
 

B.Ed. SEM-I Examination: 2020 

Course-II 

Subject: Contemporary India and Education 

 

Time: 3 Hours                                                     F.M. 70 

 

First Half (Education in Post Independent India)  

 

1. Answer any three of the following questions                             (5 × 3 = 15) 

 

(a) Mention the salient feature of Programme of Action (POA). 

প্রোগ্রোম অফ অযোকশন- এর লক্ষণীয় বৈশশষ্ট্যগুশল উল্লেখ করুন।  
(b) State  the views of Swami Vivekananda on Women Education. 

স্ত্রীশশক্ষো সম্পল্লকে  স্বোমী শৈল্লৈকোনল্লের অশিমত ৈযক্ত করুন।  
(c) What is meant by Universalization of Elementary Education? 

রোরশিক শশক্ষোয়  সৈেজনীনতো ৈলল্লত কী প্ৈোঝোয়?  

(d) Discuss the approaches of Radhakrishnan Commission about Rural University.  

গ্রোমীণ শৈশ্বশৈদ্যোলয় সম্পল্লকে  রোধোকৃষ্ণন কশমশল্লনর দ্শৃষ্ট্িশিগুশল আল্ললোচনো করুন। 
(e) State the recommendations of Kothari Commission on the reforms of examination 

system. 

পরীক্ষোৈযৈস্থোর সংস্কোল্লর প্কোঠোশর কশমশল্লনর সুপোশরশগুশল শৈৈৃত করুন।  
 

2. Answer any two of the following questions.                            (10 × 2 = 20) 

 

(a) Discuss your views on inclusion of different types of values in the secondary 

curriculum for national integration. 

জোতীয়সংহশতসোধন এর  জনয মোধযশমকস্তল্লরর পোঠক্রল্লম শৈশিন্ন ধরল্লনর মূলযল্লৈোল্লধর 

সংল্ল োজল্লনর প্ক্ষল্লে আপনোর মতোমত আল্ললোচনো করুন।  
(b) State the significance of directive principles of State Policy. 

িোরতীয় সংশৈধোল্লন ৈশণেত শনল্লদ্েশমূলক নীশত সমূল্লহর তোৎপ ে শলখুন। 
(c) Analyse the social causes of gender discrimination in education in our country. 

আমোল্লদ্র প্দ্ল্লশ শশক্ষোল্লক্ষল্লে শলিবৈষল্লমযর সোমোশজক কোরণগুশল শৈল্লেষণ করুন ।  

(d) Discuss equality in Education as recommended by NPE 1986. 

শশক্ষোয় সমতোর জনয জোতীয় শশক্ষোনীশত- 1986 এর  সপুারিশগুলি আলিোচনো  করুন।  
 

 

 

 

 



 

Second Half (Policy Framework for Education in India) 

 

3. Answer any three of the following questions                                   (5 × 3 = 15) 

 

(a) Explain the important activities of SSA. 

SSA- এর গুরুত্বপূণে কো েোৈলী ৈযোখযো করুন। 
(b) How a teacher can minimize the causes of poverty from the society.  

একজন শশক্ষক শকিোল্লৈ সমোজ প্েল্লক দ্োশরল্লযযর কোরণগুশল হ্রোস করল্লৈন। 
(c) Narrate the administrative structure of secondary education in India. 

পশিমৈল্লি মোধযশমক শশক্ষোর রশোসশনক কোঠোল্লমোর সংশক্ষপ্ত ৈণেনো শদ্ন।  
(d) What are the basic differences between educational planning and institutional 

planning? 

শশক্ষোপশরকল্পনো এৈং রোশতষ্ঠোশনক পশরকল্পনোর মল্লধয রধোন পোেেকযগুশল শক? 

(e) Mention the functions of NCTE to improve Teacher Education? 

শশক্ষক-শশক্ষোর উন্নশতল্লত এনশসটির কো েোৈলী উল্লেখ করুন।    
 

4. Answer any two of the following questions.                               (10 × 2 = 20) 

 

(a) Analyse the main provisions of RTE-2009 and evaluate its impact. 

2009 সোল্ললর শশক্ষোর অশধকোর আইল্লনর রধোন রধোন শদ্কগুশল শৈল্লেষণ করুন এৈং এই আইনটির 

রিোৈ মলূযোয়ন করুন।  

(b) Discuss the different aspects and vision of NCFTE-2009 about teacher education. 

NCFTE-2009 এ শশক্ষক-শশক্ষণ সম্পল্লকে  উল্লেশখত শৈশিন্ন প্রশক্ষত এৈং লক্ষযগুশল আল্ললোচনো 
করুন।  

(c) Explain the concept of TQM and write its role regarding the excellence in education.  

TQM এর ধোরণোটি ৈযোখযো করুন এৈং শশক্ষোর উৎকষেতোয় TQM এর িূশমকো শলখুন।  
(d) Discuss the problems and solutions of Dalit Education in India. 

িোরতৈল্লষে দ্শলত শশক্ষোর সমসযো এৈং সমোধোনগুশল সংল্লক্ষল্লপ আল্ললোচনো করুন। 


