buddhism. 
( বৗ িশ া ব ব ার িশ াগত  স েক আেলাচনা কর।) 

e) Mention the scope of Educational Philosophy. (িশ াগত 
দশেনর পিরিধ উে খ কর।) 

f) State the characteristics of a good Teacher. (একজন ভাল 
িশ েকর  বিশ সমূহ উে খ কর।) 

 
 
 
 

 



GROUP-C 
((িবভাগ-গ) 

 
 

3. Answer any two of the following:           10x2=20  
    

(নীেচর য কান দু ট ে র উ র দাও) 
 

a) Write the Educational philosophy of Swami 
Vivekananda. What is discipline according to 
Swamiji. State three contribution of Swami 
Vivekananda to education.    (5+2+3) 
( ামী িবেবকানে র িশ া দশন লখ । ামী জর মেত শৃ লা 
িক? িশ া ে  ামী িবেবকানে র িতন ট অবদান উে খ 
কর।) 

b) Write two basic characteristics of ‘Naturalism’. 
Discuss about the aims of education and teaching 
method according to Naturalism. ( কৃিতবােদর দু ট মলূ 
বিশ ্ লখ। কৃিতবাদ অনুযায়ী িশ ার ল   ও িশ ন 

প িত স েক আেলাচনা কর।)  (2+4+4) 
c) State the characteristics of Sankhya philosophy. 

Write three educational significance of Sankhya 
Philosophy. 

(7+3) 
(সাংখ দশেনর বিশ সমূহ উে খ কর।সাংখ দশেনর িতন ট 
িশ াগত  স েক লখ।) 

d)  Differentiate between Individualistic and Socialistic 
aim of education. State the relationship between 
Education and Philosophy.    
      (5+5) 
     

(িশ ার ব  তাি ক ও সমাজ তাি ক লে র মেধ  পাথক  
কর। িশ া ও দশেনর মেধ  স ক উে খ কর।) 


