
NOTICE 

 
3rd 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 02.02.2022  at 11:59P.M. (Through Email 

Id). 

 

 

EDU-H-CC-T-5: Educational Evaluation & Statistics 

 

 

EDU-H-CC-T-6: Philosophical Foundation of Education-II 

Group Topics (Any one)  

A 

(any one) 

Q1: অভীক্ষার নিভভরয াগ্যতা নির্ ভয় করার পদ্ধনতগুনি কী? য -

যকাযিা একটি পদ্ধনতর সংনক্ষপ্ত বর্ ভিা দাও। অভীক্ষার 

নিভভরয াগ্যতা হ্রাযসর কারর্গুনি যিখ। (৩+৪+৩=১০) 

Q2: ির্ ভনভনিক অভীক্ষা এবং নির্ ভায়ক নভনিক অভীক্ষার র্যযয 

পার্ ভকয যিযখা। ইিডাইযরক্ট যেনডং নসযের্ বিযত কী যবাঝায়? 

যেনর্নভনিক আদর্ ভর্াি ও বয়সনভনিক আদর্ ভর্াযির র্যযয 

পার্ ভকয যিযখা। (৩+৩+৪=১০) 

Group Topics (Any one)  

A 

(any one) 

Q1: ভাববাযদর র্ূিসূত্রগুনি সম্পযকভ আযিাচিা কযরা। 

প্রকৃনতবাদ ও প্রযয়াগ্বাদী দর্ ভযির র্যযয তুিিার্ূিক আযিাচিা 

কযরা। (৪+৬=১০) 

Q2: পাশ্চাতয দর্ ভযির প্রকৃনতগুনি বর্ ভিা কযরা। নর্ক্ষায় 

র্ূিনবদযার(Axiology) ভূনর্কা সম্পযকভ আযিাচিা কযরা। 

(৪+৬=১০) 



 

EDU-H-CC-T-7: Inclusive Education 

 

 

EDU-H-SEC-T-1(A): Statistical Analysis 

Group Topics (Any one)  

A 

(any one) 

Q1: 'Numbered Heads' ও 'Drill-review-pairs' নর্খিদি বিযত 

কী যবাঝায়? য ৌর্ নর্ক্ষি (Team Teaching) -এর যের্ীনবভাগ্ 

সম্পযকভ আযিাচিা কযরা। আর্াযদর সু্কযি য ৌর্ নর্ক্ষি(Team 

Teaching) চাি ুকরযত নক নক অসুনবযা যদখা নদযত পাযর?  

(৩+৪+৩=১০) 

Q2: সব ভসর্ানবষ্ট নর্ক্ষার অিযািয প্রাসনিক পনরযেবা বিযত কী 

যবাঝায়? অচিাযযাস(Prejudice) বিযত কী যবাঝায়? 'SMART' 

িীনত সম্পযকভ সংযক্ষযপ আযিাচিা কযরা।  (৩+২+৫=১০) 

Group Topics (Any one)  

A 

(any one) 

Q1: নিম্ননিনখত distribution যর্যক Mean, Median, Mode ও SD 

নির্ ভয় কযরা। 

 

Scores 143-147 138-142 133-137 128-132 123-127 118-122 

Freq. 2 3 10 17 26 18 

Scores 113-117 108-112 103-107 98-102 

Freq. 11 9 3 1 

   

     (১০)              

 

Q2: নিম্ননিনখত তর্য যর্যক Co-efficient of Correlation নির্ ভয় 

কযরা। [Product moment method] নর্ক্ষাযক্ষযত্র সহগ্নত 

সহগ্াযের বযবহার যিযখা। 

X 12 9 8 10 11 13 7 

Y 14 8 6 9 11 12 3 

(৭+৩=১০)    



 

অ্যাসাইনমেন্ট জো দেওয়ার ননমেেশাবল ীঃ  

• প্রনিটি অ্যাসাইনমেন্ট দলখার আমে প্রনিটি page এ চানরনেমে োর্জেন 

দিমন ননময় দলখা শুরু েরমি হমব। অ্যাসাইনমেন্ট দলখার সেয় অ্বশযই 

েমন রাখমি হমব লাল এবং সবজু োনল বযবহার েরা যামব না। 

• অ্যাসাইনমেন্ট হামি নলমখ জো নেমি হমব। দোনও ছাত্র নেংবা ছাত্র মে 

অ্যাসাইনমেন্ট দলখারপর নপ্রন্ট েনরময় জো নেমি হমব না, দেউ যনে প্রথে 

দপজ (front Page) নপ্রন্ট নাও েরামি পামর িামিও সেসযা দনই।  

• যনে দোন ছাত্র নেংবা ছাত্র  অ্যাসাইনমেন্ট নননেেষ্ট দলখা জো না েমর 

দসমেমত্র সংনিষ্ট ছাত্র নেংবা ছাত্র র আভ্যন্তর ণ োন (Internal Marks) 

দেওয়া যামব না।  

• অ্যাসাইনমেন্ট দলখার পর পনরস্কার েমর ছনব িুমল pdf format এ পাঠামি 

হমব। শুধেুাত্র ছনব িুমল নেমল গ্রাহয হমব না। pdf formatেরার পর দসই 

ফাইল এ ননমজর নাে এবং দপপামরর নাে (উোহরণ-Anup Biswas,GE.pdf) 

নলমখ দসভ্ েমর পাঠামব।                        

• অ্যাসাইনমেন্টসমব োচ্চ ১০-১২ পৃষ্ঠার েমধয সোপ্ত েরমব। অ্যাসাইনমেন্ট 

সোপ্ত েরার পর সব পৃষ্ঠাগুমলা সার্জময় পৃষ্ঠা নম্বর নেময় stappled েমর 

ননমজর োমছ দরমখ দেমব, প্রমিযে ছাত্র-ছাত্র  দলখা সম্পূণ ে েমর pdf format 

েমর নননেেষ্ট Mail Id দি এ পাটঠময় দেমব। 
  

education.honours@srikrishnacollegebagula.ac.in 
 


