
Bankim Sardar College 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Semester II Examination 

B.A. Honours  

Subject: EDUCATION 

Paper-CC4 

Marks-90 

Answers of each group should be in separate answer-sheet 

 Group –A 

                                      ( য কান ৫িট ে র উ র দাও।)                  5X2=10 

ক) দশন বলেত কী বােঝা? 

খ) দশেনর দুিট কাজ লখ? 

গ) সাংখ  মেত প িবংশিত তে র দুিট মূল ত  িক িক ? 

ঘ) সাংখ  মেত মাণ কয় কার ও িক িক? 

ঙ) িচ  ভূিম বলেত কী বােঝা? 

চ)  অ াি ক যাগ এর নাম লখ  ? 

ছ) িপটক কয় কার ও িক িক? 

জ)  িনবাণ িক? 

                                                 Group-B 

                                              

                                            ( যেকােনা একিট ে র উ র  দাও)                  1×15=15 

ক)  িশ া ও দশেনর মেধ  স ক আেলাচনা কেরা? 

খ) আ জািতকতা বাধ িবকােশ িশ ার ভূিমকা আেলাচনা কেরা? 

                                                 Group- C 

                   (িন িলিখত িলর উ র দাও এবং িতিট ে র সিঠক উ রিট লখ।) 25x1=25                     

1)  দশেনর একিট নতুন শাখা িক? 

     a) িশ া দশন              b)িশ া িব ান          c) িশ া            d) কৗশল িশ ানীিত 

 



2) িক থেক দাশিনক িচ ার উৎপি ? 

     a) িব য়                   b) ান                 c) িব ান           d) দশন 

3) "িশ া হেলা দশেনর গেবষণাগার যখােন  দাশিনক সেত র বধতা যাচাই করা হয়"  ক বেলেছন? 

       a) জন িডউই            b) জন লক           c) িফকেট             d)  কানটাই নয়। 

4) দশেনর  আেলাচ  িবষয় ক ধানত কয়িট ভােগ িবভ  করা যায়? 

        a) চারিট               b)পাচঁিট               c)ছয়িট                 d)িতনিট  

5) দশন এর কাজ িল ক কয়িট ভােগ ভাগ করা যায়? 

        a) 4িট                     b) 5িট                  c) 6িট               d) 3 িট 

6) "Educatum" শে র অথ িক? 

        a) To draw out     b) Instruction        c) To nourish      d) To lead out of 

7) "চারা গাছ িল িঠকমত গেড় তুলেত গেল চাই কষণ, মানুেষর জন  চাই িশ া"- ক বেলেছন? 

       a) েশা                b) েয়েবল                 c) হেগল            d) ওেয়বার 

8)  িশ ার কাজ িল ক কয়িট ভােগ ভাগ করা যায়? 

       a)4িট                        b) 5িট                  c) 6িট               d) 7িট 

9) দশনশা  িশ ার কয়িট িদকেক ভািবত  কের? 

       a) 2 িট                 b)4িট                   c) 5িট               d) 6িট 

10) দশন,জীবন ও িশ া কয়িট পর র স কযু ? 

       a) 4িট                   b) 5িট                   c)3িট              d) 6িট 

11) ভারতীয় দশেনর াচীনতম শাখা িক? 

       a) যাগ  দশন             b) সাংখ  দশন            c) বৗধদশন       d) কানটাই নয় 

12) যাগ দশেনর বতক ক? 

       a) পত িল               b) কিপলমুিন             c) েশা          d) েয়েবল 

13) সাংখ  দশেনর িভি  িক? 

       a) দুঃখবাদ               b) সুখবাদ               c) উপেযািগতা       d) ন ায় 

14) "িজন" শে র অথ িক? 

        a) জয়ী'                  b) িবজয়ী               c) ানী             d) দাতা 

15) জন দশেন ান কয় কার? 

        a) 5 িট                   b) 6িট                  c) 2িট              d) 4িট 

 



 

16) জন দশেনর মূল িভি  িক? 

        a)  িহংসা                  b) অিহংসা              c) সম ক ান       d) ন ায় 

17) বৗ  দশন িক দশন? 

         a) আি ক                  b) নাি ক             c) আি ক ও নাি ক  d) কানটাই নয় 

18) িশ া, সামািজক ন ায় িবচার, মানবািধকার, গণত , সাং ৃ িতক, বিচ  ও পিরেবশগত সেচতনতা উ য়েন 

একিট পূণ হািতয়ার, সই িশ াই হেলা শাি  িশ া- ক বেলেছন? 

        a) এম রয়                 b) ক িজ   সাইদাই     c) রাম আ জা        d) িলউইস 

19) িক হেলা জনেগা ীর  আত  সৃি র উে েশ  সংগিঠত  এক িহংসা ক আে ালন? 

         a) শাষণ                   b) শাি                 c)অত াচার             d)স াসবাদ 

20) " কান ব ি  যিদ তার অ িনিহত মতা বা সামথ  অনুযায়ী  ই া থাকা সে ও কান পশা বা চাকুরীর 

সুেযাগ না পায়  তােক বকার বলা হয়"-   ক বেলেছন? 

         a) রাম আ জা             b) ক িজ   সাইদাই      c) এম রয়            d) িলউইস 

21) "আ জািতকতা বাধ হল িনরেপ ভােব ব ি র পার ািরক আচরন পযােলাচনা ও মূল ায়েনর মতা"  ক 

বেলেছন? 

         a) িলউইস                 b) আলেপাট             c) এম িট  রামিজ        d) ক িজ   সাইদাই 

22) " মূল েবাধ হল আকাি ত ািথত যা জীবেন চলার পেথ পথিনেদশক, ব ি র দিহক ও মানিসক াে র 

পে  ভ সমাজকল াণ কর ,অিভেযাজেনর সহায়ক এবং  ব ি র কৃি  র াকারী" - ক বেলেছন? 

        a) আলেপাট                 b) এম িট  রামিজ       c) ক িজ   সাইদাই       d)রাধা  কমল মুখাজী 

23) "সত  ও ান অপিরবতনীয় নয় , সাবজনীন নয়। ব ি র কােছ সেত র িবিভ  প"- ক বেলেছন? 

        a) জন িডউই               b) আলেপাট            c) এম িট  রামিজ          d) ক িজ   সাইদাই 

24)  জন দাশিনকেদর কিট স দােয় িছল? 

         a) 2িট                     b) 3িট                 c) 4িট                     d) 5িট 

25)  জািত শে র অথ িক? 

          a)পুনবার                  b)পুনজ                c)অনুভূিত                  d)নাম প 

 

                                  



                                  ( য কান চারিট ে র উ র দাও)                             4×10=40 

ক) িশ া দশেনর মেধ  স ক আেলাচনা কেরা। 

খ)  িশ ায় েয়াগবােদর ভাব আেলাচনা কেরা। 

গ) আ জািতকতা বােদর িবকােশ িশ ার ভূিমকা লখ। 

ঘ) শাি  িশ ার পেথ বাধা সমূহ এবং  আেলাচনা কেরা। 

ঙ)সাংখ  দশেনর ানত  সংি  বণনা দাও 

চ) মূল েবােধর বিশ  ণীিবভাগ কেরা? 

ছ) িশ ায় কৃিতবাদ এর ভাব আেলাচনা কেরা? 

জ) অ াি ক যাগ এর  সংি  বণনা দাও? 

 
    

 
 

 


