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The Purpose/ Objectives of Comparative Education
তুলনামূ লক শিক্ষা একটি ইন্টারশিশিশিনাশর ককািস, এটি শিশিন্ন শিষয় এর ধারনা একশিত হয়য় গয়ে উয়েয়ে
।শিক্ষা প্রশতষ্ঠায়ন অনযানয কে িমস্ত শিষয় পোয়না হয় তুলনামূ লক শিক্ষা কতমশন একটা শিষ্য় , অনয িমস্ত
শিষয়য়র মত এরও শকেু লক্ষয ও উয়েিয রয়য়য়ে । Hans (1992) এর ময়ত, তুলনামূ লক শিক্ষার উয়েিয
হলঃ
তুলনামূ লক শিক্ষার মূল উয়েিয হল শিক্ষার শিশিন্ন উপাদান গুশলয়ক ঐশতহাশিক শদক কেয়ক শিয়েষণ
করা,তুলনামূ লক আয়লাচনা কয়র িমিযার িমাধান করা।

িাদৃিয মূ লক কদিগুয়লার শিক্ষা িযিস্থা িম্পয়কস শিক্ষােীয়দর অিগত/ িজাগ করায়না। তারা োয়ত শনয়জর
কদয়ির শিক্ষা িযিস্থা কক িুঝয়ত পায়র এিং একশিংি িতয়কর, শিশ্বায়য়নর নাগশরক শহয়িয়ি অনযয়দর িায়ে
মাশনয়য় চলার জনয, শনয়জয়দর িশিষযৎ এর জনয কে, কে পশরিতস ন করা প্রয়য়াজন কি গুশল িম্পয়কস
ধারণালাি করয়ত পায়র।
তুলনামূ লক শিক্ষার উয়েিয হয়ে পশরিতস ন এিং স্থানীয় অিস্থার চাশহদা অনু োয়ী জাতীয় শিক্ষা িযিস্থায়ক
িংস্কার করা ।

১) একটি দেশের শেক্ষা প্রশিষ্ঠান গুশ ার প্রকৃশির পাোপাশে শেক্ষামূ ক অনু েী ন
(Educational Practices) সম্পশকে জানা এবং শনশজর দেশের শেক্ষা অনু েী ন দক উন্নি করশি
সহায়িা করা।

২) শবশিন্ন শেক্ষাগি পশরবিে শনর জনয উপাোন োয়ী/ প্রিাব দেশ িাশের দবাঝার দক্ষশে
সহায়িা করা ।
(৩) ছাে ও শেক্ষকশের এই শবশিন্ন দেশের শেক্ষা পদ্ধশি সম্পশকে অবগি করা, যার মাধ্যশম
শনশজশের শেক্ষাবযবস্থায়, পদ্ধশিশি পশরবিে ন ঘটাশনা ।
(৪) শুধ্ু মাে শেক্ষা উন্নয়শন নয়, সমাশজর সাধ্ারণ/ সামশিক উন্নয়শন অবোন রাখা ।
(৫) একাশেশমক/ শেক্ষাগি অনু োসন/ েৃ ঙ্খ া দকমন হওয়া উশিি িাশি সহায়িা করা ।
(৬) একজশনর( শেক্ষক/ শেক্ষার্থী) শেক্ষাগি সমসযা সমাধ্াশন সহায়িা করা ।
(৭) অনয দেশের শেক্ষাগি েেে ন, িত্ত্ব ও অনু েী ন গুশ র প্রশি নজর রাখা , যাশি যু শগর সাশর্থ
িা শমশ শয় ি া যায় ।
(৮) শবশিন্ন দেশের শেক্ষা বযবস্থা সম্পশকে শনিেরশযাগয ির্থয সংিহ করার দক্ষশে শিন্ন শিন্ন/
আ াো আ াো শবিাশগর ছাে ও শেক্ষক উিয়শকই সহায়িা করা ।
(৯) শবশিন্ন দেশের মশধ্য পারষ্পশরক আন্তজোশিক সম্পশকের প্রিাশর সহায়িা করা ।
(১০) একটি দেশের শেক্ষাবযবস্থা প্রণয়শন, উন্নয়শন, সংস্কাশর অবোন রাখা ।

Scope of Comparative Education:
তুলনামূ লক শিক্ষার পশরশধর পাাঁচটি দৃশিিশি রয়য়য়ে । এগুশল হল;
The subject matter and content:
এর মধয শিক্ষা িযিস্থার অপশরহােস উপাদান গুশল অন্তিুসক্ত।কেমন শিক্ষা িযিস্থার গেন, লক্ষয, শিষয়িস্তু িা
পােযক্রম, প্রিািন, অেসায়ন, শিক্ষক, শিক্ষা ইতযাশদ।

Geographical units of study:
এর মধয পয়ে অন্তজসাতীয়, আন্তজসাশতক, আঞ্চশলক, মহায়দিীয় এিং বিশশ্বক িা শিশ্ব শিয়েয়মর অধযয়ন
এিং শিয়েষণ।
Ideological scope:
এখায়ন শিশিন্ন রাজননশতক, িামাশজক ও অেসননশতক মতাদয়িসর শিশিয়ত শিশিন্ন কদয়ির শিক্ষািযিস্থার
তুলনা করা হয় । কেমন, গণতাশিক, িামযিাদ, িমাজতাশিক, পুাঁ শজিাদী, মু ক্তিাজার ও শমশ্র অেসনীশত ।
Thematic scope:
এখায়ন বিবিন্ন দেশের শিক্ষাগত ধারণা, িামশয়ক শিষয় িা িমিযার উপর আয়লাকপাত করা হয় এিং এক িা
একাশধক কিৌয়গাশলক একয়কর ময়ধয তায়দর তুলনা করা হয় । কেমন শিনামূ য়লয প্রােশমক ও মাধযশমক শিক্ষা,
িািসজনীন প্রােশমক শিক্ষা, িিার জনয শিক্ষা এিং িািসজনীন উচ্চশিক্ষা ইতযাবে।
The historical or spatial scope:
বিিাশি,দিান দিান পশিের মধয বেশে এই বিষেটি ঐশতহাশিক িাশি শিকবেত হশেশে তার বিিরণ দেওো
হে। (প্রাক-ঐশতহাশিক) ভ্রমণশপপািুয়দর কাশহনীর মাধযশম অনয দেশের বেক্ষা িযিস্থা সর্ম্
ে শি জানশত
পারশতা, যা আজ/ আধুবনি যুশে িামাশজক শিজ্ঞান দৃশিিশির দেবক্ষশত দেখা হে।

