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UNIT I 

1. Answer any five of the following questions:                                                      (2x5=10) 

নিম্ননিনিত যেক োি পোাঁচটি প্রকের উত্তর দোও ৷   

I. Define counselling. 

কাউন্সেল িং –র সিংজ্ঞা দাও ।  

II. Who is a counsellor? 

পরামর্ শদাতা কক ?  

III. What is the first step of counselling? 

কাউন্সেল িং –র প্রথম পদন্সেপটি লক ?  

IV. What is the last step of counselling? 

কাউন্সেল িং –র কর্ষ পদন্সেপটি লক ?  

V. What is guidance? 

গাইন্সেে লক ?  

VI. Who is a client? 

ক্লান্সেন্ট কক ?  

VII. What are the aims of academic counselling? 

একান্সেলমক কাউন্সেল িং –র  েয লক ?  

VIII. What is meant by counsellor-client communication? 

পরামর্ শদাতা ও ক্লান্সেন্ট ক াগান্স াগ ব ন্সত লক কবাঝাে ?  

UNIT II 

3.  Answer any four of the following questions:                                                     (5x4=20) 

নিম্ননিনিত যেক োি চোরটি প্রকের উত্তর দোও ৷ 

I. What are the differences between Sociology and Social Psychology? 

সমাজতত্ত্ব ও সামাজজক মনলবজ্ঞান্সনর মন্সযয পাথ শকযগুল  লক লক ? 

II. What are the differences between counselling and guidance? 

কাউন্সেল িং ও গাইন্সেন্সের মন্সযয পাথ শকয লক ?  

III. What are the types of counseling? 

কাউন্সেল িং –র যরনগুল  লক লক ?  

IV. What are the characteristics of a good counsellor? 

একজন ভান্স া কাউন্সে ান্সরর ববলর্ষ্ট্যগুল  লক লক ? 



V. What are the characteristics of counselling? 

কাউন্সেল িংন্সের ববলর্ষ্ট্যগুল  লক লক ? 

VI. What are importances of theory in counselling process? 

কাউন্সেল িং প্রলিয়ায় তন্সের গুরুত্ব লক ?  

   UNIT III 

4. Answer any one of the following questions:                                               (10x1=10) 

 নিম্ননিনিত যেক োি এ টি প্রকের উত্তর দোও I 

I. Explain the aims and scope of counselling. 

কাউন্সেল িংন্সের  েয ও পলরলয বযাখ্যা কর ।  

II. Explain in detail the process of counselling. 

কাউন্সেল িং প্রজিোটি লবস্তালরতভান্সব বযাখ্যা কর ।  

 

      *** 

 


