
BA 6th Semester General Examination 2020 (CBCS) 
Subject – Education 

Course – SEC4 
 (Distance Education) 

Time – 2 Hours                                                                              Full Marks – 40 
 

 
Answer any eight of the following questions: -                                   5 x 8 =  40 
                    

1.  দরূাগত শিক্ষার বৈশিষ্ট্যগুশি আলিাচনা কর। 

Discuss the characteristics of distance education. 

2. দরূাগত শিক্ষার সুশৈধাসমূহ আলিাচনা কর। 

Discuss  the advantages of distance education?           

3. দরূাগত শিক্ষার ৈততমান সমালে প্রলয়ােনীয়তা শক ?  

   Why distance education is important in current days? 

4.  দরূাগত শিক্ষার একটি সংশক্ষপ্ত ইশতহাস লিখ । 

   Write a short note on ‘History of distance education’. 

5. দরূাগত শিক্ষায় প্রযুক্তির ভূশমকা আলিাচনা কর।  

   Write a short note on application of ‘ICT’ on distance education. 

6. দরূাগত শিক্ষার শনলদতিনা পদ্ধশত লকমন হয়? 

   What should be the instructional methods in distance learning? 

7. Self – Support Service ৈিলত শক লৈাঝ? 

   What is self-support service? 

8. দরূাগত শিক্ষার মূিযায়লনর প্রলয়ােনীয়তা শক? 

   Write a note on Need for Evaluation in distance education. 

9. দরূাগত শিক্ষার মান শকভালৈ ৈোয় রাখা হয়? 

   How can we maintain quality of distance education? 

10. দূরাগত শিক্ষার পাঠ লকন্দ্রগুশির ভূশমকা  আলিাচনা কর। 

     Write a short note on ‘study centre‘. 



BA 6th Semester General Examination 2020 (CBCS) 
Subject – Education 

Course – SEC4 
 (Computer Application in Education- II ) 

Time – 2 Hours                                                                              Full Marks – 40 
 

 
Answer any eight of the following questions: -                                   5 x 8 =  40 
 

1. Explain the advantages of social networking in this pandemic situation. 

ৈততমান অশতমারী লত social networking এর সুশৈধা গুশি লিখ।  

 

2. Write down the differences between virtual University and traditional University. 

ভাচচ তয়াি ও প্রথাগত শৈশ্বশৈদযািয় এর মলধয পাথ তকয গুশি লিখ।  

 

3. What are the disadvantages of e-learning?  

e-learning এর অসুশৈধা গুশি কী কী ?  

 

4. Write notes on “MOOCs” 

MOOCs এর ওপর একটি িীকা লিখ।  

 

5. What are the importance of mobile learning for college students? 

কলিে ছাত্রলদর লক্ষলত্র লমাৈাইি শিখন কতিা গুরুত্বপূন ত?  

 

6. Discuss in brief different e-learning resources. 

শৈশভন্ন ই-শিখন উৎস শনলয় সংলক্ষলপ আলিাচনা কর।  

 

7. Write down the advantages and disadvantages of e-mail. 

ই-লমি এর সুশৈধা ও অসুশৈধা গুশি লিখ।  

 

8.  Why is on-line admission so popular? 

অন িাইন ভশতত এলতা েনশপ্রয় লকন ?  

 

9. Mention the uses of search engines in your study. 

লতামার পড়ালিানার লক্ষলত্র সাচত ইক্তিলনর ৈযৈহার গুশি উলেখ কর।  

 

10. Explain how internet helps us in teaching-learning process. 

শিক্ষন-শিখন প্রক্তিয়ালত ইন্টারলনি শকভালৈ সাহাযয কলর ৈযাখযা কর।  

 
 



 


