NOTICE
3rd Semester Internal Assessment through Assignment Education (Hons.) students
a furnished project work will be done under below-mentioned topics. Last date of
submission of Assignment on 20.02.2021 at 11:59 P.M. (Through Email Id/ Whats

app).

EDU-H-CC-T-5 (Educational Evaluation & Statistics)
Group
A
(any one)

Topics (Any one)
Q1: পরিমাপপি রিরিন্ন স্কেলগুরল উদাহিণ সহপ াপে আপলাচনা কপিা। (১০)
Q2: রনিভিপ ােযতা কাপক িপল? রনিভিপ ােযতাি বিরিষ্ট্যগুরল আপলাচনা কপিা।
রনিভিপ ােযতা রনণভপ়েি পদ্ধরতগুরল আপলাচনা কপিা। (২+৩+৫=১০)

EDU-H-CC-T-6 (Philosophical Foundation of Education-II)
Group

Topics (Any one)
Q1: িািিাপদি মূ লনীরতগুরল রক রক। রিক্ষাপক্ষপে িািিাপদি প্রিািগুরল

A
(any one)

আপলাচনা কপিা। (৩+৭=১০)

Q2: প্রপ়োেিাদী দিভপনি রিক্ষাি লক্ষয, পাঠক্রম, রিক্ষাপদ্ধরত, রিক্ষক ও িৃ ঙ্খলা
সম্পপকভ আপলাচনা কপিা। (১০)

EDU-H-CC-T-7 (Inclusive Education)
Group

Topics (Any one)
Q1: অন্তিভরভ িমূ লক রিক্ষা িলপত কী স্কিাপ া। অন্তিভরভ িমূ লক রিক্ষাি

A
(any one)

প্রপ়োজনী়েতা আপলাচনা কপিা। (২+৮=১০)
Q2: স্কেণীকপক্ষ অন্তিভরভ িমূ লক রিক্ষাপরিচালনাি স্কক্ষপে রিক্ষপকি িূ রমকা
আপলাচনা কপিা। (১০)

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

Topics (Any one)
Q1: স্ককন্দ্রী়ে প্রিণতাি পরিমাপ কাপক িপল? স্ককন্দ্রী়ে প্রিণতাি পরিমাপক

A
(any one)

রহপসপি েড় ও মধ্যমাপনি িযিহািগুরল আপলাচনা কপিা। (২+৮=১০)
Q2: পিামারেক ও অপিামারেক অিীক্ষা কাপক িপল। দভরি অিীক্ষাি
িযিহািগুরল উপেখ কপিা। (৫+৫=১০)

অযাসাইনপমন্ট জমা স্কদও়োি রনপদভিািলীীঃ

 প্ররতরি

অযাসাইনপমন্ট স্কলখাি আপে প্ররতরি page এ চারিরদপক মারজভন স্কিপন রনপ়ে স্কলখা শুরু কিপত

হপি। অযাসাইনপমন্ট স্কলখাি সম়ে অিিযই মপন িাখপত হপি লাল এিং সিভজ কারল িযিহাি কিা াপি
না।



অযাসাইনপমন্ট হাপত রলপখ জমা রদপত হপি। স্ককানও ছাে রকংিা ছােীপক অযাসাইনপমন্ট স্কলখাি পি রপ্রন্ট
করিপ়ে জমা রদপত হপি না, স্ককউ রদ প্রথম স্কপজ (front Page) রপ্রন্ট নাও কিাপত পাপি তাপতও
সমসযা স্কনই।



রদ স্ককান ছাে রকংিা ছােী অযাসাইনপমন্ট রনরদভষ্ট্ স্কলখা জমা না কপি স্কসপক্ষপে সংরিষ্ট্ ছাে রকংিা ছােীি
আিযন্তিীণ মান (Internal Marks) স্কদও়ো াপি না।

 অযাসাইনপমন্ট স্কলখাি পি পরিোি কপি ছরি তভপল pdf format এ পাঠাপত হপি। শুধ্ভমাে ছরি তভপল
রদপল গ্রাহয হপি না। pdf format কিাি পি স্কসই ফাইল এ রনপজি নাম এিং স্কপপাপিি নাম
(উদাহিণ- Anup Biswas,CC-5/6/7/SEC.pdf) রলপখ স্কসি কপি পাঠাপি।

 অযাসাইনপমন্ট সপিভাচ্চ ১০-১২ পৃষ্ঠাি মপধ্য সমাপ্ত কিপি। অযাসাইনপমন্ট সমাপ্ত কিাি পি সি পৃষ্ঠাগুপলা
সারজপ়ে পৃষ্ঠা নম্বি রদপ়ে stappled কপি রনপজি কাপছ স্কিপখ স্কদপি, প্রপতযক ছাে-ছােী স্কলখা সম্পূ ণভ
কপি pdf format কপি রনরদভষ্ট্ Mail Id স্কত এ পারঠপ়ে স্কদপি।

education.honours@srikrishnacollegebagula.ac.in

https://chat.whatsapp.com/JLmgpEeqMxVCIanl
c6HHFw

