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1. Answer any three questions:                                                         10 X 3 = 30 

যেক োক ো তি টি প্রকের উত্তর দোও । 

 

a) What is vocational guidance? Discuss the importance of vocational guidance in 

secondary education.                                                                                   3 + 7 

বৃতত্তমূল  ত কদেশ ো বলকি ত  যবোঝ? মোধ্যতম  তশক্ষোয় বৃতত্তমূল  ত কদেশ োর গুরুত্ব 

আকলোচ ো  র।  

 

b) Discuss the role of teacher and parents in the process of counselling.          10 

পরোমশ েদো  প্রক্রিয়োয় তশক্ষ  ও অতিিোবক র িূতম ো আকলোচ ো  র। 

 

c) Elaborate the importance of guidance in secondary level.                             10 

মোধ্যতম  পে েোকয় তশক্ষোমূল  ত কদেশ োর প্রকয়োজ ীয়িো উকেখ  র।  

 

d) What is personal guidance? Elaborate its aims and objectives.                    3 + 7 

বযক্রিগি ত কদেশ ো বলকি ত  যবোঝোয়? এর লক্ষয ও উকেশযগুতল বর্ ে ো  র।  

 

e)  Discuss about the tools and techniques used in the process of counselling.  10                                          

পরোমশ েদো  প্রক্রিয়োর তবতিন্ন য ৌশল ও সরঞ্জোম গুতল সম্পক ে আকলোচ ো  র।                             

 

                                                                                                                                                                                                          

2. Answer any six questions from the following:                                5 X 6= 30 

ত কে প্রদত্ত যেক োক ো ছয় টি প্রকের উত্তর দোও।  

 

a) Write the differences between Educational guidance and Vocational guidance. 

তশক্ষোমূল  ত কদেশ ো ও বৃতত্তমূল  ত কদেশ োর পোর্ ে যগুতল যলখ।  

 

b) Briefly state the importance of good guidance. 

উত্তম ত কদেশ ো দোক র প্রকয়োজ ীয়িোগুতল সংকক্ষকপ তববৃি  র।  

 

c) Briefly write the characteristics of counselling.  



পরোমশ েদোক র ববতশষ্ট্যগুতল সংকক্ষকপ যলখ।  

 

d) Discuss the importance of social guidance.  

সোমোক্রজ  ত কদেশ োর প্রকয়োজ ীয়িো গুতল সংকক্ষকপ আকলোচ ো  র।  

 

e) What are the disadvantages of group guidance?  

দলগি ত কদেশ োর অসুতবধ্োগুতল  ী  ী ?   

 

f) Elaborate the aims and objectives of counselling. 

পরোমশ েদোক র লক্ষয ও উকেশযগুতল উকেখ  র।  

  

g) Briefly discuss the techniques of counselling. 

পরোমশ েদোক র য ৌশলগুতল সংকক্ষকপ আকলোচ ো  র।  

 

h) What kinds of data should be collected for the process of guidance? 

ত কদেশ োদো  প্রক্রিয়োর জ য  ী  ী ির্য সংগ্রহ  রো হয়?  

 

 


