
B A Sem V Hons Examination 2020 (CBCS) 

Subject- Education 

Course- DSE 1 

( Current Issues in Indian Education) 

Full Marks- 60                                                                Time- 3 hrs 

1. Answer any three questions:                                                        10 X 3 = 30 

যেক োক ো তি টি প্রকের উত্তর দোও । 

a) Discuss the concept of equal opportunity in education. 

তিক্ষোয় সমসুকেোকের ধোরণোটি আক োচ ো  র।  

b) Discuss the concept of globalization in education.  

তিক্ষোয় তিশ্বোয়ক র ধোরণোটি আক োচ ো  র।  

c) Discuss the role of education for formation of the concept of human rights. 

মো িোতধ োকরর ধোরণো েঠক  তিক্ষোর ভূতম ো আক োচ ো  র।  

d) Discuss the progress of women education in India. 

ভোরিিকষ ে  োরী তিক্ষোর অগ্রেতি আক োকচো ো  র।  

e) Discuss about NCERT and SCERT.                                         5 + 5 

NCERT and SCERT  সম্পক ে  আক োচ ো  র। 

 

2. Answer any six questions from the following:                                5X 6 = 30 

ত কে প্রদত্ত যেক োক ো ছয় টি প্রকের উত্তর দোও। 

a) Write the functions of NUEPA. 

NUEPA এর  োে েোি ী য খ।  

b) Discuss about adult education in India. 

ভোরিিকষ ে িয়স্ক তিক্ষো সম্পক ে আক োচ ো  র।  

c) What is meant by privatisation in education? 

তিক্ষোয় যিসর োতর রণ ি কি ত  যিোঝ?  . 

d) Write functions of NAAC briefly.  

সংকক্ষকে NAAC এর  োজ গুত  য খ।  

e) Write the objectives of Sarba Shikkha Mission. 

সি ে তিক্ষো তমি  এর উকেিয গুত  য খ।  

f) Write the functions of UGC. 

UGC এর  োে েোি ী য খ। 

g) Discuss Five-year plan. 



েঞ্চিোতষ ে ী েতর ল্প ো সম্পক ে আক োচ ো  র।  

 

h) Discuss about NCTE. 

NCTE সম্বকে আক োচ ো  র।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



B A Sem V Hons Examination 2020 (CBCS) 

Subject- Education 

Course- DSE 1 

( Yoga Education) 

Full Marks- 60                                                                     Time- 3 hrs 

 

 

1. Answer any three questions of the following :-      10x3=30 

    যেক োক ো তি  টি প্রকের উত্তরine দোও।  

a) Define Asana and explain the procedure, benefits and precautions of any two Asanas of your own 

choice. 

   আসক র সংজ্ঞো দোও এিং যিোমোর েছন্দ মি দুটি আসক র েদ্ধতি, সুফ  এিং সোিধো িো িযোখযো 

 র।  

b) Write the types of Kriyas and its importance in Modern life.    

    ক্রিয়োর প্র োরকভদ গুত  য খ এিং আধতু   জীিক  এর গুরুত্ব য খ।  

c) Define personality and explain how can you your personality through yoga practice. 

    িযক্রিত্ত্ব ত  এিং িুতম ত ভোকি যেোেোভযোকসর মোধযকম িযক্রিত্ত্ব এর উন্নতি ঘিোকি? 

d) What is meant by Karma Yoga? Differentiate between Niskam and Sakam Karma.          

       ম ে যেোে ি কি ত  যিোঝোয়? ত ষ্কোম  ম ে ও সো োম  ম ে এর মকধয েোর্্থ ে য য খ।  

e) What is meant by Hatha Yoga? Write the importance of Hatha Yoga in daily life. 

   হঠ যেোে ি কি ত  যিোঝোয়? প্রোিযতহ  জীিক  হঠ যেোকের গুরুত্ব য খ।  

 

  2.   Answer any six  questions of the following :-                                                   5 X 6                                           

যেক োক ো ছয় টি প্রকের উত্তর দোও।       

a) State the aims and objectives of Yoga. 

  যেোে এর  ক্ষয ও উকেিয গুত  য খ।  

b) What do you mean by Yama and Niyama according to Raj yoga? 



 রোজ যেোে মকি ইয়োমো এিং ত য়মো ি কি ত  যিোঝ য খ। 

c) Discuss about Samadhi Pada according to Patanjali yoga sutra. 

  েিঞ্জত  যেোেসূত্র মকি সমোতধেোদ সম্পক ে আক োচ ো  র।  

d) Write Mitahara according to Hatha pradipika. 

 হঠ প্রতদতে ো মকি তমিোহোরো সম্পক ে য খ।  

e) Write a note on Meditation and its benefits. 

 ধযো  এিং এর সুফ  সম্বকে িী ো য খ।  

f) Write the effects of Pranayama. 

 প্রোণোয়োকমর ফ োফ  গুত  য খ।   

g) What is meant by Deep Relaxation Technique (D R T ) ? 

    D R T ি কি ত  যিোঝোয়?  

h)Write a short note about Anand Mimansa.    

  আ ন্দ তমমোংসো সম্পক ে িী ো য খ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



B A Sem V Hons Examination 2020 (CBCS) 

Subject- Education 

Course- DSE 1 

( Music and Fine Arts in Education ) 

Full Marks- 60                                                             Time- 3 hrs 

 

 

1. Answer any three questions:                                                        10 X 3 = 30 

যেক োক ো তি টি প্রকের উত্তর দোও । 

a)  Write down the influence of ‘Kirtan’ on Rabindra Sangeet. 

রিীন্দ্রসংেীকি  ীিে  েোক র প্রভোি সম্পক ে য খ।  

b) What are the objectives of teaching Music at the secondary level? 

তিদযো কয় মোধযতম  স্তকর সংেীি তিক্ষোদোক র উকেিযগুত  য খ।  

c) Describe the characteristics of architecture of ‘Mohanjadoro’ and ‘Harappa’. 

মকহকঞ্জোদোকরো ও হরপ্পোর ভোস্কে ে  োর তিকিষিো সম্বকে আক োচ ো  র।  

  

d)  Give a comparative account of ‘Dhamar’ and ‘Choutal’.   

ধোমোর ও যচৌিোক র এ টি িু  োমূ   আক োচ ো  র।  

e) State the classification of dance. Describe ancient history of dance.  

 কৃিযর যেণীতি যোস  র।  কৃিযর প্রোচী  ইতিহোস িণ ে ো  র।  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

2. Answer any six questions from the following:                                5X 6 = 30 

ত কে প্রদত্ত যেক োক ো ছয় টি প্রকের উত্তর দোও।  

 

a) Discuss briefly integration of Gayan and Vadan in educational practices. 

তিক্ষোয় েো  ও িোজ োর সমন্বয় সম্পক ে আক োচ ো  র।  

b) What colours will you use to point a white flower on a white paper? 

এ টি সোদো  োেকজর উের সোদো ফু  রঙ  রকি ত  ত  রঙ িযিহোর  রকি?  

c) Discuss about 5 different folk dance in India. 



ভোরকির েোাঁচটি য ো  ৃিয ত কয় আক োচ ো  র। 

d) Explain the word ‘Madhubani’ and describe about the subject of ‘Madhubani 

Painting’. 

‘মধুি ী’ িব্দটি িযোখযো  র এিং মধুি ী তচত্র  োটি িণ ে ো  র।  

               

e) What are steps in writing creative story? 

সজৃ িী  েল্প য খোর েে েোয় গুত  ত  ত ?  

f) Discuss the utility of drama for educational and social changes. 

তিক্ষোেি ও সোমোক্রজ  েতরিিেক   োিক র উেকেোতেিো আক োচ ো  র। 

   

g) Write in detail about ‘Vatkhande Notation System’. 

ভোিখকে স্বরত তে েদ্ধতি’ তিস্তোতরিভোকি িণ ে ো  র। 

 

h) Indicate the qualities of a good musician according to Sangeet Ratnakar. 

‘সংেীি রত্নো কর িতণ েি এ জ  উত্তম সংেীি োকরর গুণোি ী িণ ে ো  র  


