
NOTICE 
4

th
 Semester Internal Assessment through Assignment Education (Honours) students 

a furnished project work will be done under below-mentioned topics. Last date of 
submission of Assignment on 31.07.2021 at 11:59 P.M. (Through Email Id) 
 

EDU-H-CC-T-8: History of Education in Post-Independence India 

 

EDU-H-CC-T-9 (Psychology of Instruction) 

 
EDU-H-CC-T-10: Contemporary Issues in Education 

 
EDU-H-SEC-T-2(A) (Lesson Planning) 

 
 

Group Topics  

(Answer 

any one 
question) 

Q1:  জাতীয় শক্ষানীশত (১৯৬৮)-য ুাশযগুশর আলরাচনা কয। (১০) 
 

Q2:  SCERT-য কামযাফরী আলরাচনা কয। (১০)     

Group Topics  

(Answer 
any one 

question) 

Q1:   অনুশক্ষলেয ংজ্ঞা দাও। অনুশক্ষলেয ুশফধা ও অুশফধা গুশর লরখ। 
(২+৪+৪) 

Q2:   একজন আদয শক্ষলকয গুোফরী আলরাচনা কয। (১০) 

 

Group Topics  

(Answer 

any one 
question) 

Q1:   নাযীশক্ষায গুরুত্ব আলরাচনা কয। (১০) 
 

Q2:  বাযতফললয উচ্চশক্ষায ভযাগুশর আলরাচনা কয। (১০) 

 

Group Topics  

(Answer 

any one 

question) 

Q1:  াঠ শযকল্পনায ংজ্ঞা দাও। এয বফশষ্ট্য ও ুশফধা লরখ। (২+৪+৪)   
 

 Q2:   াঠ শযকল্পনায ধাগুশর আলরাচনা কয। এয প্রকাযলবদ লরখ। (৬+৪)   



অযাাইনলভন্ট জভা লদওয়ায শনলদযাফরীীঃ  
 প্রলতযলক শনলজয নাভ, Admit Card Roll No, Registration No, Year, Semester, Subject 

ও Paper – এয নাভ উলেখ কযলফ । 
 প্রশতশি অযাাইনলভন্ট লরখায আলগ প্রশতশি page এ চাশযশদলক ভাশজযন লিলন শনলয় লরখা শুরু 

কযলত লফ। অযাাইনলভন্ট লরখায ভয় অফযই ভলন যাখলত লফ রার এফং ফুজ কাশর ফযফায 
কযা মালফ না । 

 অযাাইনলভন্ট ালত শরলখ জভা শদলত হবে। লকানও ছাত্র শকংফা ছাত্রীলক অযাাইনলভন্ট লরখায য 
শপ্রন্ট কশযলয় জভা শদলত লফ না, লকউ মশদ প্রথভ লজ (front Page) শপ্রন্ট নাও কযালত ালয 
তালতও ভযা লনই । 

 মশদ লকান ছাত্র শকংফা ছাত্রী অযাাইনলভন্ট শনশদযষ্ট্ লরখা জভা না কলয ললক্ষলত্র ংশিষ্ট্ ছাত্র শকংফা 
ছাত্রীয আবযন্তযীে ভান (Internal Marks) লদওয়া মালফ না । 

 অযাাইনলভন্ট লরখায য শযস্কায কলয ছশফ তুলর pdf format এ াঠালত লফ। শুধুভাত্র ছশফ 
তুলর শদলর গ্রায লফ না । PDF format কযায য লই পাইর এ শনলজয নাভ এফং লালযয 
নাভ (উদাযে- Anup Biswas, Honours.pdf) শরলখ লব কলয াঠালফ।    

 অযাাইনলভন্ট লফযাচ্চ ১০-১২ ৃষ্ঠায ভলধয ভাপ্ত কযলফ। অযাাইনলভন্ট ভাপ্ত কযায য ফ 
ৃষ্ঠাগুলরা াশজলয় ৃষ্ঠা নম্বয শদলয় stappled কলয শনলজয কালছ লযলখ লদলফ, প্রলতযক ছাত্র-ছাত্রী 
লরখা মূ্পেয কলয pdf format কলয শনশদযষ্ট্ Mail Id লত এ াশঠলয় লদলফ।   

education.honours@srikrishnacollegebagula.ac.in 

 
........................ 
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