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DEPARTMENT OF EDUCATION 
িশ ািব ান িবভােগর চতুথ সেম ােরর  (সা ািনক এবং সাধারণ) িত  ছা -ছা ীেদরেক জানােনা যাে  য, িত  কােসর উপর 
এক /  কের Assignment  তরী কের িনিদ  প িতেত জমা করেত হেব । িত  Assignment-এর পূণমান ০৫ । 

-: Assignment Topics :- 

 Course: H-CC-08 (History of Education in post-Independence India) 
1. RTE act 2009 স েক লেখা । 
2. িশ াে ে  SCERT-এর কাযাবলী লেখা । 
3. িশ াে ে  অেশাকিম  কিমশেনর সুপািরশ িল লেখা । 

 Course: H-CC-09 (Psychology of Instruction) 
1. একজন আদশ িশ েকর বিশ িল লেখা । 
2. িশ ণ এবং িশখেনর মেধ  স ক আেলাচনা কেরা । 
3. ব ৃ তাদান প িতর সুিবধা এবং অসুিবধা িল আেলাচনা কেরা । 

 Course: H-CC-010 (Contemporary issues in Education) 
1. িশ াে ে র RMSA-এর ভূিমকা আেলাচনা কেরা । 
2. ভারতবেষর উ িশ ার সমস া িল আেলাচনা কেরা । 
3. শাি র জন  িশ ার েয়াজনীয়তা িল আেলাচনা কেরা । 

 Course: H-SEC-02 (A) (Lesson Planning) 
1. Lesson Plan-এর বিশ  লেখা ।  
2. Lesson Plan-এর সুিবধা লেখা । 

 Course: H-SEC-02 (B) (Use of Teaching aids) 
1. Teachings Aids-এর উপেযািগতা আেলাচনা কেরা ।  
2. Slide Projection-এর ব বহার লেখা । 

 Course: H-GE-04 (History of Education) 
1. মকেল িমিনেটর িশ াগত তা পয আেলাচনা কেরা । 
2. ভারতীয় িশ াকিমশেনর (১৯৬৪-৬৬) পাঠ ম স েক লেখা । 
3. কা লখ- ‘Operation Black Board’ । 

 Course: G-CC-04 (History of Education) 
1. জাতীয় িশ ানীিত ১৯৮৬ স েক লেখা । 
2. চাটার আ া -এর িশ াগত তা পয আেলাচনা কেরা  । 
3. বুিনয়াদী িশ ার বিশ  আেলাচনা কেরা ।  

 Course: G-SEC-02 (B) (Use of Teaching aids) (এক  ে র উ র দাও) 
3. Teachings Aids-এর বিশ  আেলাচনা কেরা ।  
4. Model-এর নীিত এবং ব বহার আেলাচনা কেরা । 

িবঃ ঃ :- 

 Assignment এর উপর অবশ ই িনেজর নাম, কেলেজর রাল নং, িব িবদ ালেয়র রিজে শন নং, কােসর নং এবং Assignment-এর  অথবা 
িশেরানাম  উে খ করেত হেব ।  

 A4 Size পৃ ায় (Only One Side) পৃ া নং উে খ কের পির ার পর তা বজায় রেখ সু রভােব িলখেব ।  

 Assignment সং া  যেকােনা সমস ায় যাগােযাগ কেরা-  সুদী  ঘাষ (অধ াপক, িশ ািব ান িবভাগ) ।  Phone No: 7007175564  

         For Honours GE 

     For Honours 

        For General 

               H-SEC-02(A) এবং H-SEC-02(A) 

যেকােনা এক  থেক এক  উ র 

করেত হেব । 


