
NOTICE 
2nd 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 16.09.2021 at 11:59 P.M. (Through Email Id ). 
 

EDU-H-CC-T-3 (Psychological Foundation of Education). 
 

 

EDU-H-CC-T-4 (History of Education in Colonial India). 

 
অ্যাসাইনমেন্ট জো দেওয়ার ননমেেশাবল ীঃ  

. প্রত্যেত্ে নিত্ের Name ,Admit Card Roll No, Registration No, Year, Semester, 

Subject ও Paper – এর িাম উত্েখ েরত্ে। 

• প্রনিটি অ্যাসাইনমেন্ট দলখার আমে প্রনিটি page এ চানরনেমে োর্জেন দিমন 

ননময় দলখা শুরু েরমি হমব। অ্যাসাইনমেন্ট দলখার সেয় অ্বশযই েমন 

রাখমি হমব লাল এবং সবুজ োনল বযবহার েরা যামব না । 

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

অ্যাসাইনমেন্ট দলখার পর 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 । 

Group Topics  

A 

(any one) 

Q1:  নিক্ষাগয মত্িানেদ্ো  েলত্য েী বোঝ ?  নিক্ষাগয মত্িানেদ্ো 

র প্রেৃনয ও পনরনি  আত্লাচিা ের ।২+৪+৪=১০ 

 Q2:  গার্ডিাত্রর েহুমুখী েুদ্ধির  যত্ত্বটি  নিক্ষাগয যাৎপর্ ড 

সহোত্র উত্েখ ের।১০ 
 

Group Topics  

A 

(any one) 

Q1:  উত্র্র বর্সপোত্চর পিভূনম , সুপানরি ও নিক্ষাগয যাৎপর্ ড  

আত্লাচিা ের  । ১০ 

 Q2:  েুনিযাদ্ী  নিক্ষার  বেনিষ্ট্ে, সুনেিা ও  অসুনেিা গুনল  

সংত্ক্ষত্প আত্লাচিা ের ।  ১০ 

 



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

হমব। শুধেুাত্র ছনব িুমল নেমল গ্রাহয হমব না ।pdf format েরার পর দসই 

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

দসভ্ েমর পাঠামব।    

• অ্যাসাইনমেন্ট সমব ো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 

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