Notice for Internal Assessment
Department of Education.
শিক্ষাশিজ্ঞান শিভাগের (অনার্স) র্কল শিক্ষার্থীগের অিেশির জনয জানাগনা যাগে যয, যেগির
িিস মান পশরশিশি ও রাজযর্রকাগরর য াষণার যেশক্ষগি ১০ই জুন অিশি কগলগজর পঠন- পাঠন িন্ধ
র্থাকগি। এমি অিিায়, শনিসাশরি অভযন্তরীণ মূলযায়ন (Internal Assessment) র্ংেঠিি করার
উগেগিয Assignments েোন করা হগে। Assignments যলখা ও জমা করার যক্ষগে শনগনাক্ত
শিষয়গুশলর েশি গুরুত্ব শেগি হগি

-

১)Microsoft office এ type কগর email এর মািযগম জমা করা যাগি।
২) A4 size page হাগি শলগখ, পৃষ্টা নম্বর উগেখ কগর, ফগ া িু গল যর্গুশল যক attach কগর mail
এর মািযগম পাঠাগনা যাগি।
৩)েশিটি Assignment এর front page এ Assignment Topics, নাম, শিশ্বশিেযালগয়র

যরাল,

যরশজগেিন নাম্বার, যর্গমোর, যকার্স(CC)স্পষ্ট কগর উগেখ করগি হগি।
৪) Assignment িাংলা এিং ইংশলি উভয় ভাষাগি যলখা যাগি।
৫)কগলজ শুরু হগল Assignment এর hard copies জমা করগি হগি।
৬)Email এর মািযগম assignment জমা করার যিষ িাশরখ 15.05.2020.

* Mail Id:kjm.dept.edu@gmail.com

Head of the department
Department Of Education
Date: 19.04.2020

Kabi Joydeb Mahavidyalaya

ASSIGNMENT TOPICS

SEMESTER: 02
CORE COURSE: 03
1.শিক্ষায় শিশু শিক্ষার জনক রুগিা।(Rousseau in child-centric education)
2.জািীয় র্ংহশির জনয শিক্ষা।(Education for National Integration)

COUSRE: 04
1.িুশির শেমাশেক িত্ত্ব (Three dimension theory of intelligence)
2. স্মৃশির যেশণশিভাে এিং িাগের বিশিষ্টয। (Types of Memory & their characteristics)

SEMESTER: 04
COURSE: 08
1. র্ামাশজকীকরণ েশিয়ায় অশভভািক এিং শিক্ষগকর ভূ শমকা।(Role of parents & teachers in
socialization process)
2. শিক্ষা র্ংস্কৃ শির শনিসারক।(Education as Cultural Determinants)

COURSE: 09
1.স্বািীনিার পর ের্থম শিক্ষা কশমিন। (First Education Commission after Independence)
2.ভারিিগষস র্ািসজনীন শিক্ষা।( Universal Education in India)

COURSE: 10
1. Educational Management: Meaning, nature and importance(শিক্ষা-িযিিাপনাাঃ অর্থস, েকৃ শি
এিং েগয়াজনীয়িা)
2. Educational Supervision: Meaning, nature and importance.(শিক্ষামূলক িত্ত্বািিানাঃ অর্থস,
েকৃ শি এিং েগয়াজনীয়িা)
3. Types of planning & steps of planning.( পশরকল্পনাাঃ যেশণশিভাে এিং িাপ।)
4. Meaning & difference style of leadership.( যনিৃ ত্বাঃ অর্থস, বিলী।)

SEC: 02
1. শিক্ষায় স্বামী শিগিকানন্দ।(Swami Vivekananda on Education)
2. িুশনয়াশে শিক্ষা। ( Basic Education)

SEMESTER: 06
COURSE: 13
1. Types of Evaluation.( মূলযায়নাঃ যেশণশিভাে।)
2. Characteristics & uses in education of Measures of Central tendency( mean,
median, mode)(যকন্দ্রীয়-েিণিার পশরমাপাঃ বিশিষ্টয, িযিহার(েড়, মিযমা, ভূ শমষ্টক))।

COURSE: 14
1. Comparative Education: Meaning, objectives, scope.( িু লনামূলক শিক্ষাাঃ অর্থস, উগেিয,
পশরশি)।
2. Curriculum & educational objectives of primary education of U.K. ( ইংলযগের োর্থশমক
শিক্ষাাঃ পাঠিম, উগেিয)।

DSE: 03
1. Types of Research.( েগিষণাাঃ যেশণশিভাে)।
2. Different Graphical representation of data & their uses. (িগর্থযর যলখশিেেি উপিাপনাঃ েকার
এিং িযিহার)।

DSE: 04
1. Hearing Impairment: Etiology & identification. (েিণ িশিরিাাঃ কারন এিং শিশিিকরণ)
2. Learning disability: Etiology & identification. (শিখন অক্ষমিাাঃ কারন এিং শিশিিকরণ)

