
 
 
 

1. How can you say education is both ‘Art and Science’?  
       আপিন কীভােব বলেত পােরন য িশ া ‘িশ  ও িব ান’ উভয়ই? 

2. Which is considered as the first school for a child’s education? 
       কান  কান িশ র িশ ার থম ু ল িহসােব িবেবিচত? 

3. What are individual aims of education? 
       িশ ার ত  ল  কী কী? 

4. What kinds of training are implied by social aims of education?   
       কান ধরেনর িশ ণ  িশ ার সামািজক ল  ারা জিড়ত? 

5. Who was the Chairman of International Education Commission (1996)? 
       আ জািতক িশ া কিমশেনর চয়ারম ান ( 1996) ক িছেলন? 

6. What should be reflected through the culture of curriculum?  
পাঠ েমর সং ৃ িতর মাধ েম িক িতফিলত হওয়া উিচত? 

7. What do you mean by curriculum? 
পাঠ ম বলেত কী বােঝন ? 

8. What is development of social sense and cooperation among the individuals through education? 

িশ ার মাধ েম ব ি েদর মেধ  সামািজক বাধ এবং সহেযািগতার িবকাশ কী? 

9. Who is the Propounder of Sankhya Philosophy? 
সাংখ  দশেনর ব া ক? 

10. Who is the Propounder of Yoga Philosophy? 
        যাগ দশেনর ব া ক? 

11. The slogan “Back to Nature” was raised by which philosophy? 

" কৃিতেত িফের যান" াগান  ক তুেলিছেলন? 

12. According to which school of philosophy of education, exaltation of individual’s personality is a function of 
education? 

       কান িশ ার দশেনর মেত, ব ি র ব ি ে র উ য়ন িশ ার এক  কাজ? 
13. Which is not the aim of education according to naturalism? 

কান  কৃিতবাদ অনুসাের িশ ার ল  নয়? 
14. Which branch of philosophy deals with knowledge, its structure, method and validity? 

       দশেনর কান শাখা ান, এর গঠন, প িত এবং বধতার সােথ স িকত? 



15. Who was the supporter of Naturalism in Education? 
       িশ ায় কৃিতবােদর সমথক ক িছেলন? 

16. Integral education is a concept given by whom?  
     সমি ত িশ া কােদর ারা দ  এক  ধারণা? 

17. Who is known as the father of Educational Sociology?  
ক িশ াগত সমাজিব ােনর জনক িহসােব পিরিচত? 

18. Which article of the Constitution of India proclaims that “untouchability”  should be abolished”? 
    ভারেতর সংিবধােনর কান অনুে েদ ঘাষণা কেরেছ য "অ ৃশ তা" িবলু  করা উিচত"? 

19. What is known as the application of principles of sociology to education?   
      িক িশ ার ে  সমাজিব ােনর নীিত িলর েয়াগ িহসােব পিরিচত? 

20. “Educational Sociology is the study of the interaction of the individual and his cultural environment.”  This 
was stated by whom?  
"িশ াগত সমাজিব ান হ'ল ব ি  এবং তার সাং ৃ িতক পিরেবেশর িমথি য়ার অধ য়ন।" এটা ক বেলেছন ? 

21. In which group “we feeling” is seen?  
       কান েপ "আমরা বাধ করিছ" দখা যায়? 

22. Mention any one example of ‘Secondary Group’.  
           "মাধ িমক গা ী" এর য কানও এক  উদাহরণ উে খ ক ন I  

23. Who coined the term ‘primary group’?  
       ‘ াথিমক গা ী’ শ ব  ক তির কেরিছেলন? 

24. Who presented the idea of ‘cultural lag’?  
‘সাং ৃ িতক িদক থেক িপিছেয় পড়া’ ধারণা  ক উপ াপন কেরেছন? 

25. Which article says about the educational opportunity of Schedule Caste & Schedule Tribe in Constitution of 
Indian? 
ভারেতর সংিবধােন কান ধারায় তফিসিল বণ ও তফিসেলর উপজািতর িশ াগত সুেযাগ স েক বলা হেয়েছ? 

26. Which Commission specifically says about Women Education? 
কান কিমশন িবেশষভােব মিহলা িশ া স েক বেল? 

27. Give an example of Informal Institution. 
 অনানু ািনক িত ােনর এক  উদাহরণ িদন। 

28. Mention different barriers to Social Change. 
       সামািজক পিরবতেনর িবিভ  বাধা িল উে খ ক ন। 

29. What should be the strategy of Human Resource Development? 
       মানবস দ উ য়েনর কৗশল  কী হওয়া উিচত? 

30. Which agent of Socialization has the most impact on our development? 
সামািজকীকরেণর কান এেজ  আমােদর িবকােশ সবেচেয় বিশ ভাব ফেলেছ? 

31. Which branch of philosophy deals with Values, Morality? 

দশেনর কান শাখা মূল েবাধ, নিতকতা িনেয় কাজ কের? 

32. What is called education acquired without any specific purpose, fixed period and place? 

কান িনিদ  উে শ , িনিদ  সময় ও ান ব তীত অিজত িশ ােক কী বলা হয়? 

 

 



33. Who said, “By Education, I mean an allround drawing out of the best in the child and man  body, mind 

and spirit”  

ক বেলেছন “By Education, I mean an allround drawing out of the best in the child and man  body, mind 

and spirit” ? 

34. Which school held the view, “God makes all things good; man meddles with and they become evil” ? 

কান ু ল র ি ভি  িছল “God makes all things good; man meddles with and they become    evil” ? 

35. Which branch of philosophy examines issues pertaining to the nature of “reality?” 

দশেনর কান শাখা "বা বতার" কৃিতর সােথ স িকত িবষয় িল পরী া কের? 

36. To what in Samkhya philosophy  ‘the self’ denotes? 

সংখ ায় দশেন ‘ ’ বলেত কী বাঝায়? 

37. What is development of human potentialities in education? 

িশ ায় মানুেষর স াবনার িবকাশ কী? 

38. What is the goal of education according to Idealism? 

ভা াদ অনুসাের িশ ার ল  কী? 

39. Who emphasized that education should be a social process? 

ক জার িদেয়িছেলন য িশ া এক  সামািজক ি য়া হওয়া উিচত? 

40. On what is based the need for teaching philosophy of education? 

িশ ার দশন শখােনার েয়াজনীয়তার িভি  কী? 

41. Define education.  

িশ ার সং া িদন। 

42. What is education according to Swami Vivekananda?  

ামী িবেবকানে র মেত িশ া িক? 

43. In which year R. N. Tagore established Santiniketan? 

রবী নাথ ঠা র শাি িনেকতন িত া কেরন কান বছের? 

44. Who advocated ‘Negative Education’?  

কান দাশিনক ‘ নিতবাচক িশ ার’কথা বেলেছন? 

45. Which Philosopher established Kindergarten Method? 

কান দাশিনক িক ারগােটন প িত াপন কেরিছেলন? 

46. Educational Sociology deals with which aspect of education? 
িশ ামূলক সমাজিব ান িশ ার কান িদক  িনেয় আেলাচনা কের? 

47. Why the social classes and their subcultures are most interesting and most important to a student of 

education?  

কন সামািজক িণ এবং তােদর উপসং ৃ িত িশ ার িশ াথ র পে  সবেচেয় আকষণীয় এবং সবেচেয় পূণ? 

48. Mention different characteristics of primary group.  

াথিমক গা ীর িবিভ  বিশ  উে খ ক ন। 
49. Which group is described as ‘Role Model’ group?  



কান গা ীেক ‘ রালমেডল’ প  িহসােব বণনা করা হেয়েছ? 

50. What are the essential functions of the family as a social institution? 
এক  সামািজক িত ান িহসােব পিরবােরর েয়াজনীয় কাজ িল কী কী? 

51. What is the role of socialization in respect to the society?   
সমােজর ে  সামািজকীকরেণর ভূিমকা কী? 

52. What type of education the family imparts to the child? 

পিরবার িশ েক কী ধরেনর িশ া দয়? 

53. Material culture is the product of which elements?  

ব গত সং ৃ িত কান উপাদান িলর সৃি  ? 

54. What are the elements of culture?  

সং ৃ িতর উপাদান িল কী কী? 

55. What is syllabus?  
পাঠ ম িক? 

56. What is the constraint of social change?  

সামািজক পিরবতেনর সীমাব তা কী? 

57. Which element contributes more in the process of socialization?  

কান উপাদান সামািজকীকরেণর ি য়ায় বিশ অবদান রােখ? 

58. What is meant by “Equal educational opportunity” in India? 
ভারেত " িশ ায় সমান সুেযাগ" বলেত কী বাঝায়? 

59. Write the full form of RMSA.  

RMSAর স ূণ প  িলখুন। 

60. What is meant by LPG in education? 

িশ ায় LPG বলেত কী বাঝায়? 


