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             The figures in the right hand side margin indicate full marks 
     Candidates are required to give their answers in their own words 
                                      as far as practicable.                           দি ণ া  সংখ া িল পূণমান িনেদশক ।                 পরী াথ েদর যথাস ব িনেজর ভাষায় উ র িদেত হেব । 
 

1. Answer any five of the following questions:                                                      (2X5=10) 
িন িলিখত য কােনা পাচঁ ট ে র উ র দাও ।  

a) What is meant by Comparative education? 
তলনামূলক িশ া বলেত িক বাঝায় ?  

b) Write two features of the Historical method of Comparative education. 
তলনামূলক িশ ার ঐিতহািসক প িতর দু ট বিশ  লখ ।  

c) What is meant by psychological method in Comparative education? 
তলনামূলক িশ ার মন া ক প িত বলেত কী বাঝায় ? 

d) Write any two features of Humanism. 
মানবতাবাদ এর য কােনা দু ট বিশ  লখ । 

e) What is meant by Nationalism? 
জাতীয়তাবাদ বলেত কী বাঝায় ? 
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f) Mention two objectives of the elementary education of UK. 
ইংল াে র াথিমক িশ া ব ব ার দু ট উে শ  উে খ কেরা ।  

g) What are the aims of elementary education in India? 
ভারতবেষ াথিমক িশ ার ল  িক? 

h) ‘Compare to learn’- elucidate. 
‘তলনা কেরা শখার জন ’-বলেত কী বাঝায়? 

 
2. Answer any four of the following questions:                                                      (5X4=20) 

িন িলিখত য কান চার ট ে র উ র দাও ।  
a) Briefly discuss the scope and importance of Comparative education.(2.5+2.5=05) 

তলনামূলক িশ ার পিরিধ এবং  সংে েপ আেলাচনা কেরা ।  
b) Write short note on the spiritual factors of Comparative education. 

তলনামূলক িশ ার আধ া ক উপাদান িলর উপর ট কা লখ ।  
c) Enumerate the scientific method of Comparative education. 

তলনামূলক িশ ার ব ািনক প িত িববতৃ কেরা ।  
d) Briefly discuss the administrative process of Secondary Education of UK. 

ইংল াে র মাধ িমক িশ া ব ব ার শাসিনক প িতর উপর সংি  আেলাচনা 
কেরা ।           

e) Write a short note on the financing of education in UK. 
ইংল াে র িশ া পিরকাঠােমােত অথব ব ার উপর এক ট সংি  ট কা লখ ।  
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f) Discuss briefly the contemporary problems of Comparative education. 
তলনামূলক িশ ার সমকালীন সমস ার িবষেয় সংি  আেলাচনা কেরা I 

 

3.  Answer any one of the following questions:                                                 (10X1=10) 

িন িলিখত য কােনা এক ট ে র উ র দাও: 

a) Discuss the curriculum of Elementary Education in USA and compare it with India.
          (5+5=10) 
আেমিরকা যু রাে র াথিমক িশ ার পাঠ ম বণনা কেরা এবং ভারতবেষর 
িশ াব ব ার সে  এর তলনামূলক আেলাচনা কেরা l 

b) Critically explain how Sociological methodology is used in the study of Comparative 
education. 
তলনামূলক িশ ার অধ ায়েন সামা জক প িত িকভােব ব ব ত হয় তার 
সমােলাচনামূলক ব াখ া কেরা l 
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