B.Ed. 1st Semester Examination, 2019 (2019-2021)
Subject : Contemporary India and Education
Course : II
Time: 3 Hour

Full Marks: 70

The figures in the margin indicate full marks.
Candidates are required to give their answers in their own words
as far as practicable.
1st Half
Marks : 35
1. Answer any three questions:
যেক োক ো তি টি প্রকের উত্তর তি ঃ

5×3=15

(a) Mention the recommendations of Indian University Commission (1948-49) about the aims
of higher education.
ভোরিীয় তিশ্বতিিযোলয় সুপোতরশ অ ে
ু োয়ী উচ্চতশক্ষোর লক্ষযগুতল উকেখ রু ।
(b) What are the causes of discrimination in education?
তশক্ষোয় বিষ্যকযযর োরণগুতল ী ী?
(c) State the defects of secondary education of that time as mentioned by Mudaliar Commission.
যুিোতলয়র তযশক র যূলযোয়ক সয োলী যোধ্যতয তশক্ষোর ত্রূটি গুতল উকেখ রু ।
(d) Discuss the role of education to inculcate values.
যূলযকিোকধ্র জোগরকণ তশক্ষোর ভূ তয ো আকলোচ ো রু ।
(e) Mention Swami Vivekananda’s view with regard to women education.
োরীতশক্ষো সম্পক ে স্বোযী তিকি ো কের িৃটিভঙ্গী উকেখ রু ।
2. Answer any two questions:
যেক োক ো িুটি প্রকের উত্তর তি ।

10×2=20

(a) Discuss about central-state relationship regarding educational provision in the constitution
of India.
10
ভোরিীয় সংতিধ্োক উকেতখি য ন্দ্র-রোজয সম্পক র
ে যক্ষকত্র তশক্ষো তিষ্য় প্রস্তোিসযূহ আকলোচ ো
রু ।
(b) What is meant by Universalization of Elementary Education? Mention the probable solutions
to eradicate the problems of universalization of elementary education.
3+7=10
প্রোথতয তশক্ষোর সিজ
ে ী
রণ িলকি ী যিোঝোয়? প্রোরতি তশক্ষোর সিজ
ে ী
রকণ সযসযোগুতল
িূরী রকণ সিোিয সযোধ্ো গুতলর উকেখ রু ।
(c) What is marginalization in education? What are the main causes of marginalization in
education?
3+7=10
তশক্ষোয় প্রোতি ী রণ ী? প্রোতি ী রকণর যূল োর গুতল ী ী?
(d) Discuss in details ‘Universalization of Secondary Education’.
‘যোধ্যতয তশক্ষোর সিজ
ে ী
রণ’ তিষ্কয় তিশকি আকলোচ ো রু ।
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2nd Half
Marks : 35

3. Answer any three questions
যেক োক ো তি টি প্রকের উত্তর তি ।

5×3=15

(a) Write the objectives of National Knowledge Commission.
জোিীয় যযধ্ো আকয়োগ-এর উকেশযগুতল তলখু ।
(b) Mention the characteristics of student unrest.
ছোত্র অসকিোকষ্র বিতশিযগুতল উকেখ রু ।
(c) What are the functions of SCERT?
SCERT -এর োেোিলী
ে
ী ী?
(d) Estimate the relevance of Distance Education in Today’s perspective.
িিেযো পতরকপ্রতক্ষকি িূরতশক্ষোর প্রোসতঙ্গ িো ত ণয়ে রু ।
(e) Explain the qualities of leadership.
য িৃকের গুণোিলী িযোখযো রু ।

4. Answer any two questions:
যেক োক ো িুটি প্রকের উত্তর তি ।

10×2=20

(a) What is meant by Educational planning? Mention the characteristics of Educational planning.
3+7=10
তশক্ষো পতর ল্প ো িলকি ী যিোঝোয়? তশক্ষো পতর ল্প োর বিতশিযগুতল উকেখ রু ।
(b) What are the problems of Tribal Education? Discuss the probable solutions to solve the
problems.
5+5=10
আতিিোসী তশক্ষোর সযসযোগুতল ী ী? সযসযোগুতল সযোধ্োক র উপোয় আকলোচ ো রু ।
(c) Discuss briefly about the main recommendations of ‘National Curriculum Framework–
Teacher Education (2009)’.
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‘জোিীয় পোঠক্রয োঠোকযো – তশক্ষ তশক্ষো (২০০৯)’ এর যূল সুপোতরশগুতল সংকক্ষকপ আকলোচ ো
রু ।
(d) Discuss in brief ‘National Curriculum Framework–2005’.
‘জোিীয় পোঠক্রয োঠোকযো – ২০০৫’ তিষ্কয় সংকক্ষকপ আকলোচ ো

রু ।
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