DASARATHI HAZRA MEMORIAL COLLEGE
Department of Education
Assignment for Hons. & Gen. U.G.
Semester –II

Hons.
CC-03
েশার িশ া দশন:িশ
ক ীক িশ ায় তার াসি কতা
or
িশ া ও আ জািতকতা বাধ :আধুিনক িবে তার েয়াজনীয়তা
CC-04
সৃজনশীলতা বলেত িক বাঝ? সৃজনশীলতার বিশ ও কৃিত আেলাচনা কেরা। 2+4+4

Gen.
GE2/CC1B
িশ া য়ী মেনািবদ া বলেত কী বাঝ? িশ

া য়ী মেনািবদ ার

কৃিত ও পিরধী আেলাচনা কেরাI 2+4+4
Semester –IV

Hons.
CC-08
সামা জক সচলতা বলেত কী বাঝ? সামা জক সচলতার কারেভদ িল িব ািরত আেলাচনা কেরা। 2+8
CC-09
জাতীয় িশ া নীিত (NEP-1986): ভারতীয় িশ ার ইিতহােস তার ভাব
or
ভারতীয় সংিবধােন িশ া:ভারতীয় িশ ার ইিতহােস তার ভাব
CC-10
িশ াগত ত াবধােনর েয়াজনীয়তা ও কাযাবলী বণনা কেরা? 10
SEC-2
রামেমাহেনর িশ ািচ া স েক তামার ধারণা িববৃত কেরা I গণিশ া এবং

ী িশ

ার িব াের িবদ াসাগেরর অবদান লেখাI 5+5

Gen.
GE4/CC1D
রামপুর য়ী করা?তােদর িশ ামূলক অবদান স েক আেলাচনা কেরাI
SEC-2
মুল েবােধর িশ া ও বতমােন মুল েবাধ গঠেন এই িশ ার াসি কতা

থম ভারতীয় িশ

া কিমশন স

েক আেলাচনা কেরাI 2+3+5

Semester –VI

Hons.
CC-13
পিরমাপ ও মূল ায়েনর মেধ ধান পাথক িল লখI মূল ায়েনর িবিভ কৗশল িল িব ািরত আেলাচনা কেরাI 5+5
CC-14
তলনামূলক িশ ার অথ এবং পিরিধর লখ।10
or
তলনামূলক িশ ার উপাদান েলা উে খ কর।10
DSE-3
িশ ার ল
ও পাঠ ম স েক েশার ধারণা দাও?10
DSE-4
অ িশ
দর িশ া গত সমস া িল লখ। অ
র কারণ েলা উে খ কর। বািত িম িশ েদর িশ াগত সমস া িল িক িক?

Gen.
DSE-1B
িশ াগত যু িব ােনর পিরিধ ও েয়াজনীয়তা উে খ কেরা 5+5
GE-2
মানিসক া তার ধারণা িল আেলাচনা কর।10
or
মানিসক অিভেযাজেন পিরবার এবং িবদ ালেয়র ভিমকা লখ।5+5
SEC-4
থাগত এবং দূরাগত িশ ার পাথক লখ।10
or
দূরাগত িশ া কী?এই িশ ার বিশ
িল লখ। 10
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