
BA  Semester  V Hons Examination 2020 (CBCS) 
Subject – Education 

Course – SEC 3 
  

Time – 2 Hours                                                                              Full Marks – 40 
 

Candidates are instructed to attempt either Section A or Section B 

 
Section A 

(Educational Guidance and Counselling) 
 
Answer any eight of the following questions: -                                   5 x 8 =  40 
যেক োক ো আটটট প্রকের উত্তর দোও। 

 

1. Write the five aims of guidance. 

নির্দেশিার পাাঁচটি লক্ষ্য ললখ।  

 

2. Mention the scope of guidance. 

নির্দেশিার পনরনি সম্বর্ে ললখ।  

 

3. Discuss about educational guidance. 

নশক্ষ্ামূলক নির্দেশিা প্রসর্ে আর্লাচিা কর।  

 

4. What are the special needs for guidance in Higher Secondary stage? 

উচ্চমািযনমক স্তর্র নির্দেশিার নির্শষ প্রর্য়াজিীয়তা গুনল নক নক?  

  

5. Discuss some of the techniques of guidance. 

নির্দেশিার কর্য়কটি পদ্ধনত আর্লাচিা কর।  

 

6. Write about the scope of counselling. 

পরামশ েদার্ির পনরনি সম্বর্ে আর্লাচিা কর।  

 

7. Briefly discuss the types of counselling. 

পরামশ েদার্ির নিনিন্ন পদ্ধনত গুনল সংর্ক্ষ্র্প আর্লাচিা কর।  

 

8.  Distinguish between guidance and counselling. 

নির্দেশিা ও পরামশ েদার্ির মর্িয পার্ েকয নির্ েয় কর।  

 

9. Mention about the techniques of group guidance. 

দলগত নির্দেশিার লকৌশল গুনল উর্েখ কর।  

 



10. Mention the role of teachers or parents in guidance programme. 

নির্দেশিার কার্ েক্রর্ম নশক্ষ্ক অর্িা অনিিািকর্দর িূনমকা আর্লাচিা কর।  

 

 
 

Section B 
(Computer Application in Education- I ) 

 
Answer any eight of the following questions: -                                   5 x 8 =  40 
যেক োক ো আটটট প্রকের উত্তর দোও। 

 

1. Explain the uses of computer in this COVID-19  pandemic situation. 

লকানিড-১৯ অনতমারীর্ত কম্পিউিার্রর িযিহার িযাখযা কর।  

 

2. Discuss the advantages of ICT. 

ICT এর সুনিিাগুনল আর্লাচিা কর।  

 

3. What is MS Excel? Discuss briefly. 

MS Excel  সম্বর্ে সংর্ক্ষ্র্প আর্লাচিা কর।  

 

4. Write note on Haptic Technology. 

Haptic Technology সম্বর্ে িীকা ললখ।  

 

5. Explain the basic operations of MS Word. 

MS Word এর মূল অপার্রশি গুনল ললখ।  

 

6. Write down the benefits of  Spoken Tutorial. 

Spoken Tutorial এর উপর্র্াগীতাগুনল ললখ।  

 

7. Discuss briefly the source of Sakshat Portal. 

Sakshat Portal  এর উৎসগুনল ললখ।  

 

8.  Explain the objectives of NMEICT. 

NMEICT এর উর্েশযগুনল িযাখযা কর।  

  

9. What are the uses of ICT in a school? 

নিদযালর্য় ICT এর িযিহার গুনল নক নক?  

 

10. What are the uses of Virtual Laboratory? 

Virtual Laboratory এর িযিহার গুনল নক নক?  


