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1. Answer any ten questions:                                                  2 X 10 = 20 

যেক োন দশটি প্রকের উত্তর দোও। 

 

a) What is NAEP? 

NAEP ক ?  

b) Define stagnation as prescribed by Hartog Committee. 

হোিটগ  কিটি কিকিকিত স্থকিরতোর সংজ্ঞো দোও।  

c) What are the three concepts associated with higher education as per the 

Knowledge Commission? 

নকেজ  কিশন কনি টোকিত উচ্চকশক্ষো সম্পক টত কতনটি ধোরনো ক  ক ?  

d) What is universalization of achievement? 

পোরদকশ টতোর সোি টজনীনতো  ী?  

e) What is ‘grade contract’ in higher education? 

উচ্চকশক্ষোকত ‘যেড  ন্ত্রোক্ট’  ী?  

f) Define Samagra Siksha Abhiyan? 

‘সিে কশক্ষো অকিেোন’ এর সংজ্ঞো দোও।  

g) What is ‘Butler Act’ in England Education? 

ইংেযোকের কশক্ষোয় িোিেোর আইন ক ?  

h) Mention one basic feature of American Primary Education system. 

আকিকর োর প্রোথকি  কশক্ষো িযিস্থোর এ টি িূে বিকশষ্ট্য উকেখ  র।  

i) Write two fields of Comparative Education. 

তুেনোিূে  কশক্ষোর দুটি যক্ষত্র যেখ।  

j) State two objectives of secondary education in America. 

আকিকর োর িোধকি  কশক্ষোর দুটি উকেশয কিিতৃ  র।  

k) Write two basic aims of primary education in England. 

ইংেযোকের প্রোথকি  কশক্ষোর দুটি িূে েক্ষয যেখ।  

l) State two objectives of Navodaya Vidyalaya. 



নকিোদয় কিদযোেকয়র দুটি উকেশয কিিতৃ  র।  

m) Mention one need of comparative education. 

তুেনোিূে  কশক্ষোর এ টি প্রকয়োজনীয়তো উকেখ  র।  

n) What is three-language formula? 

ত্রত্র িোষো সুত্র ক ?  

o) State any one difference in higher education between India and USA. 

িোরত ও USA এর উচ্চকশক্ষোর িকধয যেক োন এ টি পোথ ট য কিিতৃ  র।  

 

 

2. Answer any two questions:                                                        2 X 10 = 20 

যেক োকনো দুটি প্রকের উত্তর দোও ।  

 

a) Discuss the different factors of Comparative Education  

তুেনোিূে  কশক্ষোর কিকিন্ন উপোদোনগুকে আকেোিনো  র।  

                                                                                                                  

b) Discuss the advantages and limitations of Comparative Education.       5+5  

তুেনোিূে  কশক্ষোর সুকিধো ও সীিোিদ্ধতো  আকেোিনো  র।  

 

c) Discuss the aims and curriculum of Secondary Education in England.     5+5 

ইংেযোকের িোধযকি  কশক্ষোর েক্ষয এিং পোঠক্রি  আকেোিনো  র।  

 

d) Discuss the nature of ‘Public School’ and ‘Nabodaya Vidyalaya’ in India                                        

িোরকতর পোিকে  সু্কে ও নকিোদয় কিদযোেকয়র প্র ৃকত আকেোিনো  র।                              

 

                                                                                                                                                                                                                        

3. Answer any four questions from the following:                                4 X 5 = 20 

কনকে প্রদত্ত যেক োকনো িোর টি প্রকের উত্তর দোও।  

 

a) Discuss the nature of Comparative Education. 

তুেনোিূে  কশক্ষোর প্র ৃকত  আকেোিনো  র। 

 

b) Mention the aims of Higher Education in USA. 

USA  এর উচ্চকশক্ষোর  েক্ষযগুকে উকেখ  র।  

 

c) Write a note about ‘Grammar School’ in England.. 

ইংেযোকের ‘েোিোর সু্কে’ এর উপর এ টি িী ো যেখ।   



 

d) Discuss the necessities of Adult Education in India. 

িোরকত িয়স্ক কশক্ষোর প্রকয়োজনীয়তো আকেোিনো  র।  

 

e) What are the aims and objectives of Elementary Education in America?  

আকরকি োর প্রোরকি  কশক্ষোর েক্ষয ও উকেশযগুকে ক  ক ?  

 

f) Write a note about Historical Method of Comparative Education. 

তুেনোিূে  কশক্ষোর ঐকতহোকস  পদ্ধকতর উপর এ টি িী ো যেখ।  

  

        

            


