
BA General Semester VI Examination 2021 (CBCS) 
Subject – Education 

Course – SEC 4 
  

Time – 2 Hours                                                                              Full Marks – 40 
 

Candidates are instructed to attempt either Section A or Section B 

 
Section A 

(Distance Education) 
 
Answer any eight of the following questions: -                                   5 x 8 =  40 
যেক োক ো আটটট প্রকের উত্তর দোও। 
                                                                                              

1. What is meant by Distance Education? What are the important features of it?                  (2+3)                                  

দুরশিক্ষো বলকে শ  যবোক ো? দুরশিক্ষোর উকেখকেোগ্য প্র ৃশেগুশল শ  শ ? 

  

2. How does evolution process of Distance Education occur over the period of time?            (5)                                                                                                                                                       

ভোরকে  দরুশিক্ষোর শব োি সমকের সোকে সোকে শ  ভোকব সংগ্টিে হকেকে?   

3.  Write a note on the importance of Distance Education Council.                                                 (5)            

দুর শিক্ষোর  োউন্সিকলর প্রকেোজ ীেেো সম্পক ে েো জোক ো যলকখো |  

4. How does the Self-Learning Material play an important role in Distance Education?            (5) 

দুরশিক্ষোে স্ব-শিক্ষোর উপোদো  শ  ভোকব গুরুত্বপূর্ ে ভূশম ো পোল   কর?  

5. What do you mean by ICT? What are the applications of ICT in Distance Education?        (2+3) 

েেয ও যেোগ্োকেোগ্ প্রেুন্সি বলকে শ  যবোক ো? দুরশিক্ষোে এর প্রকেোগ্গুশল শ  শ  ? 

6. “ICT enhances the quality of Distance Education”- what is your opinion in this regard?        (5) 

“েেয ও যেোগ্োকেোগ্ প্রেুন্সি  দুরশিক্ষোর গুর্গ্েমো  য  সমৃদ্ধ  কর” - এ প্রসকে যেোমোর 

মেোমে উকেখ  করো | 

7. What are the main three modes-of-organization to conduct Distance Education?                 (5) 

দুরশিক্ষো পশরচোল োে প্রধো  শে  ধরকর্র সংগ্ি   গুশল শ  শ ?   

8.   What are the most important aspects to consider when deciding the implementation of 

computers in Distance Education System?                                                                                      (5) 

দুরশিক্ষোে  ম্পম্পউটোর বযবহোকরর যক্ষকে য ো  উকেখকেোগ্য শবষে গুশল শবকবচ ো  রো হে?  

9.  What is meant by Self-Support Service in distance Education System?                                     (5) 

দুরশিক্ষোে স্ব-সহকেোশগ্েো পশরকষবো বলকে শ  যবোক ো? 

10.  Write a note on ‘Quality Assurance in Distance Education’.                                                         (5) 

দুরশিক্ষোে গুর্মো  শ  ভোকব শ ন্সিে  রো হে, যসই শবষকে এ টট টট ো যলকখো  



Section B 
(Computer Application in Education- II ) 

 
Answer any eight of the following questions: -                                   5 x 8 =  40 
যেক োক ো আটটট প্রকের উত্তর দোও। 

 

1 Explain the term ‘e-learning resources’ 

বযোখযো  রঃ  ‘e-learning resources’  

 

2. Discuss the disadvantages of ICT. 

ICT এর অসুশবধো গুশল আকলোচ ো  র।  

 

3. What is virtual University? Explain. 

ভোচচ েেোল শবশ্বোশবদযোলে শ ? বযোখযো  র।  

 

4. Write a note on ‘MOOCs’ 

‘MOOCs’ শ কে এ টট টী ো যলখ।  

  

5. What are the advantages of Learning Resources Management? 

Learning Resources Management এর সুশবধোগুশল যলখ।  

 

6. Write a note on ‘E-Guidance and Counselling’. 

‘E-Guidance and Counselling’ সম্প েক  এ টট টী ো যলখ।  

 

7. Discuss  the objectives of On-line Learning. 

On-Line শিখ  এর উকেিয গুশল আকলোচ ো  র।  

 

8.  Explain the uses of computer in this pandemic situation.  

অশেমোরী যে  ম্পম্পউটোকরর বযবহোর বযোখযো  র।  

 

9. What are the advantages of integration of  ICT in  school? 

শবদযোলকে ICT য  েুি  রোর সুশবধো গুশল  ী  ী? 

 

10. What are the uses of social networking? 

যসোিোল য টওেোশ েং এর বযবহোর শ  শ ?  

 

 


