
B Ed  Semester IV Examination 2021 

Course- XI 

(Guidance and Counselling) 

F M – 35                                                                                      Time – 2 Hrs 

1. Answer any three questions of the following:                                    5X3 

যেক োক ো তি টি প্রকের উত্তর তি ।  

 

a) Distinguish between guidance and counselling. 

ত কিেশ ো এবং পরোমশ েিোক র মকযে পোর্ ে েগুতি তিখু ।  

 

b) What are the characteristics of mental health? 

মো তি  স্বোকযের ববতশষ্ট্ে গুতি ত  ত ?  

 

c) Write short note on Hysteria and Anti-social behaviour. 

তিতিতরয়ো এবং িমোজ তবকরোযীমূি  আচরকের উপর িী ো তিখু ।  

 

d)  Prepare a case study format. 

য ি িোতির এ টি ফরমেোি প্রস্তুি  রু ।  

 

e) Mention the main causal factors of abnormal behaviour. 

অস্বোভোতব  আচরকের মূি  োরে গুতি উকেখ  রু ।   

 

2. Answer any two questions of the following: 

যেক োক ো িুটি প্রকের উত্তর তি ।  

 

a) Discuss about the educational functions of guidance at the secondary stage.  

মোযেতম  পে েোকয় ত কিেশ োর তশক্ষোগি  োে ে োরীিো আকিোচ ো  রু ।   

 

b) Discuss the role of family in maintaining mental health. 

মো তি  স্বোযে রক্ষোয় পতরবোকরর ভূতম ো আকিোচ ো  রু ।  

 

c)  Describe the causes of maladjustment. 

অপিংগতির  োরেগুতি বে ে ো  রু ।  

 

d) Mention different techniques of measuring personality. Discuss briefly any one of 

the projective tests of personality.                                                              5 + 5 

বেক্তিত্ব পতরমোকপর তবতভন্ন য ৌশিগুতি উকেখ  রু । যেক োক ো এ টি বেক্তিত্ব 

পতরমোপ  অভীক্ষো িংকক্ষকপ আকিোচ ো  রু ।                                                                

 



B Ed Semester IV  Examination 2021 

Course- XI 

(Work Education ) 

F M – 35                                                                                      Time – 2 Hrs 

 

 

1. Answer any three of the following questions:          (5 × 3 = 15) 

যেক োক ো তি টি প্রকের উত্তর তি । 

(a) Write the qualities of Work Education teacher. 

    ম েতশক্ষো তশক্ষক র গুেমো  িম্পক ে আকিোচ ো  রু । 

 

(b) What is Project method? 

   প্র ল্প পদ্ধতি  োক  বকি? 

 

(c) What is Socially Useful Productive Work (SUPW)? 

SUPW ত ?  

 

(d) Define Work Education Laboratory. 

  ম েতশক্ষো পরীক্ষোগোকরর িংজ্ঞো তি ।  

 

(e) What is Demonstration Method of Work Education? 

  ম েতশক্ষোয় প্রিশ ে  পদ্ধতি  োক  বকি? 

 

2. Answer any two of the following questions:                     (10 × 2 = 20) 

             যেক োক ো িুটি প্রকের উত্তর তি । 

(a) Write aims and objectives of teaching Work Education in Secondary school. 

মোযেতম  তবিেোিকয়  ম েতশক্ষো পঠ  পোঠক র িক্ষে ও উকেশেগুতি তিখু । 

 

(b) What are the problems of implementing Work Education programme in 

Secondary school education? 

 মোযেতম  তবিেোিয় তশক্ষোয়  ম েতশক্ষো প্রকয়োকগর িমিেোগুকিো ত  ত ? 

 

(c)  Write the correlation of Work Education with other school subjects. 

তবিেোিকয়র অ েো ে তবষকয়র িকে  ম েতশক্ষোর িম্প ে ত ? 

 

(d) Explain a project related to work education in secondary schools, with example. 

মোযেতম  তবিেোিকয় উপর  এ টি  ম েতশক্ষো প্র কল্পর উিোিরে িি বেোখেো তি । 

 

 

 

 



B Ed  Semester IV Examination 2021 

Course- XI 

(Environmental and Population Education) 

F M – 35                                                                                      Time – 2 Hrs 

 

1. Answer any three questions.       5 × 3 = 15 

যেক োক ো তি টি প্রকের উত্তর তি । 

a)  Explain Population Dynamics with the help of an example in the context of India.     

     ভোরিবকষ ের যপ্রক্ষোপকি এ টি উিোিরকের িোিোকেে জ িংখেোর গতিপ্র ৃতি বেোখেো  রু ।   

   

b) Mention important objectives of National Population Policy, 2000.       

    ভোরকির জোিীয় জ িংখেো  ীতি, ২০০০ – এর গুরুত্বপূে ে  িক্ষেগুতি তিখু ।   

 

c) Explain the influence of migration on urbanization with suitable examples.      

    উপেুি উিোিরেিি  গরোয়ক  পতরব্রোজক র প্রভোব আকিোচ ো  রু ।  

 

d)Explain some common features of Sustainable Life Style.  

    তযতিশীি জীব েোত্রোর  কয় টি িোযোরে ববতশষ্ট্ে বেোখেো  রু ।  

                

e)Define Crude Death Rate (CDR) and discuss its advantages. 

   CDR এর িংজ্ঞো তি  এবং এর িুতবযোগুতি আকিোচ ো  রু ।  

 

      

2. Answer any two questions.                       10 × 2 = 20 

যেক োক ো িুটি প্রকের উত্তর তি । 

 

a) Discuss briefly the methods of Population education. Explain the importance of Population 

education.                              6 + 4   

    জ িংখেো তশক্ষোর পদ্ধতিগুতি িংকক্ষকপ আকিোচ ো  রু । জ িংখেো তশক্ষোর গুরুত্ব বেোখেো 

 রু ।   

b) Discuss the salient features of Ecofeminism. Explain influence of Population education on 

Empowerment of women.                                         4 + 6  



     Ecofeminism এর প্রযো  ববতশষ্ট্ে গুতি  আকিোচ ো  রু ।  োরীর ক্ষমিোয়ক  জ িংখেো তশক্ষোর 

প্রভোব আকিোচ ো  রু ।  

       

c)  Briefly discuss the methods of Population control used in India.  

   ভোরিবকষ ে জ িংখেো ত য়ন্ত্রকে গিৃীি পদ্ধতিগুতি িংকক্ষকপ আকিোচ ো  রু ।  

              

d)  Discuss the role of school in developing Environmental awareness. Define Environmental 

values and mention three reasons for low Environmental values in India.  5 + 5 

    পতরকবশ িংক্রোন্ত িকচি িো গকে িুিকি তবিেোিকয়র ভূতম ো আকিোচ ো  রু । পতরকবশ 

িম্পত েি মূিেকবোকযর িংজ্ঞো তি  এবং ভোরকি পতরকবশ িম্পত েি মূিেকবোয খোরোপ র্ো োর তি টি 

 োরে উকেখ  রু ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


