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CC-2, ভারতীয় শিক্ষার ইশতহাস 

Unit-1:  প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারতীয় শিক্ষা 

• বৈদিক যুগের দিক্ষা (দিক্ষার লক্ষয, দিক্ষণ পদ্ধদি, পাঠ্যক্রম ও দিক্ষক-দিক্ষার্থী সম্পকক ) 

• ব্রাহ্মণযযুগের শিক্ষা (দিক্ষার লক্ষয, দিক্ষণ পদ্ধদি, পাঠ্যক্রম ও দিক্ষক-দিক্ষার্থী সম্পকক ) 

• বৈৌদ্ধযুগের দিক্ষা (দিক্ষার লক্ষয, দিক্ষণ পদ্ধদি, পাঠ্যক্রম ও দিক্ষক-দিক্ষার্থী সম্পকক ) 

• মুসদলম ৈা ইসলাম যুগের শিক্ষা (দিক্ষার লক্ষয, দিক্ষণ পদ্ধদি, পাঠ্যক্রম ও দিক্ষক-দিক্ষার্থী সম্পকক ) 

Unit-2:  শিটিিযুগে ভারতীয় শিক্ষা (1800-1853) 

• শ্রীরামপুর ত্রয়ী ও দিক্ষাগক্ষগত্র িাগির অৈিান 

• সনি আইন ৈা চার্ক ার আক্ট ও প্রাচয-পাশ্চািয দ্বন্দ্ব 

• বমকগল দমদনর্ এৈং বৈদটংক- এর দসদ্ধান্ত 

• অযাডাম-এর দরগপার্ক  

Unit-3:  শিটিিযুগে ভারতীয় শিক্ষা (1854-1946) 

• উগডর বডসপযাচ, হাটার কদমিন 

• প্রার্থদমক,মাধ্যদমক এৈং উচ্চদিক্ষার দৈষগয় কার্ক গনর নীদি, র্ািীয় দিক্ষা আগদালন: কারণ এৈং প্রভাৈ,  

• ৈুদনয়ািী দিক্ষা- ধ্ারণা ও দৈকাি 

• কদলকািা দৈশ্বদৈিযালয় কদমিন ৈা সযাডলার কদমিন (1917-1919) 

Unit-4: স্বাধ্ীগনাত্তর ভারগতর শিক্ষা 

• রাধ্াকৃষ্ণণ কদমিন (দৈশ্বদৈিযালয় দিক্ষার লক্ষয, পাঠ্যক্রম,  গ্রামীন দৈশ্বদৈিযালয়) 

• মুিাদলয়র কদমিন (মাধ্যদমক দিক্ষার লক্ষয, কাঠ্াগমা ও পাঠ্যক্রম ) 

• বকাঠ্াদর কদমিন (প্রার্থদমক ও মাধ্যদমক দিক্ষার লক্ষয, কাঠ্াগমা ও পাঠ্যক্রম) 

• র্ািীয় দিক্ষানীদি-1986, POA- 1992 
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১. যেক োন শতনটি প্রকের উত্তর দোও।                        10x3=30 

ক। শ্রীরামপুর ত্রয়ী কাগির ৈলা হয়? িাাঁ গির দিক্ষােি কাযকধ্ারার মূলযায়ন কর। 

খ। মাধ্যদমক দিক্ষায় পাঠ্যক্রম সম্বগে মুিাদলয়র কদমিগনর সুপাদরিগুদল বলখ। ৈিক মান দিক্ষায় এই সুপাদরিসমূগহর প্রভাৈ 

কিখাদন? 

ে। ভারগি ইসলাদমক দিক্ষার প্রধ্ান বৈদিষ্ট্যগুদল আগলাচনা কর এৈং মধ্যুেীয় সাংসৃ্কদিক সমন্বগয় বসগুদলর প্রভাৈ 

দৈগেষণ কর। 

ঘ। প্রর্থম ভারিীয় দিক্ষাকদমিগনর (১৮৮২) প্রধ্পন সুপাদরিগুদল আগলাচনা কর । এই সুপাদরিগুদল কির্া ৈস্তৈাদয়ি 

হগয়দিল? 

২. যেক োন পোাঁ চটি প্রকের উত্তর দোও।                        5x5=25 

ক। বমকগল দমদনর্ দক? 

খ। অনািান প্রর্থা প্রসগে উড বডসপযাগচর সুপাদরিগুদল উগেখ কর। 

ে। সযাডলযাড কদমিগনর বযগকান দিনটি সুপাদরি বলখ। 

ঘ। দিক্ষাগক্ষগত্র প্রাচয-পাশ্চািয দ্বগন্দ্বর কারণ উগেখ কর। 

ঙ। টীকা বলখ- নগৈািয় দৈিযালয় 

চ। গ্রামীন দৈশ্বদৈিযালয় সম্পগকক  দৈশ্বদৈিযালয় দিক্ষাকদমিগনর সুপাদরিগুদল বলখ। 

 

৩. যেক োন পোাঁ চটি প্রকের উত্তর দোও।                      2x5=10 

ক। উপনয়ণ দক? 

খ। বৈদিক যুগের দিক্ষার দুটি লক্ষয বলখ। 

ে। সনি আইন ৈলগি দক বৈাঝ? 

ঘ। ৈুদনয়ািী দিক্ষার ধ্ারণা িাও। 

ঙ। বকাঠ্াদর কদমিন মগি মাধ্যদমক দিক্ষার লক্ষয দুটি উগেিয বলখ। 

চ। ১৯৮৬ সাগলর র্ািীয় দিক্ষানীদির দুটি  বৈদিষ্ট্য উগেখ কর। 
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1. Answer any three questions :

(a) Compare between the Brahmanic and Buddhistic system of education. 10

(b) Who were the Serampore Trio? Discuss their contribution in the field of education. 2+8

(c) Write the recommendations of the Hunter Commission on Secondary education. 10

(d) Write the recommendations of the Radhakrishnan Commission regarding Rural University. 10

2. Answer any five questions : 5×5

(a) Write any five objectives of Islamic system of education.

(b) Discuss the significance of Adam’s third report regarding indigenous education.

(c) Write any five recommendations of Lord Curzon’s Education Policy (1904) on Primary Education.

(d) Should Wood’s Despatch be considered as the ‘Magna Carta’ of Indian education?

(e) Write about the Seven streams of education as proposed by the Mudaliar Commission.

(f) Write the curriculum of secondary education according to the Kothari Commission.

3. Answer any five questions : 2×5

(a) Write any two effects of National Education Movement in India.

(b) Write any two aims of higher education as recommended by the Radhakrishnan Commission.

(c) Mention two important recommendations of the Sadlar Commission.

(d) What do you mean by ‘work experience’ as proposed by the Kothari Commission?

(e) How much fund was allocated in the 1813 Charter Act and for what purpose?

(f) What do you understand by ‘Navodaya Vidyalaya’?
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