
  

AH-VI/Education/604/DSE-4A/21  
B.A. 6th Semester (Honours) Examination, 2021 

Subject:     EDUCATION 
Course ID: 60217                                    Course Code: AH/EDN/604/DSE-4A 

Course Title: Distance Education 
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. দি ণ া  সংখ া িল পূণমান িনেদশক । পরী াথ েদর যথাস ব িনেজর ভাষায় উ র িদেত হেব ।  
 

1. Answer any five of the following questions:                                                     (2x5=10) 
য কাণ পাচঁ ট ে র উ র দাওঃ   

a) When and where was the first correspondence course introduced? 
কেব ও কাথায় থম প েযােগ িশ া চালু হেয়িছল ?  

b) Who is the proponent of Independent - study theory? 
াধীন – অধ য়ন তে র ব া ক ?  

c) Write two characteristics of Distance Education. 
দরূিশ ার দু ট বিশ  লখ । 

d) What are the needs of ‘Personal Contact Programme’?  
দরূিশ ায় ‘Personal Contact Programme’ এর েয়াজনীয়তা কী ?  

e) What is meant by Face-to-face interaction in distance education?  
দরূিশ ায় মুেখামুিখ যাগােযাগ বলেত কী বাঝায় ?  

f) Write the names of the two factors that influence the designing of the print material. 
মুি ত উপকরেনর স ায় ভাব িব ারকারী দু ট উপাদােনর নাম লখ। 

g) What is Tele- Conferencing ?  
টিল- কনফাের ং কী ? 

h) Write the names of any four technology mediums used in distance education. 
দরূিশ ায় ব ব ত যেকান চার ট যু  মাধ েমর নাম লখ। 
 

 



  

2. Answer any fourof the following questions:                                                      (5x4=20) 
   য কাণ চার ট ে র উ র দাও ।    

a) Why distance education is needed in India? 
ভারতবেষ দরূিশ ার েয়াজন কন ? 

b) Discuss the steps to prepare SLPMs. 
SLPMs িতর ধাপ িল আেলাচনা কর । 

c) Discuss barriers to communication in distance education. 
দরূিশ ায় যাগােযােগর বাধা িল আেলাচনা কর। 

d) Write the need of counseling as a student support service. 
িশ াথ  সহেযাগী পিরেষবা িহেসেব পরামশদােনর েয়াজনীয়তা লখ। 

e) Write note on: Assignment 
ট কা লখ: আেরািপত কমভার (Assignment) 

f) What is  student support service?  What are their requirements?       2+3=5 
িশ াথ  সহেযাগী পিরেষবা কী ?এর েয়াজনীয়তা কী ? 

 
2. Answer any one of the following questions:                                                (10x1=10) 
      য কাণ এক ট ে র উ র দাও ।   

(a) Briefly discuss the philosophical basis of distance education. 
দরূিশ ায় দাশিনক িভি  সংে েপ আেলাচনা কর। 
b) What is meant by mass-media? Describe the role of Television in distance  
education.                                                                                                     2+8=10 
গনমাধ ম বলেত কী বাঝায় ? দরূিশ ায় দরূদশেনর ভূিমকা বণনা কর। 
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