NOTICE
5th 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 25.02.2021 at 11:59 P.M. (Through Email Id/ Whats

app).

EDU-H-CC-T-11 (Educational Management)
Group
A
(any one)

Topics (Any one)
Q1: শিক্ষা ব্যব্স্থাপনা ব্লতে কী বব্াত া। বকন্দ্রীকরণ শিক্ষা ব্যব্স্থাপনা ও
শব্তকন্দ্রীকরণ শিক্ষা ব্যব্স্থাপনা সম্পতকে আতলাচনা কতরা। (২+৪+৪=১০)

Q2: NAAC এর গঠন ও কার্োব্লী ব্ণেনা কতরা। (১০)

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

Topics (Any one)
Q1: শিক্ষায় প্রর্ু শিশব্দ্যা ও শিক্ষার প্রর্ু শিশব্দ্যা ব্লতে কী বব্াত া। শিক্ষায়

A
(any one)

শসতেম দ্ৃ শিভশি আতলাচনা কতরা। (৪+৬=১০)

Q2: ব্রুনাতরর ধারণা আয়ত্তীকরণ মতেলশি শিক্ষাগে োৎপর্ে সহকাতর আতলাচনা
কতরা। (১০)

EDU-H-DSE-T-1/2(D): Distance Education
Group

Topics (Any one)
Q1: দ্ূ রাগে শিক্ষা ব্লতে কী বব্াত া। এই শিক্ষার সু শব্ধা ও অসু শব্ধা গুশল

A
(any one)

আতলাচনা কতরা। (২+৪+৪=১০)

Q2: দ্ূ রাগে শিক্ষা পশরচালনার বক্ষতে ব্িৃো মাধযতমর ভূ শমকা আতলাচনা কতরা।
(১০)

EDU-H-DSE-T-1/2(E): History of Education in Ancient
and Medieval India
Group
A
(any one)

Topics (Any one)
Q1: বব্ৌদ্ধ শিক্ষা ব্যব্স্থার বব্শিিয গুশল আতলাচনা কতরা। (১০)
Q2: মধযর্ু গীয় ইসলাশমক শিক্ষা ব্যব্স্থার বব্শিিযগুশল আতলাচনা কতরা। (১০)

অযাসাইনতমন্ট জমা বদ্ওয়ার শনতদ্েিাব্লীীঃ

 প্রশেশি

অযাসাইনতমন্ট বলখার আতগ প্রশেশি page এ চাশরশদ্তক মাশজেন বিতন শনতয় বলখা শুরু করতে

হতব্। অযাসাইনতমন্ট বলখার সময় অব্িযই মতন রাখতে হতব্ লাল এব্ং সব্ুজ কাশল ব্যব্হার করা র্াতব্
না।



অযাসাইনতমন্ট হাতে শলতখ জমা শদ্তে হতব্। বকানও ছাে শকংব্া ছােীতক অযাসাইনতমন্ট বলখার পর শপ্রন্ট
কশরতয় জমা শদ্তে হতব্ না, বকউ র্শদ্ প্রথম বপজ (front Page) শপ্রন্ট নাও করাতে পাতর োতেও
সমসযা বনই।

 র্শদ্ বকান ছাে শকংব্া ছােী অযাসাইনতমন্ট শনশদ্েি বলখা জমা না কতর বসতক্ষতে সংশিি ছাে শকংব্া ছােীর
আভযন্তরীণ মান (Internal Marks) বদ্ওয়া র্াতব্ না।

 অযাসাইনতমন্ট বলখার পর পশরস্কার কতর ছশব্ েুতল pdf format এ পাঠাতে হতব্। শুধুমাে ছশব্ েুতল
শদ্তল গ্রাহয হতব্ না। pdf format করার পর বসই ফাইল এ শনতজর নাম এব্ং বপপাতরর নাম
(উদ্াহরণ- Anup Biswas,CC-1 Hons.pdf) শলতখ বসভ কতর পাঠাতব্।

 অযাসাইনতমন্ট সতব্োচ্চ ১০-১২ পৃষ্ঠার মতধয সমাপ্ত করতব্। অযাসাইনতমন্ট সমাপ্ত করার পর সব্ পৃষ্ঠাগুতলা
সাশজতয় পৃষ্ঠা নম্বর শদ্তয় stappled কতর শনতজর কাতছ বরতখ বদ্তব্, প্রতেযক ছাে-ছােী বলখা সম্পূ ণে
কতর pdf format কতর শনশদ্েি Mail Id বে এ পাশঠতয় বদ্তব্।

education.honours@srikrishnacollegebagula.ac.in

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

