
B Ed 4th Semester Examination 2020 

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) Define aptitude and how is aptitude measured? 

প্রব িোর সংজ্ঞো তি  এবং ইহো ত ভোকব পতরমোপ  রো েোয় ? 

 

c) Discuss in brief Thematic Apperception Test (TAT) for measuring personality. 

বেক্তিত্ব পতরমোপক  Thematic Apperception Test (TAT) সংকেকপ ব ে ো  রু । 

 

d) What are symptoms of good mental health? 

উত্তম মো তস  স্বোকযের িেণ গুতি  ী  ী ?  

 

e) Write short note on:  Obsessive Compulsive Disorder ( O.C.D ). 

Obsessive Compulsive Disorder ( O.C.D ) এর ওপর িী ো তিখু ।  

 

2. Answer any two questions of the following: 

যেক োক ো িুটি প্রকের উত্তর তি ।  

 

a) Discuss the causes of mal-adjustive behaviour.  

অপসংগতি মূি  আচরকণর  োরণ গুতি আকিোচ ো  রু ।  

 

b) Discuss the characteristics of good adjustment. 

সোর্ ে  সংগতিতবযোক র ববতশষ্ট্ে গুতি আকিোচ ো  রু ।  

 

c)  Write the various steps of Case study. 

য স স্টোতির তবতভন্ন যোপগুতি তিখু । 

 

d) Distinguish between Directive and Non-directive counselling.  

প্রিেে এবং অপ্রিেে পরোমশ েিোক র পোর্ ে ে গুতি তিখু ।  



B Ed 4th Semester Examination 2020 

Course- XI 

(Work Education ) 

F M – 35                                                                                      Time – 2 Hrs 

 

 

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

 

(a) What are the aims and objectives of ‘Work Education’? 

‘কর্ম শিক্ষার’ লক্ষয ও উদ্দেিয গুশল শক শক?  

 

(b) Distinguish between ‘Work Education and Work Experience’. 

  ‘কর্মশিক্ষা এবং কর্ম অশিজ্ঞতা'র  র্দ্দযয পার্মকয শলখুন।  

 

(c) Write a short note on professional competencies of work education teacher. 

কর্মশিক্ষা শিক্ষদ্দকর পপিাগত দক্ষতা সম্পদ্দকম  সংদ্দক্ষদ্দপ টীকা শলখুন । 
 

(d) Outline the several areas of work education in developing social skills. 

সর্াজ উপদ্দ াগী কদ্দর্ম কর্ম শিক্ষার শবশিন্ন পক্ষত্র গুশলর একটি রূপদ্দরখা শদন।  

 

(e) Discuss the social significance of S.U.P.W. 

S.U.P.W-এর সার্াশজক তাৎপ ম আদ্দলাচনা করুন।  

 

 

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

 

 

(a) How can the knowledge of ‘Work Education’ be employed as a tool to foster self 

reliant education in the present pandemic situation?  

বতম র্ান র্হার্ারী  পশরশিশতদ্দত কর্মশিক্ষার জ্ঞানদ্দক শকিাদ্দব আত্মশনিম রতার শিক্ষার উপকরণ শহদ্দসদ্দব 

বযবহার করা প দ্দত পাদ্দর?  

 

(b) Environment will be given due emphasis while planning activities of Work 

Education-Justify your views. 

কর্মশিক্ষার কা মাবলীর পশরকল্পনায় পশরদ্দবিদ্দক সবমাশযক গুরুত্ব শদদ্দত হদ্দব -আপনার র্তার্ত প্রশতষ্ঠা 

করুন।  

 

(c)  What type of problems a school face for executing Work Education Programme 

at secondary level?  



কর্মশিক্ষার কা মাবলীর রূপায়দ্দন র্াযযশর্ক স্তদ্দরর শবদযালয় গুশল শক শক সর্সযার সমু্মখীন হয়? 

 

(d) Work Education can be re-established as a compulsory subject in the secondary 

curriculum of West Bengal-Give your valuable recommendations. 

পশির্বঙ্গ র্যযশিক্ষা পর্মদ্দদর পাঠক্রর্ আবশিযক পাঠয শবর্য় শহদ্দসদ্দব শকিাদ্দব কর্মশিক্ষা পক পুনঃপ্রশতষ্ঠা 

করা  ায় পস শবর্দ্দয় আপনার র্ূলযবান সুপাশরি বযক্ত করুন।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



B Ed 4th Semester Examination 2020 

Course- XI 

(Environmental and Population  Education ) 

F M – 35                                                                                      Time – 2 Hrs 

 

 

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

যেক োক ো তি তি প্রকের উত্তর তি ।  

a)  Write two objectives of population education. Explain the concept of Population 

Education.  

      জ সংখ্যো তিক্ষোর িুতি উকেিয তিখু্ । জ সংখ্যো তিক্ষোর ধোরণোতি ব্যোখ্যো  রু । 

b) Explain how empowerment of women is related to population control and protection of 

environment. 

      োরীর ক্ষমিোয়ণ  ীভোকব্ জ সংখ্যো ত য়ন্ত্র  ও পতরকব্ি সংরক্ষকণ সোহোেয  রকি পোকর িো ব্যোখ্যো  রু । 

c) Define Crude Birth Rate (CBR). Discuss three factors which control the fertility of a 

population. 

      Crude Birth Rate (CBR) এর সংজ্ঞো তি । য োক ো জ ক োষ্ঠীর উব্বরিো ত ধবোর  তি তি তব্ষয় আকিোচ ো 

 রু । 

d)  Discuss briefly the effects of population explosion on environment. 

      পতরকব্কির উপর জ সংখ্যো তব্কফোরকণর প্রভোব্গুতি সংকক্ষকপ আকিোচ ো  রু । 

e) Define Environmental Education. Mention three importance of Environmental Education. 

     পতরকব্ি তিক্ষোর সংজ্ঞো তি । পতরকব্ি তিক্ষোর তি তি গুরুত্ব আকিোচ ো  রু । 

 

 

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

যেক োক ো িুতি প্রকের উত্তর তি । 

a) Discuss midterm and long term objectives of the National Population Policy, 2000 

adopted by Government of India. 

     ভোরি সর োর  ৃতহি জোিীয় জ সংখ্যো  ীতির মধযকময়োতি ও িীর্বকময়োতি উকেিযগুতি তিখু্ । 



b) Define Population migration. How urbanization influence migration? Discuss the role of 

migration on population distribution.          2 + 3 + 5 = 10 

      জ পতরব্রোজক র সংজ্ঞো তি ।   রোয়   ীভোকব্ জ সংখ্যো পতরব্রোজ ক  প্রভোতব্ি  কর? জ ব্ণ্টক  

পতরব্রোজক র ভূতম ো আকিোচ ো  রু । 

 

c) What do you mean by sustainable development? What are the needs of sustainable 

development? Mention the measures that can be taken to develop environmental 

awareness among students.       2 + 3 + 5 = 10 

      তিতিিীি উন্নয়  ব্িকি  ী যব্োকে ? তিতিিীি উন্নয়ক র প্রকয়োজ ীয়িো  ী? তিক্ষোর্বীকির মকধয পতরকব্ি 

সকচি িো  কে যিোিোর জ য  ী  ী ব্যব্িো য ওয়ো প্রকয়োজ  ব্কি আপত  মক   কর ? 

 

d) Discuss briefly the causes of social pollution. Mention the important objectives of Agenda 

21 of Earth Summit.                       5 + 5 = 10   

     সোমোতজ  িূষকণর  োর গুতি আকিোচ ো  রু । আর্ব সোতমকির একজন্ডো ২১ র গুরুত্বপূণব উকেিযগুতি তিখু্ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


