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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 দুটি বৈশিষ্ট্য লেখ।  

Write two characteristics of Distance Education? 

           b) দরূশিক্ষার দুটি সুশৈধা লেখ।  

Mention two advantages of Distance Education. 

c) স্বাধীন অধযয়ন তত্ত্বের প্রৈক্তা লে?  

Who is the proponent of independent study theory? 

d)  দরূশিক্ষায় পরামি শদান েী?  

What is counselling in distance education? 

e) শিক্ষার্থী সহত্ত্ব াগী পশরত্ত্বসৈা েী?  

What is Student Support Service ? 

f) দরূশিক্ষায় মূশিত উপেরত্ত্বের দুটি সুশৈধা লেখ। 

Write any two disadvantages of Print Media in Distance Learning. 

g) NSOU এর পুত্ত্বরা নাম লেখ। 

What is the full form of NSOU? 

h) দরূশিক্ষায় ৈযৈহৃত ল  লোন চারটি ল াগাত্ত্ব াগ মাধযত্ত্বমর নাম উত্ত্বেখ ের। 

Mention any four names of communication media used in distance education. 

 

 

 

 



 
 

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

a) দরূশিক্ষায় প্রত্ত্বয়াজনীয়তাগুশে শৈৈৃত ের।  

State the necessities of Distance Education ? 

b) শেভাত্ত্বৈ দূরশিক্ষা জ্ঞাত্ত্বনর অগ্রগশতত্ত্বত সহায়তা েত্ত্বর?  

How Distance Education helps to advancing knowlwdge ? 

c) SLPMs  প্রস্তুশতর ধাপগুশে আত্ত্বোচনা ের।  

Discuss the stages of preparing SLPMs . 

d) এেজন 'ODL Tutor' এর োজ ও দাশয়ত্ব ৈে শনা ের।  

Describe the role and responsibilities of an ODL tutor. 

e) দরূশিক্ষায় পরামি শদাত্ত্বনর প্রত্ত্বয়াজন হয় লেন?  

Why Counselling is important in Distance Education ? 

f) দরূশিক্ষা assignment  এর ভূশমো শৈৈৃত ের।  

Describe the role of assignment in distance education. 

 

       3 যে য োণ এ টি প্রশ্নের উত্তর দোওঃ  
           Answer any one of the following questions:                                                 (10x1=10)             

        a)  দরূশিক্ষার দাি শশনে শভশি সংত্ত্বক্ষত্ত্বপ অত্ত্বোচনা ের।  

         Briefly discuss the philosophical bases of distance education. 

        b) দরূশিক্ষায় ল াগাত্ত্ব াগ প্র ুক্তক্ত ৈযৈহাত্ত্বরর সমসযাগুশে আত্ত্বোচনা ের।  

        Discuss the problems of using communication technologies in distance education. 

 

 

 


