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

যেক োক ো তি টি প্রকের উত্তর দোও । 

 

a) Discuss the salient features of Brahmanic system of Education. Which of these 

features appeal you most and why?                                                        5+5 

ব্রোহ্মণ্য তিক্ষোর প্রধো  প্রধো  বৈতিষ্ট্য গুতি আকিোচ ো  র। ঐ বৈতিষ্ট্য গুতির মকধয য ো  

গুতি যিোমোর  োকে সৈ বোকেক্ষো আ র্ বণ্ীয় এৈং য  ?  

                                                                                                                 

b) ‘Buddhist education was democratic, universal and modern’. Discuss. 

‘যৈৌদ্ধ তিক্ষো তেি গণ্িোতি , সৈ বজ ী  এৈং আধতু  ’  – আকিোচ ো  র।       

 

c) Brahmanic and Buddhist system of education had similarities as well as 

dissimilarities- Explain.  

ব্রোহ্মণ্য ও যৈৌদ্ধতিক্ষো ৈযৈস্থোর মকধয সোদৃিয এৈং বৈসোদৃিয রকয়কে – ৈযোখ্যো  র।  

 

d) Discuss the general characteristics of Muslim Education in India.                                                                                                               

ভোরকি মুসতিম তিক্ষোর সোধোরণ্ বৈতিষ্ট্য গুতি আকিোচ ো  র।                                                                                                  

 

e) ‘The glory of Mediaeval Indian Education reached its zenith during the days of 

Akbara, the Great’ – Elucidate the statement.                                                                                                                                                                              

‘মধযেুকগ ভোরিীয় তিক্ষো মহোমতি আ ৈকরর আমকি যগৌরকৈর উচ্চতিখ্কর আকরোহ  

 করতেি’ – উক্তিটি ৈযোখ্যো  র।    

                                                                                                                                                                                                                    

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

ত কে প্রদত্ত যেক োক ো েয় টি প্রকের উত্তর দোও।  

 

a) Give an account of ‘Vikramshila’ as a centre of learning in ancient India. 

প্রোচী  ভোরকি তিক্ষো য ন্দ্র রূকে ‘তৈক্রমিীিোর’ তৈৈরণ্ দোও।  

 

b) Write note on: Gurukul system of Education 

িী ো যিখ্ঃ গুরু ুি তিক্ষোৈযৈস্থো  

 

c) Describe the aim and teaching methods of Buddhistic Education System 



যৈৌদ্ধ তিক্ষো ৈযৈস্থোর িক্ষয ও েদ্ধতি সম্পক ব আকিোচ ো  র।  

 

d) Briefly narrate the educational contributions of the Sultans of Delhi. 

তদল্লীর সুিিো কদর তিক্ষো সংক্রোন্ত অৈদো গুতি সংকক্ষকে তৈৈৃি  র।  

 

e) Descibe Women education in the Buddhist era.  

যৈৌদ্ধ েকুগ  োরী তিক্ষোর তৈৈরণ্ দোও।  

 

f) What was the significance of Varnashrama system in Brahmanic Education? 

ব্রোহ্ম য তিক্ষোয় ৈণ্ বোশ্রম প্রথোর িোি ্েে বয ত  তেি?   

  

g) Give an account of Nalanda as a centre of Learning in ancient India. 

প্রোচী  ভোরকির তিক্ষোক ন্দ্র তহকসকৈ  োিন্দোর তৈৈরণ্ দোও।   

 

h) Give periodisation of ancient Indian education with reference to each period.  

প্রতিটি েুকগর বৈতিষ্ট্য উকল্লখ্  কর প্রোচী  ভোরিীয় তিক্ষো ৈযৈস্থোর েুগ তৈভোগ  র।  

 

 


