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Education 
[Semester – II] 

Comparative Education 

Paper Code: EDN-123 

Full Marks: 40                   Time: 2 Hours 

 

The figures in the right-hand margin indicate marks. Candidates are required to give their answers in their own 

words as far as practicable. 

 

 

1. Answer any FIVE (5) questions          5 × 1 = 5 

a. Who is the father of Comparative Education? 

            i. Marc Antonie De Jullien                    ii.  George Payne      

            iii. Isac Kandel                                       iv. G. Morrison 

b.  What is the name of the controlling agency of Teacher Education in India? 

            i. NCERT             ii. NABH            iii. NCTE            iv. NUEPA 

c.        Full form of L.E.A.  

           i. Local Education Agency                   ii. Local Education Authority      

            iii. Local Education Advisory                iv. Local Education Assembly 

d. In education system of Japan, lower secondary stage includes class: 

            i.  Class VII –IX                          ii. Class VIII – X       

            iii. Class IX – XI                         iv. Class VII – IX 

e.  Name of the Programme initiated by the Government of India to expand Adult Education   

           at the national level: 

i. National Adult Education Programme 

ii. Social Education Programme 

iii. Basic Literacy Programme 

iv. National Education Programme 

f.   The duration of the academic session of primary education in China  

              i. January – December      ii. September – July 

              iii.  September – August                               iv. July- June 

g.  The name of the first phase of the development of comparative  



             education: 

            i. Phase of Transfer                     ii. Phase of Cultural Context     

             iii. Phase of Transactional            iv. Phase of Travelers’ Tales 

h. Which one of the following is not a factor of comparative education?  

            i.  Geographical factor                         ii. Religious factor  

             iii. Intellectual factor                          iv. Moral factor 

 

2. Answer any TWO (2) questions      2 × 5 = 10 

a. Write down any two objectives of comparative education. 

b. Mention the different stages of comparative education 

c. Write down the two features of the primary education system of Japan. 

d. What is meant by globalization? 

e. Write down the scientific factor of comparative education. 

f. Write down the name of four higher education institutions in Cuba state. 

g. State the education structure of Finland. 

h. What are the causes of inequality in education? 

 

3. Answer any THREE (3) questions:            3 × 5 = 15  

a. Describe the major features of the education system. 

b. State the concept and scope of comparative education of Bangladesh. 

c. Briefly discuss the causes of studying comparative education. 

d. Write a note on Secondary education system of USA 

e. Briefly describe the primary education structure and evaluation system of Russia. 

 

4. Answer any ONE (1) of the following questions:             1x10=10 

a. Briefly discuss the different factors that influence comparative education.  Describe the 

higher education system of Russia. 

b. Describe the secondary education system of England concerning the structure of 

education and medium and instruction. Mention the educational reform of Finland state. 

c. Describe in details how Poverty, Untouchability and population Explosion affect 

Education System? 
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১. নিচের প্রশ্নগুনির থেচে থেচেোচিো পোাঁেটির উত্তর দোও|    ৫ x১=৫ 

ক।         তুলনামূলক শিক্ষার জনক কক ?  

              i. Marc Antonie De Jullien                    ii.  George Payne      

              iii. Isac Kandel                                      iv. G. Morrison 

খ।        ভারতবর্ষে শিক্ষক-শিক্ষণ কক্ষর্ে শনয়ন্ত্রণকারী সংস্থাশির নাম শক?  

            i. NCERT             ii. NABH            iii. NCTE            iv. NUEPA 

গ।        L.E.A.—ের পুর্রা কথা: 

            i. Local Education Agency           ii. Local Education Authority      

            iii. Local Education Advisory          iv. Local Education Assembly 

ঘ।        জাপার্নর শিক্ষাবযবস্থায় শনম্ন-মাধ্যশমক স্তর্র অন্তভুেক্ত কেণী: 

            i.  Class VII –IX                ii. Class VIII – X       

            iii. Class IX – XI               iv. Class VII – IX 

ঙ।        জাতীয়স্তর্র বয়স্কশিক্ষা প্রসার্রর জনয ভারত সরকার কতত েক কমেসূচীশির নাম: 

i. National Adult Education Programme 

ii. Social Education Programme 

iii. Basic Literacy Programme 

iv. National Education Programme 

চ।         চীর্নর প্রাথশমক শিক্ষাবযবস্থায় প্রশতশি শিক্ষা বর্ষের সময়কাল – 

            জানুয়ারী – শির্সম্বর     ii.  কসর্েম্বর – জুলাই   iii. কসর্েম্বর-আগষ্ট     iv. জুলাই – জুন 

ছ।         তুলনামূলক শিক্ষা শবকার্ির প্রথম পর্োয়শির নাম –  

             i. Phase of Transfer                     ii. Phase of Cultural Context     

             iii. Phase of Transactional           iv. Phase of Travelers’ Tales 

জ।         শনম্নশলশখত ককানশি তুলনামূলক শিক্ষার উপাদান নয় – 

             i. কভৌর্গাশলক উপাদান    ii. ধ্মেীয়উ পাদান    ii. কবৌশিক উপাদান     iv. ননশতক উপাদান 

২. নিচের থেচেোচিো পোাঁেটি প্রচশ্নর উত্তর দোও:      ৫ x২=১০ 



ক। তুলনামূলক শিক্ষার কর্র্কার্না দুশি উর্েিয কলর্খা। 

খ। তুলনামূলক শিক্ষা শবকার্ির স্তরগুশলর নাম উর্েখ কর্রা। 

গ। জাপান রার্ের প্রাথশমক শিক্ষাবযবস্থার দুশি নবশিষ্টয কলর্খা। 

ঘ। শবশ্বায়ন বলর্ত শক কবাঝ? 

ঙ। তুলনামূলক শিক্ষার নবজ্ঞাশনক উপাদানশি কলর্খা। 

চ। শকউবা রার্ের চারশি উচ্চশিক্ষা প্রশতষ্ঠার্নর নাম কলর্খা। 

ছ। শিনলযান্ড রার্ের শিক্ষা কাঠার্মাশি বযক্ত কর্রা। 

জ। শিক্ষার্ক্ষর্ে অসমতার কারণগুশল শক শক? 

 

৩। নিচের প্রশ্নগুনির থেচে থেচেোি নিিটি প্রচশ্নর উত্তর দোও|    ৩ x৫=১৫ 

ক। বাংলার্দর্ির শিক্ষাবযাবস্থার মূল নবশিষ্টগুশল বনেণা কর্রা। 

খ। তুলনামূলক শিক্ষার অথে ও পশরশধ্ বযক্ত কর্রা।  

গ। তুলনামূলক শিক্ষা পড়ার কারণ সংর্ক্ষর্প আর্লাচনা কর্রা।  

ঘ। িীকা কলর্খা : আর্মশরকা রু্ক্তরার্ষ্টর মাধ্যশমক শিক্ষাবযবস্থা 

ঙ। রাশিয়ার প্রাথশমক শিক্ষার কাঠার্মা ও মূলযায়ন পিশত সংর্ক্ষর্প বনেণা কর্রা।   

 

৪. নিচের প্রশ্নগুনির থেচে থেচেোচিো এেটি প্রচশ্নর উত্তর দোও।            ১x১০=১০ 

ক। তুলনামূলক শিক্ষায় প্রভাব শবস্তারকারী উপাদানগুশল সংর্ক্ষর্প আর্লাচনা কর্রা। রাশিয়ার উচ্চ শিক্ষাবযবস্থা–র 

সংশক্ষপ্ত শববরণ দাও। 

খ। শিক্ষা কাঠার্মা ও শনর্দেিনা দার্নর পশরপ্রশক্ষর্ত ইংলযার্ন্ডর মাধ্যশমক শিক্ষাবযবস্থাশি বনেণা কর্রা। শিনলযান্ড রার্ের  

শিক্ষামূলক সংস্কারগুশল উর্েখ কর্রা। 

গ। শিক্ষার্ক্ষর্ে কীভার্ব দাশরদ্রতা, অস্পতিযতা ও জনশবর্ফারণ প্রভাব কির্ল কস সম্পর্কে শবস্তাশরত আর্লাচনা কর্রা।       

             


