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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) Define Vocational Guidance.  

বিৃ মূলক িনেদশনার সং া দাও।  

b) Write two differences between directive and non-directive counseling. 

ত  পরামশদান ও পেরা  পরামশদােনর মেধ  দু ট পাথক  লখ।  

c) Write two characteristics of good counseling. 

উ ম পরামশদােনর দু ট বিশ  লখ।  

d) Write about any one adjustment mechanism. 

যেকােনা এক ট স িতিবধােনর কৗশল স েক লখ।  

e) What is meant by personality test? 

ব ে র অভী া বলেত িক বাঝায় ?  

f) What is meant by adjustment? 

স িতিবধান বলেত িক বাঝায় ?  

g) Write two advantages of interview technique. 

সা াৎকার কৗশেলর দু ট সুিবধা লখ।  

 



h) What is meant by eclectic counseling? 

সম য়ী পরামশদান বলেত িক বাঝায় ?  

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

িন িলিখত য কােনা চার ট ে র উ র দাওঃ  

a) Write the differences between individual guidance and group guidance. 

ব গত ও দলগত িনেদশনাদােনর পাথক িল লখ।      

b) Discuss the stages of non-directive counseling. 

পেরা  পরামশদােনর র িল আেলাচনা কর।  

c) Write the characteristics of good adjustment.  

উ ম স িতিবধােনর বিশ িল লখ।  

d) Write note on CRC.  

ট কা লখ – CRC 

e) Discuss the common adjustment problem in adolescence. 

 কেশারকােল স িতিবধােনর সাধারন সমস া িল আেলাচনা কর।  

f) Write the differences between counselling and psychotheraphy.  

পরামশদান ও মেনািচিকৎসার পাথক িল লখ।  

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

a)  Discuss the nature of Guidance. Discuss the role of parents in Guidance. 5+5  

 িনেদশনাদােনর কৃিত আেলাচনা কর। িনেদশনাদােনর ে  িপতা-মাতার ভূিমকা 

আেলাচনা কর।  

b)  Discuss the nature and principles of counseling. 

 পরামশদােনর কৃিত ও নীিত িল আেলাচনা কর।   (5+5)  
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