NOTICE
5th Semester Internal Assessment through Assignment Education (Prog.) students
a furnished project work will be done under below-mentioned topics. Last date of
submission of Assignment from 25.02.2021 to 02/03/2021 at 11:59P.M.
(Through Email Id/Whats app).

EDU-G-GE-T-1(Educational Evaluation & Statistics)
Group
Topic
A
Q1: পরিমাপ বলতে কী ববোত ো ? পরিমাপ ও মূল্যায়ন- এি মধ্যয
সম্পর্ক আধ্ল্াচনা র্ধ্িা । ২+৮=১০)
(any one)
Q2: িচনাযমী অভীক্ষা বলতে কী ববোত ো ? িচনাযমী অভীক্ষাএি সুরিযা ও অসুরিযা গুরল্ আধ্ল্াচনা র্ধ্িা । ২+৮=১০)

EDU-G-DSE-T-1/2 (C) (Peace Education)
Group
Topic
A
Q1: শোন্তিন্তশক্ষো বলতে কী ববোত ো ? এই ন্তশক্ষোর লক্ষয ও পন্তরন্তি
আল োচনো কল ো। ২+৮+৮+১০)
(any one)
Q2: শোন্তিন্তশক্ষো সম্পতকে অরন্তবন্দ ঠোকুর – এর ভূ ন্তিকো আল োচনো
কল ো। (১০)

EDU-G-DSE-T-1/2 (D) (Distance Education)
Group
Topic
A
Q1: দূিাগত ন্তশক্ষো বলতে কী ববোত ো ? দূিাগত রিক্ষাি বিরিষ্ট্য ও
উধ্েিয গুরল্ আধ্ল্াচনা র্ধ্িা । ২+৮+৮+১০)
(any one)
Q2: ভািতিধ্ষ কদূিাগত রিক্ষাি সমসযা ও সমাযান গুরল্
আধ্ল্াচনা র্ধ্িা । ২৫৮৫১০)

EDU-G-SEC-T-3 (Guidence Services)
Group

A
(any one)

Topic
Q1: রনধ্দকিনা বলতে কী ববোত

ো ? রনধ্দকিনা ও পিামিদাধ্নি
ক
মধ্যয পার্র্য
ক আধ্ল্াচনা র্ধ্িা । ২+৮=১০)
Q2: রনধ্দকিনা প্রদাধ্নি ক্ষক্ষধ্ে রিক্ষধ্র্ি মূল্ ভূ ন্তিকোগুরল্
আধ্ল্াচনা র্ধ্িা । (১০)

অ্যোসোইনলেন্ট জেো দেওয়ো ননলেেশোব ীঃ

• প্রনিটি অ্যোসোইনলেন্ট দ

খো আলে প্রনিটি page এ চোন নেলক েোনজেন দেলন ননলয় দ খো শুরু ক লি হলব।
অ্যোসোইনলেন্ট দ খো সেয় অ্বশযই েলন োখলি হলব ো এবং সবু জ কোন বযবহো ক ো যোলব নো।

• অ্যোসোইনলেন্ট হোলি ন

লখ জেো নেলি হলব। দকোনও ছোত্র নকংবো ছোত্র লক অ্যোসোইনলেন্ট দ খো প নপ্রন্ট
কন লয় জেো নেলি হলব নো, দকউ যনে প্রথে দপজ (front Page) নপ্রন্ট নোও ক োলি পোল িোলিও সেসযো
দনই।

• যনে দকোন ছোত্র নকংবো ছোত্র অ্যোসোইনলেন্ট নননেেষ্ট দ

খো জেো নো কল দসলেলত্র সংনিষ্ট ছোত্র নকংবো ছোত্র
আভ্যন্ত ণ েোন (Internal Marks) দেওয়ো যোলব নো।

• অ্যোসোইনলেন্ট দ

খো প পন স্কো কল ছনব িুল pdf format এ পোঠোলি হলব। শুধু েোত্র ছনব িুল নেল
গ্রোহয হলব নো। pdf formatক ো প দসই ফোই এ ননলজ নোে এবং দপপোল নোে (উেোহ ণ-Anup
Biswas,pdf) ন লখ দসভ্ কল পোঠোলব।

• অ্যোসোইনলেন্টসলবে োচ্চ ১০-১২ পৃ ষ্ঠো

েলধয সেোপ্ত ক লব। অ্যোসোইনলেন্ট সেোপ্ত ক ো প সব পৃ ষ্ঠোগুল ো
সোনজলয় পৃ ষ্ঠো নম্ব নেলয় stappled কল ননলজ কোলছ দ লখ দেলব, প্রলিযক ছোত্র-ছোত্র দ খো সম্পূ ণে কল
pdf format কল নননেেষ্টMail Id দি এ পোঠিলয় দেলব।

education.pass@srikrishnacollegebagula.ac.in

https://chat.whatsapp.com/HUBKiAtDU5Z
GyrYXebxpLl
........................

