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Date - 30/11/2021
NOTICE

Semester-III and Semester-V students of Education (Hons &
Program/Pass) department are hereby informed that they have to submit
hand written assignment of 10 marks for each paper to fulfill the
requirements of 1st Internal Assessment. Assignment topics will be
uploaded to college website as well as Whatsapp groups by 1/12/2021. All
assignment papers will have to be submitted to the teachers of education
department in offline mode. Students are advised to submit their
assignments within the time span of 12pm to 2:30 pm every day. Last date
of submission is 6/12/2021.
শলক্ষা ( অনাস এবং প্রাগ্রাম/পা) শবভাগের প্শমস্টার-III এবং প্শমস্টার-V
এর ছাত্র-ছাএীগের এতদ্বারা জানাগনা গে প্য তাগের রথম অভযন্তরীণ মূযায়গনর
কাযসক্রম শাগব রশতটি প্পপাগরর জনয 10 নম্বগরর াগত শশিত অযাাইনগমন্ট জমা
শেগত গব। অযাাইনগমগন্টর শবয়গুশ 1/12/2021- এর মগযয কগগজর ওগয়বাইগের
পালাপাশল Whatsapp গ্রুপগুশগত আপগাড করা গব। মস্ত অযাাইনগমন্ট অফাইন
প্মাগড শলক্ষা শবভাগের শলক্ষকগের কাগছ জমা শেগত গব। শলক্ষাথীগের রশতশেন েুপুর 12
ো প্থগক 2:30 োর মগযয তাগের অযাাইনগমন্ট জমা প্েওয়ার পরামলস প্েওয়া গে।
জমা প্েওয়ার প্ল তাশরি 6/12/2021।

By Order
Head, Department of Education

S.C.B.C. College
Department of Education
Internal Assessment: 2021-22

B.A. Education (Honours), SEMESTER-III
EDU-H-CC-T-5: Educational Evaluation & Statistics

Answer any one

Full Marks- 10

যয য োন এ টির উত্তর দোও।
1. What is Test? Classify and describe different types of Test.
অভীক্ষো ক

? কিকভন্ন ধরণের অভীক্ষোর যেেীকিভোগ এিং িেণনো র।

3+7

Or
2. What are the differences between Measurement and Evaluation? Describe
four scales of measurement.
করমো এিং মূযোয়ণনর মণধয োর্ণ য ক

? করমোণর চোরটি যে িেণনো র।

4+6

SCBC COLLEGE
INTERNAL ASSESSMENT EDUCATION
3rd sem Honurs
CC-T-6

F.M-10

1.Answer any one of the following।
যে য োন ো এ টি প্রনের উত্তর দোও।
Role of epistemology,& Metaphysics in Education
শিক্ষোয় জ্ঞো ত ত্ব- এর এবং অশিশবদযোর গুরুত্ব যেখ।
2.Explain the nature and Axiology of Western philosophy
পোশ্চোতয দিশন র স্বরূপ এবং মূেয শবদযো বযোখযো নরো?

S. C. B. C. College
3rd semester internal examination 2021
Subject : Education (Honours)
Paper : EDU-H-CC-T-7: Inclusive Education
Full Marks 10
Assignment Questions
1 . Answer any one of the following question 1x10=10

যে য োন এ টি প্রশ্নের উত্তর দোও
A.

What is Inclusive Education? Discuss need of Inclusive Education.

অন্তর্ভু ক্তি ক্তিক্ষো ক্ত

? এর প্রশ্নয়োজনীয়তো

আশ্ন োচনো র

3+7

।

B. Write characteristics of Co-operative learning. Explain about PWD Act (1994). 5+5

সহশ্নেোগী ক্তিখশ্ননর বৈক্তিষ্ট্য য খ

। PWD (১৯৯৪)

আইন সম্পশ্ন ু ৈযোখযো র

।

C. What is Team teaching? Discuss the role of teacher in inclusive classroom setting. 2+8

দ ৈদ্ধ ক্তিক্ষন ক্ত

?

অন্তর্ভু ক্তি মূ

যেনী শ্নক্ষ ক্তিক্ষ শ্নদর র্ূ ক্তম ো আশ্ন োচনো র

।

EDU-H-SEC-T-1(A): Statistical Analysis
Sem-III
1. Define correlation. Given below the scores achieved by student in X test and Y test respectively. Find
correlation between them by rank-difference method and analyze the resrlt.
2+6+2=10
পারস্পররক সম্পর্কের সংজ্ঞা দাও। রির্ে যথাক্রর্ে X পরীক্ষা এবং Y পরীক্ষায় রিক্ষাথীর অর্জেত স্কার
স্দওয়া হল। rank-difference method দ্বারা তার্দর ের্যে পারস্পররক সম্পকে রির্য়ে কর্রা এবং ফলাফল
রবর্েষর্ কর্রা।
X-test

10

18

16

9

20

30

35

12

14

16

Y-test

40

15

19

18

16

39

32

30

12

17

2. What do you mean by dispersion? Write the uses of various measures of dispersion.

2+8=10

রবষেতার পররোপ বলর্ত তু রে কী স্বাঝা? রবরিন্ন যরর্র্র রবষেতার বেবহার গুরল স্লখ.
3. Name the different measures of central tendency and uses. Find the mean median and mode of the
following ungrouped data and analyze the result.
2+4+4=10
স্কন্দ্রীয় প্রবর্তার রবরিন্ন পররোর্পর িাে স্লখ । রির্নাক্ত স্ াষ্ঠীরবহীি স্েটার Mean এবং Mode রির্য়ে
কর্রা এবং ফলাফল রবর্েষর্ বোখো কর্রা।
21, 24, 27, 29, 29, 30, 32, 33, 35, 38, 42, 45

Edu-Gcc-T-3 Educational sociology

1.শিক্ষাগত

সমাজশিদ্যার পশরশি সম্পর্কে আর্ াচনা কর্রা।

Discuss the scope of educational sociology.
2.সংস্কৃ শতর

মর্িয শিক্ষার ভূ শমকা ল খ ।

Role of culture in education.

3.শিক্ষায় সামাশজক পশরিতে র্নর গুরুত্ব ল খ ।
Write to the significant of educational social change.

Edu-GE-T-3-Educationan Sociology

1.শিক্ষায় সামাশিক পশিবর্ত নেি ভূ শমকা আন াচো কি ।
Discuss the significance of social change in education

2.শিক্ষায় Culture Lag সম্পনকত আন াচো কনিা

।

Discuss the culture lag in education
3.শবদ্যা

য় ও পশিবাি শকভানব সামাশিকীকিনেি ভূ শমকা পা ে কনি ।

How schools and families play role in socialization.

EDU-G-SEC-T-1(A): Statistical Analysis
Sem-III

1. What do you mean by central tendency? Write the uses of various measures of central tendency.
কেন্দ্রীয় প্রবণতা বলতত েী কবাঝ? কেন্দ্রীয় প্রবণতার বববিন্ন পবরমাতপর বযবহার কলখ।
1+9=10
2. Determine the value of mean and QD of the following distribution.
4+6=10
বিতনাক্ত বণ্টতির Mean এবং QD মাি বিণয়ণ ের।
Score

20-29

30-39

40-49

50-59

60-69

70-79

80-89

90-99

f

5

12

15

20

18

10

6

4

3. What do you mean by dispersion? Write the uses of various measures of dispersion.
ববষমতার পবরমাপ বলতত তু বম েী কবাঝ? ববষমতার পবরমাতপর বববিন্ন বযবহার কলখ.

2+8=10

