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1.  “Counselling is a series of direct contact with the individual which aims to offer him assistance in 

attitude and behavior”- who said? 

১. “পরামর্শ দান হচ্ছে ব্যক্তির সাচ্ছে সরাসক্তর য াগাচ্ছ াচ্ছগর একটা ক্রম  ার লক্ষ্য যসই ব্যক্তিচ্ছক আচরণ এব্ং ব্যব্হাক্তরক 

যক্ষ্চ্ছে সহায়তা প্রদান করা”- এ কো যক ব্চ্ছলচ্ছেন? 

2. Write down the areas of guidance? 
২. ক্তনচ্ছদশ র্নার যক্ষ্েলক্তল ক্তলখুন। 

3.  What are the areas of Counselling? 
৩. পরামর্শদাচ্ছনর যক্ষ্েলক্তল ক্তক ক্তক? 

4.  What is the full form of PTSD?  

৪. ক্তপ.টি.এস.ক্তি.- এর পূণশরূপ কী? 

5.  Who is the founder of Humanistic Psychology?  

৫. ক্তহউমযাক্তনক্তিক সাইচ্ছকালক্তির প্রক্ততষ্ঠাতা যক? 

6. What are the Counselor’s Qualities?  

৬. পরামর্শদাতার লণলক্তল ক্তক ক্তক? 

7. What are the qualities of School Counsellor? 

৭. ক্তব্দযালয় পরামর্শদাতার লণলক্তল ক্তক ক্তক? 

8. What is the Role of a School Counsellor in Special Education? 

৮. ক্তব্চ্ছর্ষ ক্তর্ক্ষ্ায় ক্তব্দযালয় পরামর্শদাতার ভূক্তমকা কী? 

9. Psychological Autonomy is one of the --------------- Concept  

৯. মনস্তাক্তিক স্বর্াসন একটি ________ ধারণা 

10. Self – Concept is made up of one ‘s ______________ 

১০. আত্ম ধারণা ব্যক্তির __________ ততক্তর কচ্ছর । 

11. What is the full Form of IEDC? 

১১. আই.ই.ক্তি.ক্তস.-র পূণশ রূপ কী? 

12. Write the name of Audio-Visual Aids  

১২. দৃর্য-শ্রাব্য উপকরণলক্তলর নাম ক্তলখুন। 

13. ‘Guidance in group situations usually is thought of as referencing to those guidance services that are  

made available by school personnel to large or small groups of pupils’ - who said  

১৩. ‘Guidance in group situations usually is thought of as referencing to those guidance services 

thatare made available by school personnel to large or small groups of pupils’ .- যক ব্চ্ছলচ্ছেন? 



14. Guidance helps people accomplish ---------------------- 

১৪. ক্তনচ্ছদশ র্না মানুষচ্ছক ______________ সম্পাদন করচ্ছত সহায়তা কচ্ছর। 

15. Principles of group guidance are ------- 

১৫. দলগত ক্তনচ্ছদশ র্নার নীক্ততলক্তল হ'ল _______________ । 

16. What are the Scope of group guidance? 

১৬. দলগত ক্তনচ্ছদশ র্নার পক্তরক্তধ ব্লচ্ছত ক্তক যব্াঝাচ্ছনা হচ্ছয় োচ্ছক? 

17. Transactional leadership is also known as --------------------- 

১৭. পক্তরচালনা সংক্রান্ত যনতৃত্ব ________ নাচ্ছমও পক্তরক্তচত। 

18. What are the various phases of career conference  

১৮. বৃ্ক্তিগত সচ্ছেলচ্ছনর ক্তব্ক্তভন্ন পব্শলক্তল ক্তক ক্তক? 

19. Blanchard’s SLTI leadership styles are ------- 

১৯. ব্লানচাচ্ছিশ র এস.এল.টি. আই. যনতৃচ্ছত্বর তর্লীলক্তল হল __________। 

20. What are Hershey and Blanchard’s leadership style?  

২০. হাক্তর্শ এব্ং ব্লানচাচ্ছিশ র যনতৃচ্ছত্বর তর্লীটি কী? 

21. The guidance calendar is a component of which guidance program? 

২১. ক্তনচ্ছদশ র্না পঞ্জী যকান্ ক্তনচ্ছদশ র্না পক্তরকল্পনার একটি উপাদান? 

22. Supportive counseling is which type of therapeutic approach? 

২২. সহায়ক পরামর্শ যকান্ ধরচ্ছনর ক্তচক্তকৎসা পদ্ধক্তত? 

23. Write down the types of counselling 

২৩. পরামর্শ দাচ্ছনর ধরণলক্তল ক্তলখুন।  

24. What does the school counsellor do? 

২৪. ক্তব্দযালয় পরামর্শদাতা ক্তক কাি কচ্ছরন? 

25. Name of the person who is the pioneer of guidance movements? 

২৫. ক্তনচ্ছদশ ক্তর্কা আচ্ছদালচ্ছনর পেপ্রদর্শক যক? 

26. Write down the main objectives of educational guidance that bring changes in the pupil? 

২৬. ক্তর্ক্ষ্াগত ক্তদকক্তনচ্ছদশ র্নার মূল লক্ষ্যলক্তল  া ক্তর্ক্ষ্ােীচ্ছদর মচ্ছধয পক্তরব্তশ ন আচ্ছন যসলক্তল ক্তলখুন। 

27. Write down the specific work for school counsellor? 

২৭. একিন ক্তব্দযালয় পরামর্শদাতার ক্তনক্তদশ ষ্ট কািলক্তল ক্তলখুন? 

28. Guidance refers to ------------ 

২৮. ক্তনচ্ছদশ র্ দান ব্লচ্ছত ______________ যব্াঝাচ্ছনা হচ্ছয় োচ্ছক।  

29. Counselling refers to ---------  

২৯. পরামর্শ দান ব্লচ্ছত __________ যব্াঝাচ্ছনা হচ্ছয় োচ্ছক। 

30. What is the fantasy stage, aaccording to Ginsberg’s Theory? 

৩০  .ক্তগনসব্াচ্ছগশরগতত্বগর্নু ায়ী  কল্পনার প শায়টি কখন? 

 


