Department of Education
Kabi Joydeb Mahavidyalaya

Notice for 1st Internal Assessment of Sem-05
(Honours)
শিক্ষাশিজ্ঞান শিভাগের পঞ্চম সেগমস্টাগরর (অনােস) েকল শিক্ষার্থীগের জানাগনা যাগে সয, তাগের প্রর্থম অভযন্তরীন মূলযায়ন েংেঠিত করার
উগেগিয Assignment প্রোন করা হগে। Assignment এর শিগরানাম, েঠন,জমা করার তাশরখ,পদ্ধশত শনগে উগেখ করা হল।
১)Assignment এর সলখা অিিযই সমৌশলক হগত হগি। তর্থযেূ গের (সরফাগরন্স) উগেখ র্থাকগত হগি।
২) প্রর্থমপাতা েহ প্রশতটি পাতাগত শিষয়, সকােস সকাড , ইউশনভাশেসটির সরালনম্বর, সরশজগেিন নম্বর, পাতা নম্বর র্থাকা আিশিযক।
৩) টাইপ / A4 পাতাগত শনগজর হাগতর সলখা উভয়ই গ্রহণীয় হগি।
৪) Assignment গুশল শপশডএফ ( pdf ) িাশনগয় শিক্ষাশিজ্ঞান শিভাগের সমল আইশড kjm.dept.edu@gmail.com সত জমা করগত
হগি।
৫) সকােস সকাড CC-11 এিং DSE-02 এর শিগরানাম গুশলর মধ্য সর্থগক শনগজগের ইগেমত যে য োন একটি শিগরানাগমর উপর
Assignment করা যাগি। সকােস সকাড CC-12 এিং DSE-01 এর শিগরানাম গুশল সরাল নম্বর অনুযায়ী শিভাশজত করা হগয়গে। শনশেস ষ্ট
সরাগলর জনয শনধ্সাশরত শিগরানামটির উপর Assignment করগত হগি।
৬) Assignment গুশল জমা করগত হগি ১০ই শডগেম্বগরর মগধ্য ।

❖ শিতীয় অভযন্তরীন মূলযায়ন েংেঠিত হওয়ার েম্ভিয েময় ১৩ই শডগেম্বগরর সর্থগক ২০ই শডগেম্বগরর মগধ্য ।
❖ Mail Id: kjm.dept.edu@gmail.com

তাশরখঃ ২৪.১১.২০২০

রুনা লায়লা।
শিভােীয় প্রধ্ান
শিক্ষাশিজ্ঞান শিভাে
কশি জয়গেি মহাশিেযালয়

Assignment Topics (শিগরানাম)
COURSE: CC-11:
1) নির্দে শিার প্রর্য়াজিীয়তা। ( Need of Guidance )
2) নির্দে শিার প্রকার। ( Types of Guidance)
3) নির্দে শিার জিয প্রর্য়াজিীয় প্রাথনিক তথয।( Basics necessary data for Guidance)

COURSE: CC-12:
Roll No: 180131400001 to 180131400034

নশক্ষাপ্রযু নি নিদযাাঃ প্রর্য়াজিীয়তা ও সীিািদ্ধতা। (Educational Technology: Needs &
limitations.)
Roll No: 180131400034 to 180131400047

যযাগার্যার্গর ধরি । (Types of communication.)

Roll No: 180131400048 to 180131400072

যযাগার্যার্গর প্রনিয়া। (Communication process.)
Roll No: 18013140079 to 180131400090

সফল যযাগার্যার্গর িাধা সিূ হ। (Barriers of effective communication.)

COURSE: DSE-01:
Roll No: 180131400001 to 180131400022

▪ ভারতীয় নশক্ষার সাাংনিধানিক নিধাি গুনল যলখ। (Constitutional provisions of Indian
education.)

Roll No: 180131400029 to 180131400037

▪ ST, SC, OBC, minority যদর নশক্ষায় সিতা আিার যক্ষর্ে সাাংনিধানিক নিধাি । সিতার যক্ষর্ে

িাধা ও সরকারী পদর্ক্ষপ সিূ হ।
Constitutional provisions for equality in education of ST, SC, OBC & Minority. Barriers to
equality and governmental measures.
Roll No: 180131400038 to 180131400048

▪ নশক্ষা হল িািিানধকার- ভারতীয় সাাংনিধানিক যপ্রক্ষাপর্ে আর্লাচিা কর .
Education is human right- Describe it in India constitutional perspective.
Roll No: 180131400049 to 180131400071

▪ ভারর্তর উচ্চনশক্ষা নিয়ন্ত্রিকারী সাংস্থা গুনলর উর্েশয ও কাযে ািনল।
Objectives and functions of the Indian higher educational regulatory bodies.
Roll No: 180131400072 to 180131400084

▪ ভারর্তর নিদযালয় নশক্ষা নিয়ন্ত্রিকারী সাংস্থা গুনলর সাাংগঠনিক কাঠার্িা ও কাযে ািনল উনিনখত কর।
Organizational structure and functions of the Indian school educational regulatory bodies.
Roll No: 180131400085 to 180131400090

▪ ভারতীয় উচ্চনশক্ষার যক্ষর্ে আধু নিক প্রিিতা ও সিসািনয়ক সিসযা।
Modern trend and contemporary issue’s in Indian higher education.

COURSE: DSE-02:
1. Write an Assignment on Professional organizations for various level of Teacher
Education and their roles.
নশক্ষক নশক্ষার যক্ষর্ে নিনভন্ন স্তর্রর যপশাগত সাংগঠি গুনল নক নক এিাং তার্দর ভূনিকা লেখ ।
2. Write an Assignment on Supervision and Evaluation of student Teaching.
ছাে নশক্ষর্ির যক্ষর্ে তদারনক ও িূ লযায়ি সম্পর্কে লেখ।
3) Write an Assignment on Role of student teaching in Teacher Education programme.
নশক্ষক নশক্ষার কিে সূনচর্ত নশক্ষাথী নশক্ষর্ির ভূনিকা লেখ।

