AH-IV/Education/ 404/GE-4B /21

B.A. 4th Semester (Honours) Examination, 2021
Education

Course Id: 40214

Course Code: AH/EDN/404/GE-4B

Course Title: Guidance and Counselling

Time: 2 Hours

FM: 40

1. Answer any five questions:
য কাণ পাঁচ ট

(5X2=10)

ে র উ র দাওঃ

a) Who is the pioneer of Eclectic Counselling?

সম য়ী পরামশদান

য়ার

ব া ক?

b) Write any four differences between Guidance and Teaching.

িনেদশনা ও িশ

েণর মেধ

c) What is Marriage Counselling?

িববাহ সং

া

যেকােনা চার ট পাথক িলখ ।

পরামশদান কী ?

d) Write at least two differences between Guidance and Order.

িনেদশনা এবং আেদেশর মেধ দু ট পাথক িলখ ।

e) What is ‘Guidance for old age’?

বাধক জিনত িনেদশনা কী ?

f) What is Follow-up Service?

অনুসরণ

য়া কী ?

g) Mention at least four major areas of Guidance.

িনেদশনার অ তঃ চার ট

ে র উে খ কর ।

h) What is occupational information?

বৃি গত তথ কােক বেল ?

2. Answer any four questions:
য কাণ চার ট

4X5

ে র উ র দাওঃ

a) Define stages of Non-Directive Counselling.

পেরা

পরামশদান

য়ার

র িল উে খ কর ।

b) What is Personal Guidance? what are its functions?

ব

2+3

গত িনেদশনা কী ? এর কাজ িক?

c) Bring out the relationship between guidance and counselling.

িনেদশনা এবং পরামশদান এর মেধ স

ক িন পণ কেরা।

d) What are purposes of promoting guidance services in a school?

িবদ ালয় ের িনেদশনা

য়া চালু করার উে শ কী ?

মন াি ক পরামশদান

য়ার

e) What are the importance of Psychological Counselling?

কী ?

f) What is educational guidance? Write its functions.

িশ

2+3

ামূলক িনেদশনা িক? এর কাজ িক?

3. Answer any one question:
য কাণ এক ট

(1X10=10)

ে র উ র দাওঃ

a) What is meant by Counselling? What is the importance of Counselling in education? Write a
short note about the particular time of using particular technique in Counselling?(1+4+5=10)

পরামশদান কী ? িশ
কার পরামশদান

ায় পরামশদান

য়ার

কী ? কান পিরি িতেত কান

য়া ব বহার করা উিচৎ তার উপর একটা টকা লখ ।

b) What are the needs of Placement services in a School? Mention the different types of
Placement Service in a School.
(2+8=10)

িবদ ালয় ের

ানীকরণ কমসূচীর

ানীকরণ কমসূচীর উে খ কর ।

েয়াজনীয়তা কী ? িবদ ালয় েরর িবিভ

কার

