Notice for Internal Assessment
Department of Education
শিক্ষাশিজ্ঞান শিভাগের (জেনাগরল) সকল শিক্ষার্থীগের অিেশির েনয োনাগনা যাগে জয, জেগির
িিত মান পশরশিশি ও রােযসরকাগরর জ াষণার জেশক্ষগি ১০ই েুন অিশি কগলগের পঠন- পাঠন িন্ধ
র্থাকগি। এমি অিিায়, শনিতাশরি অভযন্তরীণ মূলযায়ন (Internal Assessment) সংেঠিি করার
উগেগিয Assignments েোন করা হগে। Assignments জলখা ও েমা করার জক্ষগে শনগনাক্ত
শিষয়গুশলর েশি গুরুত্ব শেগি হগি

-

১)Microsoft office এ type কগর email এর মািযগম েমা করা যাগি।
২) A4 size page হাগি শলগখ, পৃষ্ঠা নম্বর উগেখ কগর, ফগ া িু গল জসগুশল জক attach কগর mail
এর মািযগম জমা করা যাবে।
৩)েশিটি Assignment এর front page এ Assignment Topics, নাম, শিশ্বশিেযালগয়র

জরাল,

জরশেগেিন নাম্বার, জসগমোর, জকাসত(CC)স্পষ্ট কগর উগেখ করগি হগি।
৪) Assignment িাংলা এিং ইংশলি উভয় ভাষাগি জলখা যাগি। শব্দ সংখ্যা ১০০০।
৫)কগলে শুরু হগল Assignment এর hard copies েমা করগি হগি।
৬) যয যকান একটি বেষবের উপর assignment করবে হবে।
৭) Email এর মািযগম assignment েমা করার জিষ িাশরখ 15.05.2020.

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

Date: 20.04.2020

Head of the Department
Department of Education
Kabi Joydeb Mahavidyalaya

ASSIGNMENT TOPICS

SEMESTER: 02

CORE COURSE: GCC2+GE2
1. শিশুর শিকাগির স্তর। (Stages of Development of a child)
2.িুশির শেমাশেক িত্ত্ব (Three dimension theory of Intelligence)

SEMESTER: 04
COURSE: GCC4+ GE4
1.শ্রীরামপুর শমিন। (Srirampur Mission)
2.১৮৮২ শিক্ষা কশমিন।(Education commission of 1882)

SEC: 02
1.মূলযগিাগির শিক্ষাাঃ অর্থত এিং েগয়ােনীয়িা। (Value education: meaning & needs)
2.ননশিক শিকাগির স্তর।(Stages of Moral Development)

SEMESTER: 06
COURSE: DSE 03/04
1. শিক্ষা- েযুশক্তশিেযা ঃাঃ েকৃ শি এিং েগয়ােনীয়িা।(Educational Technology: Nature &
needs)
2. শসগেম অযাগোচ ঃাঃ অর্থত এিং উপাোন।

(System Approach: Meaning & components)

COURSE: SEC-04
1. দূর-বশক্াাঃ অর্থ এেং বেবশষ্ট্য।(Distance Education: Meaning & characteristics)
2. দূর- বশক্াে েযেহার।(Application of ICT in distance education)

GE: 02
1.অবিবযাজন যকৌশল।(Mechanism of Adjustment)
2.অপসঙ্গবের কারন ।(Causes of Maladjustment)

ASSIGNMENT

Department of Education
KABI JOYDEB MAHAVIDYALAYA
Illambazar, Birbhum.

Topic Name/ Title of the Topic:

Name of the Student:
Honours/ General:
University Roll:
Registration No:
College Roll:
Core Course: 03/04/08/09
Semester: 02/04/06
Internal: 1/2

