
 
 

1. Who were called Serampore Trio? 
 

রামপুর য়ী কােদর বলা হয়? 
 

 
2. What is the issue involved in integrating Education for Sustainable development according to UNESCO? 

 
UNESCO-র মতানুসাের কান িবষয়  ি িতশীল উ য়েনর জন  িশ ােক সমি ত করার কােজ যু ?   

 
 

3. What are the issues on which Raja Rammohan Roy raised his voice?  
 

রাজা রামেমাহন রায় কান কান িবষেয় সা ার হেয়িছেলন?  
 
 

4. What was the goal of Jomtien World conference in 1990? 
 

১৯৯০ সােলর জমিতেয়ন িব  সে লেনর ল  কী িছল? 
 
 

5. What is E-learning? 
 

ই- লািনং কী?  
 

6. What is the other name for Sargent Committee Report? 
সােজ  কিম  িরেপােটর অপর নাম কী?  

 
7. What is meant by UEE? 

 
UEE –এর অথ কী? 

 
8. What is the Full form of RTE Act 2009? 



 
RTE Act 2009 –এর পুেরা কথা কী? 

 
9. What are the objectives of midday meal? 

 
িমড ড িমেলর উে শ িল কী? 

 
10. What is NPEGEL? 

 
NPEGEL কী? 

 
11. What are the Mission and Vision of Higher Education in West Bengal? 

 
পি মবে র উ িশ ার অিভল  এবং পক  কী কী? 

 
12. What is the full form of GER? 

 
 GER — এর পুেরা কথা কী? 

 
13. What is NAAC? 

 
 NAAC কী? 

 
 

14. Who initiated RUSA? 
 

 RUSA –র সূচনা ক কেরিছল? 
 
 

15. What are the different aspects of Ahimsa? 
 
             অিহংসার িবিভ  িদক িল কী কী?  
 
 

16. What does Comparative Education attempts to use? 
 

 তুলনামূলক িশ া কী ব বহােরর চ া কের? 
 
 

17. What kind of activity is involved in Comparative Education? 
 



তুলনামূলক িশ ায় কান কােরর কাযাবিল যু ?  
 
 

18. From where does Comparative Education draws its contents? 
 

তুলনামূলক িশ া তার িবষয়ব  হণ কের কাথা থেক? 
 

 
19. How can Educational goals be justified? 

 
 িশ ার ল িল কীভােব ন ায়স ত করা যেত পাের? 

 
 

20. Mention the natural factor(s) of Comparative Education. 
 

 তুলনামূলক িশ ার াভািবক উপাদান িল উে খ ক ন।  
 
 

21. What is the Full name of UGC? 
 

UGC –র পুেরা কথা কী? 
 
 

22. The legal framework in England divides primary schools into how many categories? 
 

 ইংল াে র আইিন কাঠােমা াথিমক িবদ ালয় িলেক ক  িবভােগ ভাগ কের? 
 
 

23. What is the full form of L.E.A? 
 

 L.E.A –এর পুেরা কথা কী? 
 
 

24. What is PANDA Report? 
 

 PANDA Report কী? 
 

25. In the U.S.A, most of the children enter into the public education system around which age group? 
 

আেমিরকা যু রাে  িশ েদর বিশরভাগই জনিশ া ব ব ায় েবশ কের কান বয়েস? 
 



 
26. Which country has charter schools? 

 
 কান দেশ চাটার ু ল আেছ? 

 
 

27. What is the full form of NCLB Act? 
 

NCLB Act-এর পুেরা কথা কী? 
 
 

28. What are Magnet Schools? 
 

 ম াগেনট ু ল কী? 
 
 

29. What is the nature of financing of education in the U.S.A? 
 

আেমিরকা যু রাে  িশ ায় অথ সং া নর কৃিত কী প?  
 
 

30. Mention the full name of KGBV. 
 

KGBV-র পুেরা কথা উে খ ক ন। 
 

31. What was the medium of instruction for Muslims in the Pre-Independence era? 

                া  - াধীনতা যুেগ মুসিলমেদর িনেদশদােনর মাধ ম কী িছল?  

32. List the subjects that were taught by the third variety of Schools in the Pre-independence era. 

             া  - াধীনতা যুেগ তৃতীয় কার িবদ ালয় িলেত য সম  িবষয় পড়ােনা হেতা তার এক  তািলকা ত ক ন।  

33. Name the ways of salvation as put forward by Charles Grant. 

               চালস া  ারা িনধািরত মুি র উপায় িলর নাম িলখুন।  

34. Who established Calcutta Madrasah in 1781? 

            ১৭৮১ সােল কালকাতা মা াসা ক িত া কেরিছেলন?  



35. Who was Lord Minto? 

               লড িমে া ক িছেলন?  

36. In which year Charter Act was enacted? 

কান বছের সনদ আইন কাযকর করা হয়?  

37. How many reports were submitted by William Adam? 

               উইিলয়াম অ াডাম কত িল িরেপাট পশ কেরিছেলন?  

38. In how many Districts did William Adam conducted survey personally? 

              উইিলয়াম অ াডাম ব ি গত ভােব কত িল জলা সমী া কেরিছেলন?  

39. What is Downward Filtration Theory? 

             “চঁুইেয় পড়া নীিত” কী?    

40. Mention the medium of instruction preferred by Lord Bentinck. 

               লড বি -এর পছ সই িশ ার মাধ ম  উে খ ক ন।  

41. Enlist the primary objectives of Radhakrishnan Commission. 

           রাধাকৃ ান কিমশন-এর াথিমক ল িল তািলকাভু  ক ন। 

42. Which Education Commission submitted a massive report in every aspect of Indian Education System? 

          কান িশ া কিমশন ভারতীয় িশ া ব ব ার িত  ে র জন  এক  িবশাল িতেবদন জমা িদেয়িছল? 

43. How many recommendations were submitted in the Ashok Mitra Commission Report? 

             ‘অেশাক িম  কিমশন িরেপাট’-এ কত িল সুপািরশ জমা দওয়া হেয়িছল?  

44. What is meant by Alim &Fazil? 

             ‘আিলম’ ও ‘ফািজল’ বলেত কী বাঝায়?  

45. Give the full form of DPEP. 



               DPEP- এর পূণ প  িলখুন।  

46. In community mobilization, what does PMC stands for? 

গা ী সংহিতকরেনর েত PMC বলেত কী বােঝন ?   

47. What is the full name of MIS? 

                MIS -এর স ূণ প  কী?  

48. What is ECCE? 

                   ECCE কী?  

49. Explain School Management Committee. 

                িবদ ালয় পিরচালনা কিম  কী -তা ব াখ া ক ন।  

50. In the year 1925, which programme was introduced by Madras Municipal Corporation? 

                 ১৯২৫ সােল মা াস িমউিনিসপাল কেপােরশন কান া াম চালু কেরিছল?  

51. Give the full form of FCI. 

              FCI - এর পূণ প  িলখুন। 

52. Who is Ban Ki-Moon? 

                   বান িক-মুন ক?  

53. What is the full form of EBB? 

              EBB -এর স ূণ প  কী?  

54. What did UNESCO introduce in 1999 regarding access and success of learners? 

                ১৯৯৯ সােল ইউেনে া িশ াথ েদর অিধগমন এবং সাফেল র িবষেয় কী বতন কেরিছল? 

55. Give the full name of WBSCHE. 

              WBSCHE- এর স ূণ নাম  কী?  



56. What is CBCS? 

              CBCS বলেত কী বােঝন ?  

57. List the objectives of vocationalisation. 

                বৃি মুখীকরেণর উে শ িল তািলকাভু  ক ন।  

58. Explain the concept of Peace according to Buddhisim. 

                বৗ  ধম অনুযায়ী ‘শাি ’-এর ধারণা  ব াখ া ক ন।    

59. Mention some of the goals of ESD. 

                ESD- এর কতক িল ল  উে খ ক ন।  

60. What is the full name of NIOS?  

                 NIOS- এর স ূণ নাম  কী?   
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