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Philosophy of Education and History of Education in India : PGED-I 

 

1. What is the etymological meaning of the word ‘educere’ ? 

‘এডুসার’ শব্দের ব্ুুৎপত্তিগত অর্থ কী?  

 

2. What is epistemology? 

জ্ঞানত্তব্জ্ঞান ত্তক? 

 

3. What determines the aim of education? 

ত্তশক্ষার লক্ষু কী ত্তনর্থারণ কব্দর? 

 

4. Which philosophy has one of the salient features of realization of truth, goodness and beauty? 

ককান দশথব্দনর সতু, চমৎকাত্তরত্ব এব্ং কসৌন্দব্দযথর উপলত্তির অনুতম বব্ত্তশষ্ট্ু? 

 

5. Who advocated the creation of a classless society?  

কেণীহীন সমাজ' উদ্ভাব্ব্দনর কর্া কক ব্ব্দলব্দেন?  

 

6. What is Project method? 

প্রকল্প পদ্ধত্তত কী? 

 

7. Which philosophy deals with concept of four noble truths? 

চার মহৎ সব্দতুর র্ারণাটি অনুতম মূল নীত্তত ত্তক? 

 

8. ' Which Philosophy deals with ‘Anekantvad and Sysdvad’ as the two important concepts? 

অব্দনকান্তব্াদ এব্ং সৎব্াদ'- কয মতব্াব্দদর দটুি প্রর্ান র্ারণা তা কী? 

 

9. 'Which is not a heterodox philosophy? 

ককানটি নাত্তিক মতব্াদ নয় ?  

 

10. Craft centred education was advocated by whom?  

কারুত্তশল্প ককত্তিক ত্তশক্ষার পব্দক্ষ কক? 

 

11. ‘The school is a miniature society’-who said this?  

'ত্তব্দুালয় হল সমাব্দজর কু্ষদ্র সংস্করণ '- এই ত্তব্ব্ৃত্ততটি কক ত্তদব্দয়ব্দেন ? 

 

12. Education through productive work was introduced by whom? 

উৎপাদনশীল কাব্দজর মার্ুব্দম ত্তশক্ষার সূচনা কার দ্বারা হব্দয়ত্তেল? 

 

13. Which thinker spoke of discipline on the basis of ‘natural consequence’? 

ককান ত্তচন্তাত্তব্দ ‘প্রাকৃত্ততক পত্তরণত্ততর’ ত্তিত্তিব্দত শঙৃ্খলার কর্া ব্ব্দলত্তেব্দলন? 

 

14. Which school of philosophy is more concerned to democratic discipline? 

গণতাত্তিক শঙৃ্খলার জনু দশথব্দনর ককান সু্কলটি কব্ত্তশ উত্তদ্বগ্ন? 

 

 

15. What is the aim of ‘Paravidya’ in ancient Indian education? 

প্রাচীন িারতীয় ত্তশক্ষায় 'পরাত্তব্দুার' কী লক্ষু ত্তেল ? 



 

16. What was termed as ‘end ceremony’ of Vedic education system? 

বব্ত্তদক ত্তশক্ষাব্ুব্স্থার সমাত্তি অনুষ্ঠাব্দনর নাম কী? 

 

17. What are the knowledge acquisition phases of Vedic education ? 

বব্ত্তদক ত্তশক্ষায় জ্ঞান অজথ ব্দনর ির গুত্তলর ক্রমটি কী?  

 

18. What is ultimate aim of Buddhist education? 

কব্ৌত্তদ্ধক  ত্তশক্ষার চূডান্ত লক্ষু কী? 

 

19. What was institution of secondary education in Islamic system called? 

ইসলাত্তমক ব্ুব্স্থায় মার্ুত্তমক ত্তশক্ষাব্দক কী  ব্লা হত ? 

 

20. What is Prabajya in Buddhistic Education? 

কব্ৌত্তদ্ধক ত্তশক্ষায়  প্রব্রজুা প্রাি ত্তশক্ষার্ীব্দদর কী ব্লা হত ? 

 

21. Who applied Downward Filtration theory in the field of education? 

ত্তশক্ষার কক্ষব্দে চুইব্দয় পডা নীত্ততর তত্ত্বটি কক প্রব্দয়াগ কব্দরত্তেব্দলন? 

 

22. Which is called the ‘Magna Carta’ of Indian education?  

ককানটি িারতীয় ত্তশক্ষার মুাগনাকার্থ া নাব্দম  পত্তরত্তচত? 

 

23. Which is the first Indian education commission in pre-independent India? 

প্রাক-স্বার্ীন িারব্দত প্রর্ম িারতীয় ত্তশক্ষা কত্তমশন ককানটি? 

 

24. Which commission recommended the concept of rural university?  

গ্রামীণ ত্তব্শ্বত্তব্দুালয় র্ারণাটি ককান কত্তমশব্দনর একটি অনুতম সুপাত্তরশ? 

 

25. Which commission recommended formation of school cluster? 

ককান কত্তমশব্দনর সপুাত্তরব্দশ 'সু্কলগুচ্ছ' বতত্তর করার কর্া ব্লা হব্দয়ব্দে ? 

 

26. Which commission laid down the setting up of Navodaya Vidyalayas as pace setting 

educational institutions in India? 

নব্দব্ুাদয় ত্তব্দুালয় িারব্দত ত্তশক্ষাপ্রত্ততষ্ঠান গব্দড কতালা ত্তশক্ষা কত্তমশব্দনর ফলাফল ককান কত্তমশব্দনর? 

 

27. Which committee is exclusively associated with Women empowerment in India?  

ককান কত্তমটি প্রতুক্ষ িাব্দব্  িারব্দতর মত্তহলা ক্ষমতায়ব্দনর সাব্দর্ যুক্ত? 

 

28. What is the full form of N.C.T.E ? 

N.C.T.E এর সম্পূণথ নাম কী? 

 

29. What is Teacher Education? 

ত্তশক্ষক ত্তশক্ষা কী? 

 

30. ‘Order is loaded from outside, discipline comes from within’-Is the statement true?  

অডথ ার ব্াইব্দর কর্ব্দক চাত্তপব্দয় কদয়া হয়, শঙৃ্খলা ত্তিতব্দর কর্ব্দক আব্দস-ব্ক্তব্ুটি ত্তক সতু? 

 

 


