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B.A. 6th Semester (Honours) Examination, 2022 

Subject:     EDUCATION 

Course ID: 60211                                    Course Code: AH/EDN/601/C-13 

Course Title: Guidance and Counselling 

Full Marks: 40        Time: 2hrs. 

The figures in the margin indicate full marks 

Candidates are required to give their answers in their own words 

as far as practicable. 
দক্ষিণ প্রান্তস্থ সংখ্যাগুক্ষি পূণ ণমান ক্ষনর্দণশক। 

পরীিার্থীর্দর যর্থাসম্ভব ক্ষনর্ের ভাষায় উত্তর ক্ষদর্ে হর্ব। 

 

1. যে য োণ পোাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দোওঃ  
Answer any five of the following questions:                                                      (2x5=10) 

a) What is meant by sociological bases of guidance? 

নির্দেশিার সমাজ বৈজ্ঞানিক নিনি ৈলর্ে কী বৈাঝায় ? 

b) Write the definition of guidance. 

নির্দেশিার সংজ্ঞা বলখ।  

c) What is Vocational guidance? 

ৈৃনিমূলক নির্দেশিা নক ?  

d) Write Two uses of CRC. 

CRC- র দুটি ৈযৈহার বলখ।  

e) What are the basic data necessary for guidance? 

নির্দেশিার জিয বমৌনলক েথ্য কী কী প্রর্য়াজি ?  

f) Classify counselling. 

পরামশ েদার্ির বেনিনৈিাগ কর ।  

g) What is mental health?  

মািনসক স্বাস্থ্য কী ?   

h) What is Adjustment. 

সঙ্গনেনৈধাি কী ?  

 

 

 

 

 

 



 
 

2. যে য োণ চোরটি প্রশ্নের উত্তর দোওঃ   
Answer any four of the following questions:                                                      (5x4=20)

  

a) Distinguish between individual and group guidance. 

ৈযক্তিগে ও দলগে নির্দেশিার পাথ্ েকয কর।  

b) Discuss in brief the importance of educational guidance services in schools. 

নৈদযালর্য় নশক্ষা নির্দেশিা পনরর্সৈা প্রর্য়াজিীয় বকি সংর্ক্ষর্প আর্লাচিা কর।  

C) Discuss briefly the scope of counselling. 

     পরামশ েদার্ির পনরনধ সংর্ক্ষর্প আর্লাচিা কর। 

c) State about the CRC in brief. 

সংর্ক্ষর্প CRC সম্পর্কে নৈৈৃে কর।  

d) Explain the causes of maladjustment. 

অসঙ্গনের কারণগুনল ৈযাখযা কর।  

e) Discuss the relationship between guidance and counselling. 

নির্দেশিা ও পরামশ েদার্ির সম্পকে আর্লাচিা কর।  

 

3) যয যকাণ একটি প্রর্ের উত্তর দাওঃ  
Answer any one of the following questions:                                                 (10x1=10) 

a) What is meant by educational guidance? Discuss in detail about educational guidance. 
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নশক্ষামূলক নির্দেশিা ৈলর্ে কী বৈাঝায় ? নশক্ষামূলক নির্দেশিা সম্পর্কে নৈস্েৃে আর্লাচিা কর।  

b) What is conflict? Explain the Adjustment Mechanisms. 

দ্বন্দ্ব কী ? সঙ্গনেনৈধাি বকৌশলগুনল ৈযাখযা কর।  

  

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 


