B. A. Sem V General Examination 2021 (CBCS)
Subject- Education
Course- SEC-03
(Educational Guidance and Counselling)
Full Marks- 40

Time- 2 Hrs

Answer any eight questions from the following:
নিম্নে প্রদত্ত যেম্ন োম্নিো আটটট প্রম্নের উত্তর দোও।

5 X 8 = 40

1. Discuss about Vocational Guidance.
বৃনত্তমূল

নিম্নদেশিোদোি সম্পম্ন ে যলখ।

2. State the needs of educational guidance for the students of secondary schools.
মোধ্যনম

পেোম্ন়ের
ে
নশক্ষোর্থীম্নদর নশক্ষোগত নিম্নদেশিোর প্রম্ন়েোজিী়েতো সম্পম্ন ে নববৃত

3. Mention the merits & demerits of group guidance.
দলগত নিম্নদে শিোর সুনবধ্ো এবং ত্রুটটগুনল উম্নেখ

র।

4. Mention the various types of guidance.
নিম্নদেশিোর ধ্রণগুনল উম্নেখ

র।

5. Discuss the characteristics of counselling.
পরোমশদোম্নির
ে
ববনশষ্ট্যগুনল আম্নলোচিো

র।

6. Discuss about the importance of counselling.
পরোমশদোম্নির
ে
প্রম্ন়েোজিী়েতো সম্পম্ন ে আম্নলোচিো

র।

7. What are the differences between Individual & Group counseling: state?
বযক্তিগত ও দলগত পরোমশদোম্নির
ে
মম্নধ্য পোর্থ ে য নববৃত

র।

8. Discuss the characteristics of Eclectic Counselling.
সমন্ব়েী পরোমশদোম্নির
ে
ববনশষ্ট্যগুনল উম্নেখ

র।

9. Mention the differences between Directive & Non-directive Counselling.
প্রতযক্ষ ও অপ্রতযক্ষ পরোমশদোম্নির
ে
মম্নধ্য পোর্থ ে য উম্নেখ
10. Discuss the roles of teacher in guidance?
নিম্নদেশিোর যক্ষম্নে নশক্ষম্ন র ভূ মিকা আম্নলোচিো

র।

র।

র।

BA 5th Semester General Examination 2021 (CBCS)
Subject – Education
Course – SEC3
(Computer Application in Education- I )
Time – 2 Hours
Full Marks – 40

Answer any eight of the following questions: যেক োক ো আটটট প্রকের উত্তর দোও।
1. Explain the uses of computer.
কম্পিউটারেে ব্যব্হাে ব্যাখ্যা কে।

2. What are the uses of Virtual Laboratory?
Virtual Laboratory এে ব্যব্হাে গুমি মক মক?
3. Discuss the disadvantages of ICT.
ICT এে অসুমব্ধাগুমি আরিাচনা কে।
4. Discuss briefly about MS Excel.
MS Excel সম্বরে সংরেরে আরিাচনা কে।
5. Write note on Haptic Technology.
Haptic Technology সম্বরে টীকা লিখ্।
6. Explain the objectives of NMEICT.
NMEICT এে উরেশ্যগুমি ব্যাখ্যা কে।
7. Write a short note on MS Word.
MS Word সম্বরে টীকা লিখ্।
8. Write down the benefits of Spoken Tutorial.
Spoken Tutorial এে উের াগীতাগুমি লিখ্।
9. Discuss briefly the sources of Sakshat Portal.
Sakshat Portal এে উৎসগুমি লিখ্।
10. What are the uses of ICT in a school?
মব্দ্যািরে ICT এে ব্যব্হাে গুমি মক মক?

5 x 8 = 40

