
B.Ed. SEM-IV Examination: 2022 

Course-XI (Optional) 

Subject: Guidance and Counselling 

Time: 2 Hours                                          F.M. 35 

(The figures in the margin indicate full marks) 

Candidates are required to give their answer in their own words as far as practicable 

1. Answer any five questions.                                                                                        (2 × 5 = 10) 

 যেক োক ো পোাঁচটি প্রকের উত্তর টি । 
(a) Define Guidance. 

ট কিেশ োর সংজ্ঞো টি । 
(b) State any two functions of counselling.                                   

পরোমশেিোক র যেক োক ো িুটি  োেেোবলী টলখু ।  
(c) What is educational guidance?                               

টশক্ষোমূল  ট কিেশ ো  োক  বকল? 
(d) What do you mean by group dynamics? 

িলগত গটতশীলতো বলকত ট  যবোকে ? 
(e) What is ‘elective counselling’? 

সমন্বযী পরোমশেিো  ট ? 
(f) Mention any two advantages of CRC.                            

CRC-এর যেক োক ো িুটি সুটবধো উকেখ  রু । 
(g) What is autism? 

অটিটিম ট ? 
(h) What is meant by vocational information? 

বৃটত্তমূল  তথ্য বলকত ট  যবোেোয? 
2. Answer any three questions.                                                                                                  (5 × 3 = 15) 

 যেক োক ো টত টি প্রকের উত্তর টি । 
(a) State the characteristics of guidance.                                                                                      

ট কিেশ োর ববটশষ্ট্যগুটল টলখু ।  
(b) Discuss the role of school in maintaining mental health.   

মো টস  স্বোস্থ্য রক্ষোয টবিযোলকযর ভূটম ো আকলোচ ো  রু ।                                                     

(c) Discuss the criteria of good adjustment.                                                          

উত্তম সংগটতটবধোক র শতেোবলী আকলোচ ো  রু । 
(d) State the causes of obsessive compulsive disorder. 

অবকসটসভ- ম্পোলটসভ টিসঅিেোর-এর  োরণগুটল যিখো । 
(e) Mention the steps of case study method. 

য সস্টোটি পদ্ধটতর পেেোযগুটল উকেখ  রু । 
3.  Answer any one question.                                                                                                       (10 × 1 = 10)                     

           যেক োক ো এ টি প্রকের উত্তর টি ।      
(a) Distinguish between guidance and counselling. Discuss the qualities of a good counsellor.     (5 +5) 

              ট কিেশ ো এবং পরোমশেিো  এর মকধয পোথ্ে য গুটল টলখু । এ ি  আিশে পরোমশেিোতোর গুণোবলী আকলোচ ো  রু ।                                               
(b) Discuss the causes of maladjustment. 

অপসংগটতর  োরণগুটল আকলোচ ো  রু । 
(c) Write short notes on ‘phobia’ and ‘lying’.                                                                                  (5+5) 

 সংটক্ষপ্ত িী ো টলখু - ‘য োটবযো’ এবং ‘টমথ্যো ভোষণ’। 
 



B.Ed. Semester-IV Examination 2022 

Course XI (Optional) 

Subject: Environmental and Population Education 

Time: 2 Hrs          Full Marks: 35  

   (The figures in the margin indicate full marks) 

Candidates are required to give their answer in their own words as far as practicable 

 

1. Answer any five questions.                        2 × 5 = 10 

   যেক োক ো পোাঁচটি প্রকের উত্তর টি ।  
a)  Write two significances of population education.  

      ি সংখযো টশক্ষোর িুটি তোৎপেে টলখু । 
b) How does population influence economic development? 

     ি সংখযো  ীভোকব অথ্েন টত  উন্নয ক  প্রভোটবত  কর টলখু । 
c) Define Crude Birth Rate (CBR).  

    Crude Birth Rate (CBR) এর সংজ্ঞো টি ।  
d) Mention one of the objectives of Earth Summit. 

     আথ্ে সোটমি-এর এ টি উকেশয টলখু । 
e) Mention two reasons of air pollution. 

     বোযু িূষকণর িুটি  োর  টলখু । 
f) Define sustainable development. 

   টস্থ্টতশীল উন্নযক র সংজ্ঞো টি । 
g) Write down the full form of ICDS. 

    ICDS- এর পুকরো  োমটি টলখু । 
h) Define urbanization. 

   গরোযক র সংজ্ঞো টি । 
2. Answer any three questions.                       5 × 3 = 15 

যেক োক ো টত টি প্রকের উত্তর টি । 
a) Discuss the causes of population migration. 

    ি সংখযো পটরব্রোিক র  োর গুটল আকলোচ ো  রু । 
b) Empowerment of women is important for population control. Explain. 

    ি সংখযো ট যন্ত্রক   োরীর ক্ষমতোয  অতযন্ত গুরুত্বপূণে। বযোখযো  রু । 
c) Explain the impacts of population explosion on the environment. 

   পটরকবকশর উপর ি সংখযো টবকফোরকণর প্রভোব বযোখযো  রু । 
d) Elaborate the principles of sustainable development. 

    টস্থ্টতশীল উন্নযক র  ীটতগুটল আকলোচ ো  রু । 
e) Explain the components of the quality of life. 

    িীব েোত্রোর মোক র উপোিো গুটল বযোখযো  রু । 
3. Answer any one question. 

    যেক োক ো এ টি প্রকের উত্তর টি ।                                  10 x1 = 10 

a) Discuss the needs of sustainable development? Mention the measures that can be taken to develop   

environmental awareness among students.                                                                    5 + 5 = 10 

টথস্থ্টতশীল উন্নযক র প্রকযোি ীযতো আকলোচ ো  রু । টশক্ষোথ্েীকির মকধয পটরকবশ সকচত তো গকে যতোলোর ি য  ী    ী বযবস্থ্ো য ওযো 
প্রকযোি ?         

 b) What is family planning? Discuss the methods used for family planning.                   2 + 8 = 10 

     পটরবোর পটর ল্প ো  ী? পটরবোর পটর ল্প োর পদ্ধটতগুটল আকলোচ ো  রু । 
c) Discuss briefly the causes of social pollution. Discuss the importance of environmental education.         

সোমোটি  িূষকণর  োর গুটল আকলোচ ো  রু । পটরকবশ টশক্ষোর গুরুত্ব আকলোচ ো  রু ।                                5+ 5 = 10 

 
 
 



B.Ed. Semester-IV Examination 2022 

Course XI (Optional) 

Subject: Work Education 

Time: 2 Hrs          Full Marks: 35  

   (The figures in the margin indicate full marks) 

Candidates are required to give their answer in their own words as far as practicable 

 

1. Answer any five questions.                        2 × 5 = 10 

   যেক োক ো পোাঁচটি প্রকের উত্তর টি ।  
a) What is work experience? 
     মে অটভজ্ঞতো  োক  বকল ?  
b) What are the four pillars of education as per 1986 report of UNESCO? 

    ১৯৮৬ - এর  UNESCO  টরকপোিে অ ুসোকর টশক্ষোর টভটত্তর চোরটি স্তম্ভ ট  ট ?  
c) What is the domain of education in Bloom's Taxonomy of behavioural objectives? 

     Bloom - এর   Taxonomy যত টশক্ষোর মোত্রো উকেশয অ ুসোকর  যটি?  
d) What is LAN (Local Area Network)? 

     LAN (Local Area Network) ট ?  
e) What is a Work Education laboratory? 

      মেটশক্ষো গকবষণোগোর ট  ?  
f) What is Work Education evaluation? 

      মেটশক্ষোর মুলযোয  ট ? 

g) What is a project? 

      মেপ্র ল্প ট ?  
h) Define basic education curriculum. 

বুট যোটি টশক্ষোর পোঠক্রম-এর সংজ্ঞো টি  । 
2. Answer any three questions.                           5 × 3 = 15 

যেক োক ো টত টি প্রকের উত্তর টি । 
a) State the aims of Work Education. 

     মেটশক্ষোর লক্ষযগুটল টলখু । 
b) What is the significance of Work Education in secondary education? 

     মোধযটম  টশক্ষোয  মেটশক্ষোর তোৎপেে ট  ?  
c)  Discuss the responsibility of the teacher in Work Education. 

      মেটশক্ষোয টশক্ষক র িোযবদ্ধতো আকলোচ ো  রু । 
d) What is the Inductive method of Work Education? 

     মেটশক্ষোয আকরোহী প্রণোলী ট ? 

e) State the benefits of low-cost teaching aids. 

    স্বল্পমূকলযর টশক্ষণসহোয  উপ রণ প্রস্তুটতর উপকেোটগতো টলখু । 
 
3. Answer any one question. 

    যেক োক ো এ টি প্রকের উত্তর টি ।                                  10×1 = 10 

a) Describe step by step, the phenyl preparation method (up to value).                                                                 

ধোপ অ ুসোকর ট  োইল প্রস্তুত প্রণোলী বণে ো  (মূলযমো  পেেন্ত)  রু ।      

b) Discuss the relationship between Work Education and spiritual values. 

      মেটশক্ষোর সোকথ্ আধযোটি  মূলযকবোকধর সম্প ে আকলোচ ো  রু । 
c) Describe the professional qualities of a Work Education teacher.         

    মেটশক্ষো টশক্ষক র যপশোগত গুণোবলী বণে ো  রু ।                              
 


