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                                                     Answer all the questions.                    

 

1. Answer any Five questions:                                                      (2×5=10) 

a) What is meant by Comparative education? 

তলনামুলক িশ া বলেত িক বাঝায় ? 

b) Write the two importance of Comparative education. 

তলনামূলক িশ ার দু ট  লেখা. 

c) Write the two Factors of Comparative education. 

তলনামূলক িশ ার দু ট উপাদান লেখা. 

d) Write the two aims of Elementary education in UK. 

ইংল াে র াথিমক িশ ার দু ট ল  লেখা। 

e) What is the main objective of comparative education? 

তলনামূলক িশ ার ধান ল  িক? 

         f) What is meant by Scientific method of comparative education? 

 তলনামূলক িশ ার ব ািনক প িত বলেত কী বাঝায় ? 

f) Write two objectives of Secondary education in India. 



  
 

    ভারেতর মাধ িমক িশ ার দু ট উে শ  লেখা. 

         h) What is meant by Secularism ? 

 ধমিনরেপ তা বলেত কী বাঝায় ? 

 

2.  Answer any four From the following questions:                                    (5×4=20) 

a) Describe the Scope of comparative education. 

তলনামূলক িশ ার পিরিধ বণনা কেরা। 

b) Discuss the Philosophical method of comparative education. 

তলনামূলক িশ ার দাশিনক প িত আেলাচনা কেরা। 
 

c) Write about elementary education in UK. 

ইংল াে র াথিমক িশ া স েক লেখা। 

d) Make a Comparative study between elementary education system of USA and India. 

ভারত এবং আেমিরকার াথিমক িশ ার তলনা কেরাI 

       e) Compare the system of secondary education between India and UK. 

             ভারত এবং ইংল াে র মাধ িমক িশ া স েক তলনা কেরা। 

        f) Describe the importance of comparative education. 

তলনামূলক িশ ার  বণনা কেরা। 

3.  Answer any one questions:                                                 (10×1=10) 

a) Discuss the methods of comparative education. 

তলনামূলক িশ ার প িত আেলাচনা কেরা। 

b) What are the Factors of comparative Education? Discuss the Natural factors of 

comparative Education. 

তলনামূলক িশ ার উপাদান িল িক িক? াকৃিতক উপাদান স ে  আেলাচনা কেরা। 

 


