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(Value Education)  

1. Answer any five of the following questions:                                                                                    

যে য োন ো পোাঁচটি প্রনের উত্তর দোও:                                      

a) What do you mean by Value?  
মূল্যন োধ  ল্নে ট  য োঝ? 
 

b) What is morality? 
ন টে েো ট ? 
 

c)  Write the aims of Peace Education? 
শোটি টশক্ষোর ল্ক্ষয  গুটল্ যল্ন ো।  

 
d) What is moral development? 

ন টে  ট  োশ ট ? 

e) What is Peace Education? 
শোটি-টশক্ষো ট ? 

f) What do you mean by Human Right Education? 
মো   অটধ োর টশক্ষো  ল্নে ট  য োঝ? 

g) Write the characteristics of value? 
মূল্যন োনধর ন টশষ্ট্য যল্ন ো।  

h) Classify value.  
মূল্যন োনধর যেণীট ভোগ  নরো।  
 
  

2. Answer any two questions:                                    5 x 2 = 10                                                                                             
        যেন োন ো 2টি প্রনের উত্তর দোও: 



 
a) Explain the importance of values in Education. 

টশক্ষোয় মূল্যন োনধর গুরুত্ব  যো যো   র।  
 

b) What is the role of the teacher in value education? 
মূল্যন োনধর টশক্ষোয় টশক্ষন র ভূটম ো ট ? 
 

c) How can values be inculcated in students through education?  
টশক্ষোর দ্বোরো ট ভোন  টশক্ষোর্থীনদর মনধয মূল্যন োধ জোগ্রে  রো েোন ? 
 

d) What are the factors that affects moral development? 
ন টে  ট  োনশ প্রভো  ট স্তোর োটর উপোদো  গুটল্  ী  ী? 

 
 
 

3. Answer any two questions from the following:               10 x 2 = 20                                                                   
        ট ননোক্ত যেন ো  দুটি প্রনের উত্তর দোও: 
 

a) Define Morality. Discuss briefly the role of Parents to facilitate children’s moral 
development.                                                        2 + 8                                                                                                                                 
ন টে েো সঙ্গোটয়ে  র। টশশুর ন টে  ট  োনশ অটভভো  নদর ভূটম ো সংনক্ষনপ আনল্োচ ো  নরো।  
 

b) Write the objectives of Peace Education? What are the  issues of Peace 
Education?                                                           5+5 
শোটি টশক্ষোর উনেশয যল্  । শোটি টশক্ষোর সমসযো গুটল্ ট ? 
 

c) Describe the basic source of values and the reasons for value Crisis.  5+5                                    
মূল্যন োনধর মূল্ উৎস গুটল্  এ ং মূল্যন োধ সঙ্কনির  োরণ গুটল্   থ ো  নরো।  
 

d) What are the basic recommendations in new education policy on value 
education? 
Discuss the importance of human rights education.                       5+5                                                                  
মূল্যন োধ সম্পন থ  েু  জোেীয় টশক্ষো ীটের প্রধো   সুপোটরশ গুটল্ ট  ট ? মো   অটধ োর টশক্ষোর 
গুরুত্ব আনল্োচ ো  র। 


