
NOTICE 
5th Semester Internal Assessment through Assignment Education (General) students 

a furnished project work will be done under below-mentioned topics. Last date of 
submission of Assignment on 31.12.2021at 11:59P.M. (Through Email 
Id/Whats app). 

 

EDU-G-GE-T-1 (Educational Evaluation & Statistics) 

 
EDU-G-DSE-T-1 (Peace Education) 

 
EDU-G-DSE-T-2 (Distance Education) 

 

Group Topics (Any one)  

A 
(any one) 

Q1: মূলয্ায়ন কােক বেল? মূলয্ায়েনর �েয়াজনীয়তা আেলাচনা কেরা। মূলয্ায়ন ও 
পিরমােপর স�কর্  আেলাচনা কেরা। (২+৩+৫=১০) 

Q2: ৈনবয্ি�ক অভী�ার অথর্ েলখ। ৈনবয্ি�ক অভী�ার পেদর ে�ণীিবভাগ আেলাচনা 
কেরা। ৈনবয্ি�ক অভী�ার সুিবধা ও অসুিবধা েলখ। (২+৪+২+২=১০) 

Group Topics (Any one)  

A 
(any one) 

Q1: শাি� িশ�া বলেত কী েবাঝায়? শাি� িশ�ার ল�য্ ও উেদ্দশয্সমূহ উে�খ কেরা। শাি� 
িশ�ার পিরিধ আেলাচনা কেরা। (২+৪+৪=১০) 

Q2: ভারতীয় িশ�াে�ে� �অরিবে�র িশ�াদশর্েনর �াসি�কতা সংে�েপ েলেখা। (১০) 

Group Topics (Any one)  

A 
(any one) 

Q1: দূরাগত িশ�ার অথর্ েলখ। দূরাগত িশ�ার ৈবিশ�য্গিল আেলাচনা কেরা। দূরাগত 
িশ�ার সুিবধা ও অসুিবধাগিল উে�খ কেরা। (২+৪+২+২=১০) 

Q2: ভারতবেষর্ দূরাগত ও মু� িশ�ার বতর্ মান অব�া স�েকর্  সংে�েপ আেলাচনা কেরা। 
(১০) 



EDU-G-SEC-T-3 (Guidance services) 

 

 

 

অয্াসাইনেম� জমা েদওয়ার িনেদর্ শাবলীঃ  
• �িতিট অয্াসাইনেম� েলখার আেগ �িতিট page এ চািরিদেক মািজর্ ন েটেন িনেয় েলখা শরু করেত হেব। 

অয্াসাইনেম� েলখার সময় অবশয্ই মেন রাখেত হেব লাল এবং সবুজ কািল বয্বহার করা যােব না। 
• অয্াসাইনেম� হােত িলেখ জমা িদেত হেব। েকানও ছা� িকংবা ছা�ীেক অয্াসাইনেম� েলখারপর ি�� 

কিরেয় জমা িদেত হেব না, েকউ যিদ �থম েপজ (front Page) ি�� নাও করােত পাের তােতও সমসয্া েনই।  
• যিদ েকান ছা� িকংবা ছা�ী অয্াসাইনেম� িনিদর্ � েলখা জমা না কের েসে�ে� সংি�� ছা� িকংবা ছা�ীর 

আভয্�রীণ মান (Internal Marks) েদওয়া যােব না।  
• অয্াসাইনেম� েলখার পর পির�ার কের ছিব তুেল pdf format এ পাঠােত হেব। শধুমা� ছিব তুেল িদেল 

�াহয্ হেব না। pdf formatকরার পর েসই ফাইল এ িনেজর নাম এবং েপপােরর নাম (উদাহরণ-Anup 

Biswas,GE.pdf) িলেখ েসভ কের পাঠােব।                        
• অয্াসাইনেম�সেবর্া� ১০-১২ পৃ�ার মেধয্ সমা� করেব। অয্াসাইনেম� সমা� করার পর সব পৃ�াগেলা 

সািজেয় পৃ�া ন�র িদেয় stappled কের িনেজর কােছ েরেখ েদেব, �েতয্ক ছা�-ছা�ী েলখা স�ূণর্ কের pdf 
format কের িনিদর্ � Mail Id েত এ পািঠেয় েদেব। 

  
education.pass@srikrishnacollegebagula.ac.in 

 

Group Topics (Any one)  

A 
(any one) 

Q1: পরামশর্দান কমর্সূচী বলেত কী েবােঝা? পরামশর্দান কমর্সূচীর �কৃিত ও �েয়াজনীয়তা 
স�েকর্  আেলাচনা কেরা। (২+৪+৪) 

Q2: িবদয্ালয় ও মহািবদয্ালয় �ের িনেদর্ শনা কমর্সূচী সংগঠেনর �েয়াজনীয়তা েলখ। (১০) 
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