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Answer any fives of the following Questions      2x5=10 

যয য োন োাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দোও: 

1. Write two educational significance of Charter Act (1813).  

সনদ আইশ্ননর (১৮১৩) দটুি শলক্ষোমূ  তোৎযয যখ। 

2. What is Basic Education?  

বুশনযোদী শলক্ষো শ   ?  

3. Write two report of primary education of Sargent Plan Report (1944). 

সোশ্নজয ন্ট শর ল্পনোর (১৯৪৪) প্রোথশম  শলক্ষোর দটুি সুোশরল যখ। 

4. Write name of four members of Indian Education Commission (1964-66).  

ভোরতীয শলক্ষো  শমলশ্ননর (১৯৬৪-৬৬)  চোরজন সদসযশ্নদর নোম যখ। 

5. What is Operation Black Board?  

অোশ্নরলন ব্ল্যো শ্নবোর্য  শ   ?  

6. Write two aims of higher education of University Education Commission (1948-49) .  

শবশ্বশবদযোয শলক্ষো  শমলশ্ননর (১৯৪৮-৪৯) উচ্চশলক্ষোর দটুি ক্ষয যখ। 

7. Write two educational importance of National education movement.  

জোতীয শলক্ষো আশ্নদোন এর দটুি শলক্ষোগত তোৎযয যখ। 

8. What is ECCE?  

ECCE শ  ?  
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S.C.B.C. College 
Department of Education 

Internal Assessment: 2021-22 

B.A. Education (Program GCC), SEMESTER-IV 

 EDU-G-CC-T-4: History of Education 
 

Each question carries two (02) marks. Answer any five from the following: 

প্রতিটি প্রশ্নেয ভান ২ । যম য ান া াঁচটি প্রশ্নেয উত্তয দাও। 

1. What were the significances of Charter Act 1813 in education? 

তক্ষায় চািটায অ্যাক্ট ১৮১৩ এয িাৎম ট  ী তির? 

2. Write down the concept of Basic Education. 

যফতি  এডুশ্ন শ্ননয ধাযণাটি তরখ। 

3. Write down the names of two books written by Rammohan Roy. 

যাভশ্নভাহন যাশ্নয়য যরখা দুটি ফইশ্নয়য নাভ তরখ। 

4. Mention the recommendations of Radhakrishnan Commission regarding Women Education. 

নাযী তক্ষা িম্পত টি যাধা ৃষ্ণন  তভশ্ননয িুাতযগুতর উশ্নেখ  য। 

5. What is the full name of ECCE? 

ECCE-য ুশ্নযা নাভ  ী? 

6. What is Down-ward Filtration Theory? 

ডাউনওয়াডট তপরশ্নেন তিওতয ত ? 

7. Point out any four recommendations of Indian Education Commission. 

বাযিীয় তক্ষা  তভশ্ননয যম য ানও চাযটি িুাতয উশ্নেখ  য। 
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Use of Teaching Aids 

যযশ্ন োশ্ননো োাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দোও:              5×2=10 

Answer any five questions:  

1.শলক্ষন উোদোন বশ্নত  ী যবোঝ? 

What do you mean by teaching aid ? 

2. শলক্ষন উোদোশ্ননর দটুি ববশলষ্ট্য যখ ? 

Write to the two characteristics of teaching aid ? 

3.শলক্ষন উোদোশ্ননর দটুি উশ্নযোগীতো যখ ? 

Write two usefulness of teaching aid ? 

4. Projected Teaching aid গুশ  ী  ী ? 

What are the projected teaching aid ? 

5.শলক্ষন উোদোশ্ননর অসুশবধো যখ ? 

Write to the demerit of teaching aid ? 

6. Non projected teaching aid এর উদোহরণ দোও?  

Example of non projected teaching aid. 

7. Teaching aid এর শবভোগ  র ? 

Classification of teaching aid. 

8. Teaching Model  এর বযবহোর যখ?  

Write to use of teaching model no 

 


