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দি ণ া  সংখ া িল ে র পূণমােনর িনেদশক। 
পরী াথ েদর যথাস ব িনেজর ভাষায় উ র িদেত হেব।  

 

1. Answer any five of the following questions:                                                      (2X5= 10) 

িন িলিখত য কােনা পাচঁ ট ে র উ র দাওঃ  

a) What is meant by Personal Guidance? 

ব গত িনেদশনা বলেত িক বাঝায় ?  

b) Write the differences between advice and guidance. 

উপেদশ ও িনেদশনার মেধ  পাথক িল লখ।  

c) What is meant by Eclectic Counseling?  

সম য়ী পরামশদান বলেত িক বাঝায় ?  

d) Write two differences between Directive and Non-directive Counseling.  

ত  ও পেরা  পরামশদােনর মেধ  দু ট পাথক  লখ।  

e) Write two characteristics of Vocational Guidance.  

বিৃ মূলক িনেদশনার দু ট বিশ  লখ।  

f) Write two importance of Guidance.  

িনেদশনার দু ট েয়াজনীয়তা লখ।  

g) What is meant by Family Guidance? 

পািরবািরক পরামশদান বলেত িক বাঝায় ?  

h) Write two scope of Counseling.  

পরামশদােনর দু ট পিরিধ লখ।  

 



2. Answer any four of the following questions:                                                  (5X4=20)  

িন িলিখত য কােনা চার ট ে র উ র দাওঃ  

a) Discuss the Scope of Guidance.  

িনেদশনার পিরিধ আেলাচনা কর।   

b) What is Vocational Guidance? Write the purposes of Vocational Guidance.   

বিৃ মূলক িনেদশনা িক? বিৃ মূলক িনেদশনার উে শ িল লখ।  

c) Write the differences between Guidance and Counseling.  

িনেদশনা ও পরামশদােনর পাথক িল লখ।   

d) Discuss the characteristics of Counseling Process.  

পরামশদান য়ার বিশ িল আেলাচনা কর।   

e) Discuss the stages of Directive Counseling.  

ত  পরামশদােনর র িল আেলাচনা কর।  

f) Discuss the purposes of Educational Guidance in school.  

িবদ ালেয় িশ ামূলক িনেদশনার উে শ িল আেলাচনা কর।  

3.  Answer any one of the following questions:                                        (10X1=10) 

      িন িলিখত য কােনা এক ট ে র উ র দাওঃ  

a)  Define Educational Guidance. Discuss about the functions of Educational Guidance 

at different stages of education. 2+8  

 িশ ামূলক িনেদশনার সং া দাও। িশ ার িবিভ  পযােয় িশ ামূলক িনেদশনার 

কাযাবলী আেলাচনা কর।   

b) Write two purposes of counseling process. Discuss the importance of Psychological 

Counseling.   2+8  

 পরামশদান য়ার দু ট উে শ  লখ। মন া ক পরামশদােনর  বা 

েয়াজনীয়তা আেলাচনা কর।  
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