
B A Sem VI Hons Examination 2021(CBCS) 

Subject- Education 

Course- DSE 3 

( Distance Education) 

Full Marks- 60                                                                           Time- 3 hrs 

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

যেক োক ো তি টি প্রকের উত্তর দোও । 

a) Give a brief history of  distance education in India. 

ভোরিবকষ ে দরূতিক্ষোর ইতিহোস সংতক্ষপ্ত ভোকব যেখ । 

b) What strategies can be adopted for improving the effectiveness of technical and 

vocational distance education programme? 

প্রেুক্তিগি এবং বতৃত্তমূে  দরূতিক্ষো যপ্রোগ্রোকমর উন্নতি কে  ী ধরক র পদকক্ষপ য ওয়ো 

যেকি পোকর?  

c) State the objectives of distance education program in rural areas. 

গ্রোময এেো োয় দরূতিক্ষোর মূে উকেিয গুতে তববিৃ  র।   

d) Discuss the main functions and responsibilities of  Distance Education Council (D E C). 

D.E.C. এর মূে  োে েোবতে ও দোতয়ত্ত্ব সমূহ আকেোক ো ো  র।  

e) Explain the challenges of maintaining quality in distance education. 

ভোরকি দরূতিক্ষোর গুণমো  রোখোর যক্ষকে প্রধো  অন্তরোয়গুতে বযোখযো  র। 

 

 

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

ত কে প্রদত্ত যেক োক ো ছয় টি প্রকের উত্তর দোও। 

a) State briefly the characteristics  of  distance education 

দরূতিক্ষোর  ববতিষ্ট্য সংকক্ষকপ আকেো  ো  র।.  

b) State the significance of distance education in Indian context. 

ভোরিীয় যপ্রক্ষোপকি দরূতিক্ষোর িোিপে ে বযোখযো  র।   

c) What is meant by student support system in distance education? 

দরূতিক্ষোয় ‘স্িুকদন্ট সোকপোিে তসকেম ‘ বেকি ত  যবোঝোয়? . 

d) Why is accreditation necessary in Distance Education institute? 

দরূতিক্ষো প্রতিষ্ঠোক র যক্ষকে স্বী ৃতির প্রকয়োজ ীয়িো য  ?  

e) Write short note on e-learning. 



e-learning  ত কয় এ টি িী ো যেখ।  

f) Discuss the characteristics of self learning material. 

দরূতিক্ষোয় স্ব-তিখ  উপোদোক র ববতিষ্ট্যগুতে উকেখ  র।  

g)  State the advantages of distance education. 

দরূতিক্ষোর সুতবধোগুতে তববিৃ  র।  

h) Discuss the factors for designing a good distance education course. 

এ টি উত্তম দরূতিক্ষো য োস ে প্র য়কণর উপোদো গুতে আকেো  ো  র।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



B A Sem VI Hons Examination 2021 (CBCS) 

Subject- Education 

Course- DSE 3 

( Educational Thoughts and Ideas of Great Western Educators) 

Full Marks- 60                                                                     Time- 3 hrs 

 

 

1. Answer any three questions of the following :-      10x3=30 

    যেক োক ো তি  টি প্রকের উত্তর দোও।  

a) Explain Rousseau’s contribution to education.    10 

শিক্ষাক্ষক্ষক্ষে রুক্ষিার অবদান উক্ষেখ কক্ষরা।  

b) What are the key features of Montessori school of education? Write its merits and 

limitations.                                                                         6 + 4  

           

মক্ষেস্বশর শিক্ষার প্রধান ববশিষ্ট্যগুশি উক্ষেখ কক্ষরা। এই শিক্ষার সুশবধা ও শসমাবদ্ধতা লিক্ষখা।  

c) Discuss educational thoughts of Froebel by elaborating following points.    

 i)Aim of Education  ii) Curriculum   iii) Discipline     3+4+3 

নিম্ননিনিত ক্ষেত্রে ফ্রত্রেত্রেত্রির নিো নিন্তা সম্পত্রকে ক্ষিত্রিা।  

 i) নিোর িেয  ii) পাঠ্যক্রম   iii) িৃঙ্খিা  

d) Explain why Pestalozzi’s idea of education is still relevant in modern education.      10  

আধুশনক শিক্ষায় লেস্তািশির শিক্ষার ধারণা লকন প্রাসশিক আক্ষিাচনা কক্ষরা।  

e) Write the educational aim of Herbert Spencer. Mention his major contributions to education. 

            4+6 

শিক্ষার িক্ষয সম্পক্ষকে হারোট ক্ষেন্সাত্ররর মতামত ক্ষিত্রিা। নিো ক্ষেত্রে তাাঁর মূিয অেদাি গুনি উত্রেি কত্ররা।  

 



2. Answer any six questions of the following :-      5X6 

লে লকাক্ষনা ছয় শি প্রক্ষের উত্তর দাও।  

a) Write a short note on woman education as proposed by  Rousseau.   5 

িীকা লিক্ষখা – রুক্ষিার ধারণায় নারী শিক্ষা  

b) Discuss Maria Montessori’s contribution on educational aim & curriculum.  5 

শিক্ষার িক্ষয ও োঠ্যক্রক্ষম মাশরয়া মক্ষেস্বশরর অবদান উক্ষেখ কক্ষরা।  

c) Write some of the teaching techniques proposed by the Western Educators.  5 

োশ্চাতয শিক্ষাশবদগণ দ্বারা প্রস্তাশবত শকছু শিক্ষণ লকৌিি আক্ষিাচনা কক্ষরা।  

d) Write a short note on “laboratory School”.      5 

িীকা লিক্ষখা- িযাবক্ষরিশর সু্কি।  

e)  Can you say “ Negative Education” is absence of education ? Explain.   5 

লনশতবাচক শিক্ষা মাক্ষন শিক্ষার অনুেশিশত বিা োয় শক? বযাখযা কক্ষরা।  

f) Write a short note on “moral education by Herbert Spencer” .    5 

টীকা ক্ষিত্রিা – হারোট লেন্সাক্ষরর মক্ষত বনশতক শিক্ষা  

g) Why John Dewey’s educational ideas are considered pragmatic? Explain.   5 

জি নিউই– এর নিো নিন্তাত্রক প্রত্রোগোদী মত্রি করা হে ক্ষকি েযািযা কত্ররা।  

h) Write all the steps of project using one particular example.    5 

যথাযথ উদাহরণ নদত্রে ক্ষপ্রাত্রজক্ট পদ্ধনতর প্রনতনট ধাপ উত্রেি কত্ররা।  

 

 

 

 

 

 



B A Sem VI Hons Examination 2021 (CBCS) 

Subject- Education 

Course- DSE 3 

( Basics of Educational Research and Statistics ) 

Full Marks- 60                                                         Time- 3 hrs 

 

 

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

যেক োক ো তি টি প্রকের উত্তর দোও । 

a)  Discuss the characteristics of survey research. What are the merits and demerits 

of it? 

সোকভে গকবষণোর ববতিষ্ট্য গুতে আকেো  ো  র।  এর সুতবধো ও অসুতবধোগুতে যেখ।  

b) Calculate the coefficient of correlation between the following two sets by rank 

diffrernce method.  

 সোতর পোর্ ে য পদ্ধতিকি  দুটি তবষকয়র মকধয সহগতির সহগোং  ত ণ েয়  র।  

    X      : 12       25       24         20          8         15        20       20      11         26 

    Y      : 21       25        35        24          16       18        25       16      16         38 

 

c)   Draw a frequency polygon from the following frequency distribution. 

 ত কের বণ্ট  যর্ক  এ টি পতরসংখযো বহুভূজ   অঙ্ক   র।  

Scores:   50-54     45-49     40-44        35-39     30-34        25-29      20-24    15-19      10-14    5-9 

   f:           2           5               7               12           15             9              6          5               2          

d) Find the Kurtosis from the following frequency distribution. 

 ত েতেতখি পতরসংখযো বন্ট  যর্ক   োকিেোতসস  ত ণ েয়  র। 

                 Scores:   45-49     50-54     55-59        60-64     65-69        70-74     75-79      80-84      85-89 

   f:           4            2            5                 5            8               6            3             4              3  

e) Find mean and median from the following frequency distribution. 

ত েতেতখি পতরসংখযো বন্ট  যর্ক  গড় ও মধযমো ত ণ েয়  র। 

                 Scores:   20-23      24-27         28-31         32-35           36-39         40-43      44-47 



   f:           6             11         15            5               9             3            1     

    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

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

ত কে প্রদত্ত যেক োক ো ছয় টি প্রকের উত্তর দোও।  

 

a) Discuss the characteristics of educational research. 

তিক্ষো গকবষণোর ববতিষ্ট্য গুতে আকেো  ো  র।  

b) Discuss characteristics of action research. 

সক্তিয় গকবষণোর ববতিষ্ট্যগুতে আকেো  ো  র।  

c) What are normative and interpretative research? Discuss the differences between 

them.  

normative ও interpretative research ত ? একদর মকধয পোর্ ে য যেখ।  

d) What do you mean by measures of variability? Mention different types of it. 

তবষমিোর পতরমোপ বেকি ত  যবোঝোয়? এর যেণীতবভোগ গুতে যেখ।  

e) What are the uses of Normal Probability Curve ? 

স্বোভোতব  বণ্ট  যরখোত কের বযবহোর গুতে ত  ত  ? 

f) What are the advantages and disadvantages of Histogram? 

তহকেোগ্রোকমর সুতবধো ও অসুতবধো গুতে যেখ।  

        

g) i) Calculate arithmetic mean of the following scores. 

    গড় মো  ত ণ েয়  র  

25, 19, 42, 27, 22, 16 

ii)Write the uses of mean. 

    গকড়র বযবহোর গুতে ত  ত ?  

h) i) Calculate median of the following data. 

     মধযমো ত ণ েয়  র  

    86, 88, 72, 85, 54, 62 

ii) Write down two uses of coefficient of correlation. 

      সহগতির সহগোংক র বযবহোর গুতে  যেখ।  


