B A Sem VI Hons Examination 2022 (CBCS)
Subject- Education
Course- DSE 3
( Distance Education)
Full Marks- 60

Time- 3 hrs

1. Answer any ten of the following questions:
নিচের যেচ োচিো দশটি প্রচের উত্তর দোও:
a) Define distance education.
দূরশিক্ষার সংজ্ঞা দাও ।

b) State two objectives of distance education.
দূরশিক্ষার দুটি উদ্দেিয শিিৃত কর।

c) In which year IGNOU was established?
ককান সাদ্দে IGNOU প্রশতশিত হয়?

d) What is the full form of ICT?
ICT এর পূর্ণরূপ শক?

e) What is formal education?
প্রথাগত শিক্ষা শক?

f)

State two differences between formal and informal education.
প্রথাগত ও অপ্রথাগত শিক্ষার মদ্দযয দুটি পার্ণকয িে।

g) What is meant by Correspondence Education?
কদ্দরসপদ্দেন্স এডু দ্দকিন িেদ্দত কী কিাঝায়?

h) What is full form of NAAC?
NAAC এর পূর্ণরূপ শক?

i)

State two advantages of distance education.
দূরনিক্ষোর দুইটি সুনিধো উল্লেখ কর।

j)

What are the basic features of SLM?
SLM এর সাধারণ বিনিষ্ট্য ন

ন ?

k) What are the basic aims of IGNOU?
IGNOU-এর মূে েক্ষযগুশে কী কী?

2X10=20

l)

State one role of Distance Education Council.
দূরশিক্ষা পশরষদ্দদর একটি ভূ শমকা উদ্দেখ কর।

m) What is the full form of IGNOU?
IGNOU এর পূর্ণরূপ শক?

n) State two roles of NAAC in Quality Assurance of distance education.
দূরশিক্ষার গুর্মান শনশিতকরদ্দর্ NAAC-এর দুটি ভূ শমকা উদ্দেখ কর।

o) What is meant by SLM?
SLM িেদ্দত কী কিাঝ?

2. Answer any four of the following questions:
নিচের যেচ োচিো চারটি প্রচের উত্তর দোও:

4X5=20

a) What are the important characteristics of Distance Education?
দূরশিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ বিশিষ্ট্যগুশে কী কী?

b) How does distance education take an important part in rural development?
দূরশিক্ষা কীভাদ্দি গ্রামীর্ উন্নয়দ্দন গুরুত্বপূর্ণ ভূ শমকা কনয়?

c) Write a note on IGNOU.
IGNOU- এর উপর একটি কনাট কেখ।

d) State the roles of Self-Support Service in distance education?
দূরশিক্ষায় স্ব-সহায়তা পশরষেবার ভূ শিকা বিিৃত কর I

e) Discuss the role of electronic media as SLM in distance education.
দূরশিক্ষায় এসএেএম শহসাদ্দি ইদ্দেকট্রশনক শমশডয়ার ভূ শমকা আদ্দোচনা কর ।

f)

How does distance education play a significant role in education system?
দূরশিক্ষা কীভাদ্দি শিক্ষা িযিস্থায় গুরুত্বপূর্ণ ভূ শমকা পােন কদ্দর?

3. Answer any two of the following questions:
নিচের যেচ োচিো দুইটি প্রচের উত্তর দোও:
a) Write a note on ‘Growth of Distance Education’ in Indian Context.
ভারতীয় কপ্রক্ষাপদ্দট ‘দূরশিক্ষার প্রসার’ শিষদ্দয় একটি টীকা কেখ।

b)

How do you design a SLM for distance education?
তু শম শকভাদ্দি দূরশিক্ষার জনয একটি SLM শডজাইন করদ্দি?

2X10=20

c) What is ICT? How does the applications of ICT play a significant role in distance
education?
ICT শক? শকভাদ্দি আইশসটি অ্যাশিদ্দকিন দূরশিক্ষায় একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূ শমকা পােন কদ্দর ?

d) Discuss present status of distance education in India.
ভারদ্দত দূরশিক্ষার িতণ মান অ্িস্থা আদ্দোচনা কর।

B A Sem VI Hons Examination 2022 (CBCS)
Subject- Education
Course- DSE 3
( Educational Thoughts and Ideas of Great Western Educators)
Full Marks- 60

Time- 3 hrs

1. Answer any ten questions of the following:

2X10=20

যে য োন দশটি প্রশ্নের উত্তর যেখ।
a) Who is Emile?
এটিে য ?
b) What is Laboratory school?
েযোবশ্নরিটর স্কুে ট ?
c) What are Gift and Occupation ?
বৃ টত্ত ও উপহোর ট ?
d) Name the stages of life as proposed by Rousseau.
রুশ্নশোর প্রস্তোটবত জীবন টব োশ্নশর স্তরগুটের উশ্নেখ

শ্নরো।

e) Name two books one of each written by John Dewey and Rousseau .
জন টিউই ও রুশ্নশো রটিত দু টি বইশ্নের নোি যেখ (প্রশ্নতযশ্ন র এ টি

শ্নর)।

f) Montessori’s teaching method is philosophical or psychological?
িশ্নেস্বটরর টশক্ষণ পদ্ধটত দশশন টিটত্ত

বো িনস্তোটি ?

g) Educational philosophy of John Dewey is pragmatic. State two examples
in support of that.
জন টিউই –এর টশক্ষো দশশন প্রশ্নেোগবোদী। িেশ্নবযর স্বপশ্নক্ষ দু টি েু টি দোও।
h) State Rousseau’s concept of teacher.
টশক্ষ

সম্পশ্ন শ রুশ্নশোর িতোিত উশ্নেখ

শ্নরো।

i) State the steps of project method.
যপ্রোশ্নজক্ট যিথশ্নির স্তরগুটে উশ্নেখ

শ্নরো।

j) State Rousseau’s idea of punishment.
শোটস্ত টবষশ্নে রুশ্নশোর িতোিত টববৃ ত

শ্নরো।

k) Write two teaching techniques proposed by the Western Educators.
পাশ্চাত্য শিক্ষাশিদগণ দ্বারা প্রস্তাশিত্ দু শি শিক্ষণ ক ৌিল কলখ।

l) What is negative education?
যনটতবোি

টশক্ষো ট ?

m) What is the basic difference between the educational principle of
Rousseau and John Dewey?
রুশ্নশো ও জন টিউই-র টশক্ষো নীটতর িূ ে পোথশ য ট ?
n) What is women education as proposed by Rousseau?
রুশ্নশো প্রস্তোটবত নোরী টশক্ষো ট ?
o) What is sense training in education?
ইটিে পটরিোজশশ্ননর টশক্ষো ট ?
2. Answer any four questions of the following:

5X4=20

টনশ্নে উটেটখত প্রশ্নের যে য োন িোরটির উত্তর যেখ।

a) Write a short comparison on child centric education of Madam Maria
Montessori and Froebel.
িশ্নেস্বটর ও ফ্রশ্নেশ্নবশ্নের টশশুশ্ন টি

টশক্ষোর সংটক্ষপ্ত তুেনোিূ ে

আশ্নেোিনো

শ্নরো।

b) Write a short note on problem solving method in education.
টশক্ষোে সিসযো সিোধোন পদ্ধটত সম্পশ্ন শ সংশ্নক্ষশ্নপ যেশ্নখো।
c) Rousseau is considered a revolutionary educationist. Explain briefly.
রুশ্নশোশ্ন

টবপ্লবী টশক্ষো দোশশটন

বেো হে। সংশ্নক্ষশ্নপ বযোখযো

র।

d) State Froebel’s idea of teacher.
টশক্ষ

সম্পশ্ন শ ফ্রশ্নেশ্নবশ্নের ধোরণো যেখ।

e) What is Herbert Spencer’s method of instruction? Explain.
হোরবোি যেন্সোশ্নরর টনশ্নদশশনোর পদ্ধটত বেশ্নত ট

যবোশ্ন ো? বযোখযো

শ্নরো।

f) Explain briefly the relevance of Montessori’s educational thoughts in modern
education.
আধু টন

টশক্ষোে িশ্নেশ্বরীর টশক্ষোদশশশ্ননর প্রোসটি তো অটত সংশ্নক্ষশ্নপ বযোখযো

শ্নরো।

3. Answer any two questions of the following :

10X2=20

যে য োন দু টি প্রশ্নের উত্তর যেখ।
a) Discuss the following on the basis of Pestalozzi’s idea of education
i)

Aim of education ii) Curriculum iii) Concept of teacher

টনশ্নে উটেটখত টবষশ্নে যপস্তোেটির টশক্ষো টিেো আশ্নেোিনো
i)

টশক্ষোর েক্ষয ii) পোঠ্যক্রি iii) টশক্ষ

4+3+3

শ্নরো।

সম্পশ্ন শ ধোরণো

b) Write note about educational philosophy of Froebel. Discuss its effect on his
educational aim and concept of curriculum.

5+5

ফ্রশ্নেশ্নবশ্নের টশক্ষো দশশন সম্পশ্ন শ সংটক্ষপ্ত টি ো যেশ্নখো। এই টশক্ষো দশশন ট িোশ্নব তোাঁর টশক্ষোর েক্ষয ও
পোঠ্যক্রশ্নির ধোরণোশ্ন

প্রিোটবত

শ্নরশ্নে আশ্নেোিনো

র।

c) Describe Rousseau’s contribution to education.
শিক্ষাক্ষক্ষক্ষে রুক্ষিার অিদান আক্ষলাচনা

ক্ষরা।

d) Describe Herbert Spencer’s idea of educational philosophy, concept of
curriculum and concept of teacher.
হোরবোি যেন্সোশ্নরর টশক্ষো দশশন, পোঠ্যক্রশ্নির ধোরণো ও টশক্ষ
অবদোন যরশ্নখশ্নে আশ্নেোিনো

শ্নরো।

4+3+3
সম্পশ্ন শ ধোরণো আধু টন

টশক্ষোে ট

B A Sem VI Hons Examination 2022 (CBCS)
Subject- Education
Course- DSE 3
( Basics of Educational Research and Statistics )
Full Marks- 60

Time- 3 hrs

1. Answer any ten questions:

2X 10 = 20

যেশ্ন োন দশটি প্রশ্নের উত্তর দোও।
a) What is Educational Research?
টশক্ষো গশ্নবষণো ট ?
b) Distinguish between fundamental research and applied research (any two).
যিৌটে

ও প্রশ্নেোগিূ ে

গশ্নবষণোর িশ্নধয পোথশ য যেখ (যেশ্ন োন দু টি)।

c) Mention two characteristics of a research problem.
গশ্নবষণোর সিসযোর দু টি ববটশষ্ট্য উশ্নেখ

র।

d) Write the steps of survey research.
সিীক্ষোিূ ে

গশ্নবষণোর ধোপগুটে যেখ।

e) Define case study.
য স স্টোটির সংজ্ঞো দোও।
f) Differentiate between applied research and action research (any two).
প্রশ্নেোগিূ ে

গশ্নবষণো ও সটক্রে গশ্নবষণোর িশ্নধয পোথশ য যেখ ( যেশ্ন োন দু টি)।

g) Write two limitations of experimental research.
পরীক্ষোিূ ে

গশ্নবষণোর দু টি সীিোবদ্ধতো যেখ।

h) What is meant by external criticism in historical research?
ঐটতহোটস

গশ্নবষণোর বোটহয

সিোশ্নেোিনো বেশ্নত ট

i) Define coefficient of correlation.
সহগটত সহগোংশ্ন র সংজ্ঞো দোও।
j) Define null hypothesis.

যবো োে?

শূ ণয প্র শ্নের সংজ্ঞো দোও।
k) What is meant by dependent variable?
টনিশরশীে িে

বেশ্নত ট

যবো োে?

l) Distinguish between descriptive research and experimental research (any two).
বনশণোিূ ে

ও পরীক্ষোিূ ে

গশ্নবষণোর িশ্নধয পোথশ য যেখ (যেশ্ন োন দু টি)।

m) Define ogive.
ওজোইি এর সংজ্ঞো দোও।
n) What is variability?
টবিুযটত ট ?
o) What is the importance of correlation coefficient?
সহগটত সহগোংশ্ন র উপশ্নেোগীতো ট ?

2. Answer any four questions:

5 x 4 = 20

যেশ্ন োন িোরটি প্রশ্নের উত্তর দোও।
a) Discuss the importance of educational research.
টশক্ষোগত গশ্নবষণোর গুরুত্ব আশ্নেোিনো

র।

b) What are the advantages of action research?
সটক্রে গশ্নবষণোর সু টবধোগুটে ট

ট ?

c) What are the uses of statistics in education?
টশক্ষো যক্ষশ্নে রোটশটবজ্ঞোশ্ননর বযবহোর গুটে ট ট ?
d) What are the measures of variability?
টবষিতোর পটরিোপগুটে ট

ট ?

e) Write down the characteristics of Normal Probability Curve.
স্বোিোটব

সম্ভোবনো যেখটিশ্নের ববটশষ্ট্যগুটে যেখ।

f) Calculate Mean from the following frequency distribution.
টনেটেটখত পটরসংখযো বন্টশ্ননর গড় টনণশে
Scores: 45-49
f:

4

র।

50-54

55-59

60-64

65-69

2

5

5

8

3. Answer any two questions:

10 x 2 = 20

যেশ্ন োন দু টি প্রশ্নের উত্তর দোও।
a) Calculate the Quartile Deviation form the following distribution:
টনেটেটখত পটরসংখযো বন্টশ্ননর িতুথশোংশ িুযটত টনণশে
Scores: 10-14
f:

র।

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

3

5

7

5

3

3

2

b) Discuss the steps of historical research.
ঐটতহোটস

গশ্নবষণোর ধোপগুটে যেখ।

c) i) Explain with examples different types of correlation.
উদোহরণ সহশ্নেোশ্নগ টবটিন্নর শ্নির সহগটত বযোখযো
ii)

4

র।

Calculate the coefficient of correlation between the following two sets by rank
difference method.

6

সোটর পোথশ য পদ্ধটতশ্নত দু টি টবষশ্নের িশ্নধয সহগটতর সহগোং

d)

টনণশে

র।

X

: 25

26

32

27

29

30

26

31

Y

: 40

42

50

41

43

46

45

41

Draw ogive from the following frequency distribution.
টনশ্নের বণ্টন যথশ্ন
Scores: 40-44
f:

2

ওজোইি অঙ্কন

র।

45-49

50-54

55-59

60-64

2

4

3

6

65-69
9

70-74

75-79

80-84

85-89

5

4

2

3

