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?
টশক্ষোমূ ল 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 সু টবধো উকেখ রু ।
(g) What is autism?
অটিটিম ট ?
(h) What is meant by vocational information?
বৃ টত্তমূ ল 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 ভূ টম ো আকলোচ ো
(c) Discuss the criteria of good adjustment.
উত্তম সংগটতটবধোক র শতেোবলী আকলোচ ো

রু ।

রু ।

(d) State the causes of obsessive compulsive disorder.
অবকসটসভ- ম্পোলটসভ টিসঅিেোর-এর োরণগুটল যিখো ।
(e) Mention the steps of case study method.
3.

য সস্টোটি পদ্ধটতর পেেোযগুটল উকেখ
Answer any one question.

রু ।
(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 ো
(b) Discuss the causes of maladjustment.

রু ।

অপসংগটতর োরণগুটল আকলোচ ো রু ।
(c) Write short notes on ‘phobia’ and ‘lying’.
সংটক্ষপ্ত িী ো টলখু - ‘য োটবযো’ এবং ‘টমথ্যো ভোষণ’।

(5+5)

