
  
 

 

PHILOSOPHY 

B.A 5
th

 Semester (Programme) Examination, 2021 

Course ID: 50610                                                                Course Code: AP/PHI/504SEC-3 

Course Title: Value Education 

Time:  2 Hours                                                                                                  Full Marks: 40 

The figures in the margin indicate full marks. 

Candidates are required to give their answers in their own words as for as practicable. 

দক্ষিণ প্রান্তস্থ সংখ্যাগুক্ষি প্রশ্নের পূণণমাশ্নের ক্ষেশ্নদণশক। 

পরীিার্ণীশ্নদর যর্াসম্ভব ক্ষেশ্নের ভাষায় উত্তর ক্ষদশ্নে হশ্নব। 

   
1. Answer any five of the following questions:                                    2x5=10 

ক্ষেম্নক্ষিক্ষখ্ে যয যকাে পাাঁচক্ষি প্রশ্নের উত্তর দাও:                                      

a) Write two natures of Value Education. 

মূিযশ্নবাধ ক্ষশিার দুক্ষি প্রকৃক্ষে যিখ্। 

b) What is meant by National Value? 

োেীয় মূিযশ্নবাধ কাশ্নক বশ্নি?  

c) What does Peace Education mean? 

শাক্ষন্তক্ষশিা      কী যবাঝ?  

d) What do you mean by Conflict? 

‘ ন্দ্ব’ বিশ্নে কী যবাঝ?  

e) Mention two aims of Peace Education. 

শাক্ষন্তক্ষশিার দুক্ষি িিয উশ্নেখ্ কর।  

f) What is Value? 

মূিযশ্নবাধ কাশ্নক বশ্নি?  

g) What is meant by human rights? 

মােবাক্ষধকার বিশ্নে কী যবাঝ?  

h) Write the two causes of value crisis. 

মূিযশ্নবাশ্নধর সংকশ্নির দুক্ষি কারণ      কর। 

2. Answer any four of the following questions:             5x4=20 

ক্ষেম্নক্ষিক্ষখ্ে যয যকাে চারক্ষি প্রশ্নের উত্তর দাও:                                      



  
 

 

a) Explain the different perspectives of value education. 

মূিযশ্নবাধ ক্ষশিার ক্ষবক্ষভন্ন দৃক্ষিভক্ষি সম্পশ্নকণ বণণো দাও। 

b) Explain the general objective of value education. 

মূিযশ্নবাধ ক্ষশিার সাধারণ িিযগুক্ষি আশ্নিাচো কর। 

c) Explain the barriers of Peace Education. 

শাক্ষন্তক্ষশিার পশ্নর্ বাধাসমূহ আশ্নিাচো কর।  

d) Discuss on values in Peace Education. 

শাক্ষন্তক্ষশিায় মূিযশ্নবাধ সম্পশ্নকণ আশ্নিাচো কর।  

e) Discuss the important features of human rights. 

মােবাক্ষধকাশ্নরর গুরুত্বপূণণ ববক্ষশিগুক্ষি আশ্নিাচো কর।  

f) Discuss the causes of Conflict. 

 যন্দ্বর কারণগুক্ষি সংশ্নিশ্নপ আশ্নিাচো কর। 

3. Answer any one of the following questions:                         10x1=10 

ক্ষেম্নক্ষিক্ষখ্ে যয যকাে একক্ষি প্রশ্নের উত্তর দাও:                                     

a. Discuss the role of Peace education in present day context. 

বেণমাে ক্ষদশ্নে শাক্ষন্তক্ষশিার ভূক্ষমকা আশ্নিাচো কর। 

b. Write the concept of value education. 

মূিযশ্নবাধ ক্ষশিার ধারণাক্ষি যিখ্।  

c.  Explain the important role of Arts and the humanities in university education in India. 

ভারেবশ্নষণর ক্ষবশ্বক্ষবদযািশ্নয়র ক্ষশিার যিশ্নে কিা ও মােবো ক্ষবষয়ক ক্ষবষয়গুক্ষির গুরুত্বপূণণ ভূক্ষমকাগুক্ষি বযাখ্যা কর।  

 

 


