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DEPARTMENT OF EDUCATION
Assignment for Semester II,IV,VI (HONS. & GENERAL)

Semester- II Hons.
CC-3
শাি িশ ার েয়াজনীয়তা লেখা। িশ ায় েয়েবেলর অবদান আেলাচনা কেরা। 3+7
CC-4
িগলেফােডর বু র সংগঠন সং া ত ট আেলাচনা কেরা। ভাষািভি ক ও ভাষািবহীন বু

র অভী

ার মেধ পাথক

িনণয় কর। 5+5

Semester-II General
GE2 /CC1B
বৃ ও িবকােশর ধারণা দাও। িশ র িবকােশর িবিভ

র িল িব ািরত আেলাচনা কেরা। 3+7

Semester- IV Hons.
CC-8
সামা জকীকরণ বলেত িক বাঝ ? কান কান উপাদান িল িশ র সামা জকরেন সাহায কের তা ব াখ া কেরা z 3+7
CC-9
কাঠারী কিমশেনর সুপািরেশর িবিভ িদক িল সিব াের আেলাচনা কেরা z 10
CC-10
িবদ ালয়
SEC-2

া ন বলেত িক বাঝ ? িবদ ালয়

া েনর মৗিলক িদক িল আেলাচনা কেরা z 2+8

ামী িবেবকানে র িশ ািচ া আেলাচনা কেরাzগা ীজীর বুিনয়ািদ িশ ার ধারণা দাও z 5+5

Semester- IV General
GE4/CC1D
রামপুর

ধান সুপািরশ িল িব ািরত আেলাচনা কেরাz 2+8

য়ী কােদর বলা হয় ? উেডর ডসপ ােচর(১৮৫৪ ি :)

SEC-2
নিতকতার অথ লেখাz িশ র নিতক িবকােশ িপতামাতার ভূ িমকা লেখাz 3+7

Semester- VI Hons.
CC-13
মূল ায়েনর ধারণা দাওz মূল ায়ন ও পিরমােপর মেধ

ধান পাথক

িল লেখা

z

3+7

CC-14
তলনামূলক িশ ার অথ লেখাz িশ ার তলনামূলক িবে ষেনর িভ িভ দৃ ভি র পিরচয় দাওz 3+7

DSE-3
েশার মেত ' নিতবাচক িশ া' বলেত িক বাঝায়? িশ ািবদ
স

েশা তার িশ ািচ ায় িশ াদশন,িশ ার ল

ও পাঠ

ম

েক য ধারণা িদেয়েছন তা িব ািরত আেলাচনা কেরাz 2+8

DSE-4
দৃ

িতব কতার ধারণা দাওz দৃ

িতব কতার কারণ ও

িতেরাধ স

েক িব ািরত আেলাচনা কেরাz 3+7

Semester- VI General
GE-2
মানিসক া

িব

ান বলেত িক বাঝ? উ ম সংহিত িবধােন পিরবার ও িবদ ালেয়র ভূ িমকা সিব ের আেলাচনা কেরাz 2+8

DSE-1B
িশ া যু
SEC-4

র সং

দূরাগত িশ ার

া দাও। হাডওয় ার ও সফটওয় ার

যু

র তাৎপয লখ। 2+8

েয়াজনীয়তা লখ। দূরাগত িশ ার সুিবধা ও অসুিবধা

িল আেলাচনা কর। 4+6

