
NOTICE 
5th 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 31.12.2021 at 11:59 P.M. (Through Email Id) 
 

EDU-H-CC-T-11 (Educational Management) 

 

EDU-H-CC-T-12 (Educational Technology) 

 

EDU-H-DSE-T-1/2(E) (History of  Education  in  Ancient and  

Medieval India ) 

 

EDU-H-DSE-T-1/2(C) (Peace Education) 

 
অ্যাসাইনমেন্ট জো দেওয়ার ননমেে শাবল ীঃ  

Group Topics  

(Answer 

any one 

question) 

Q1:  শিক্ষা প্রিাসনের ধারণা দাও  ।  তত্ত্বাবধানের উনেিয  আন াচো কর। ২+৮=১০ 

 

Q2: বযবস্থাপো ব নত কী ববাঝ ? শিক্ষানক্ষনে বযবস্থাপোর  গুরুত্ব আন াচো কর । ২+৮ =১০    

Group Topics  

(Answer 

any one 

question) 

Q1:  শিক্ষাগত প্রযুশিশবদযা ব নত কী ববাঝ ?  শিক্ষাগত প্রযুশিশবদযার  পশরশধ ও প্রনয়াজেীয়তা 

আন াচো কর ।২+৪+৪=১০ 
 

Q2:  টিকা ব খ : বসশিোর ও দ গত শিক্ষণ । ৫+৫= ১০ 

 

Group Topics  

(Answer 

any one 

question) 

Q1:  ব্রাহ্মণযশিক্ষার  শবশিন্ন  ববশিষ্ট্যগুশ   আন াচো  কর । ১০ 

 

Q2:  িধযযুনগ োরীশিক্ষার অগ্রগশতর শবশিন্ন শদকগুশ  সম্পনকে   আন াচো কর।  ১০  
 

Group Topics  

(Answer 

any one 

question) 

Q1:  িাশি শিক্ষা ব নত শক ববাঝ ? িাশি শিক্ষার  ক্ষয ও প্রনয়াজেীয়তা আন াচো কর।২+৪+৪= ১০ 
 

 Q2:  িাশি শিক্ষা দােকারীরুনপ শিক্ষনকর গুণাব ী গুশ  আন াচো কর ।  ১০ 



•  প্রমযযমে ননমজর Name, Admit Card Roll No,  Registration No, Semester, Year, 

Subject ও Paper – এর নাে উমেখ েরমব । প্রনযটি অ্যাসাইনমেন্ট দলখার আমে প্রনযটি page এ 

চানরনেমে োনজে ন দেমন ননময় দলখা শুরু েরময হমব। অ্যাসাইনমেন্ট দলখার সেয় অ্বশযই েমন রাখময হমব 

লাল এবং সবুজ োনল বযবহার েরা যামব না । 

•  অ্যাসাইনমেন্ট হাময নলমখ জো নেময হমব। দোনও ছাত্র নেংবা ছাত্র মে অ্যাসাইনমেন্ট দলখার পর নপ্রন্ট 

েনরময় জো নেময হমব না, দেউ যনে প্রথে দপজ (front Page) নপ্রন্ট নাও েরাময পামর যামযও সেসযা 

দনই । 

• যনে দোন ছাত্র নেংবা ছাত্র  অ্যাসাইনমেন্ট নননেে ষ্ট দলখা জো না েমর দসমেমত্র সংনিষ্ট ছাত্র নেংবা ছাত্র র 

আভ্যন্তর ণ োন (Internal Marks) দেওয়া যামব না । 

• অ্যাসাইনমেন্ট দলখার পর পনরস্কার েমর ছনব যুমল pdf format এ পাঠাময হমব। শুধুোত্র ছনব যুমল নেমল 

গ্রাহয হমব না ।pdf format েরার পর দসই ফাইল এ ননমজর নাে এবং দপপামরর নাে (উোহরণ- Anup 

Biswas,Honours.pdf) নলমখ দসভ্ েমর পাঠামব।    

• অ্যাসাইনমেন্ট সমবোচ্চ ১০-১২ পৃষ্ঠার েমধয সোপ্ত েরমব। অ্যাসাইনমেন্ট সোপ্ত েরার পর সব পৃষ্ঠাগুমলা 

সানজময় পৃষ্ঠা নম্বর নেময় stappled েমর ননমজর োমছ দরমখ দেমব, প্রমযযে ছাত্র-ছাত্র  দলখা সমূ্পণে েমর 

pdf format েমর নননেে ষ্ট Mail Id দয এ পাঠিময় দেমব।   

education.honours@srikrishnacollegebagula.ac.in 

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

mailto:education.honours@srikrishnacollegebagula.ac.in

