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

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. 
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) দরূশিক্ষার সংজ্ঞা দাও।   

Define Distance Education. 

b) দরূ-শিখন ও প্রচশিত শিখননর মনযে দুটি পার্ থক্ে লিখ।  

Write two differences between Distance learning and Conventional learning. 

c) দরূশিক্ষার দুটি প্রনয়াজনীয়তা লিখ।  

Write two needs of Distance Education. 

d) ক্ত সানি ভারতবনষ থ প্রর্ম দরূশিক্ষা চািু হনয়শিি?  

In which year  first distance education was introduced in India? 

e) এক্জন আদি থ দরূ শিক্ষনক্র দুটি ববশিষ্ট্ে উনেখ ক্র।  

Write two attributes of an ideal Distance Tutor. 

f) আনরাশপত ক্ম থভার  (assignment) ক্ী?  

What is assignment? 

g) দরূশিক্ষায় ল াগান ানগর দুটি বাযা উনেখ ক্র।  

Mention any two barriers of communication in distance learning. 

h) স্ব- শিখন ক্ী?  

What is Self-learning? 

 

 

 

 



 
 

 

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

a) ভারতবনষ থ  দূরশিক্ষার শবক্ানির যারা সংনক্ষনপ আনিাচনা ক্র। 

Discuss the developmental trend of Distance Education in India.  

            b)  দূরশিক্ষার ববশিষ্ট্েগুশি সংনক্ষনপ শববৃত ক্র।  

                     Briefly state the characteristics of Distance Education.               

c) দরূশিক্ষায় মুনখামুশখ অশযনবিন গুরুত্বপূর্ থ লক্ন?  

Why face-to-face session is important in Distance Education. 

d) স্ব- শিখনমূিক্ মুশিত উপক্রন (SLPMs) প্রস্তুশতর যাপগুশি লিখ।  

Discuss the stages of preparing Self-learning print materials (SLPMs). 

e) দরূশিক্ষায় শিক্ষার্ী সহন াগী পশরনসবা লক্ন প্রনয়াজনীয় ?  

Why Learner Support Service are essential for Distance Education? 

f) দরূশিখননর মাযেম শহসানব লিশিশভিননর ভূশমক্া আনিাচনা ক্র। 

Discuss the role of Television as a media in distance learning. 

 

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

          a) দরূশিক্ষার দাি থশনক্ শভশি সংনক্ষনপ অনিাচনা ক্র।  

         Briefly discuss the philosophical bases of distance education. 

          b) ‘লিশি-ক্নফানরন্সং’ ক্ী? দরূশিক্ষায়  ‘লিশি-ক্নফানরন্সং’ -এর সুশবযা ও অসুশবযাগুশি লিখ। 

          What is ‘Tele-Conferencing’? Write merits and demerits of ‘Tele-Conferencing’ in  

                  distance education. 

 


