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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

EDU-H-CC-T-11: Educational Management
Sem-V
7. Brief outline of the last five year plan in primary and secondary education.
াথিমক ও মাধ িমক িশ ায় িবগত প বািষক পিরক নার সংি
5+5=10
8. Describe the nature and scope of educational management.
িশ া ব ব াপনার কৃিত ও পিরিধ বণনা কর।
9. Describe the structure and function of the UGC.
UGC এর গঠন ও কাজ বণনা কর।

পেরখা লখ ।

5+5=10
2+8=10

Edu-H-CC-T-12 Educational Technology

1.শিক্ষায় প্রযুশিশিদ্যা পশিশি আল াচনা কলিা।
Discuss the scope of Educational Technology.
2.Glasser’s Basic Teaching model টি

আল াচনা কলিা।

Discuss the Glasser’s Basic Teaching model.
3.Classroom এ

শিক্ষাি মািযম সম্পলকে আল াচনা কলিা।

Discuss the mass media education in classrooms.

S. C. B. C. College
5th semester internal examination 2021
Subject – Education (Honours)
Paper EDU-H-DSE-T-1/2(A) : Value Education
Full Marks 10
Assignment Questions
Answer any one of the following questions 1x10=10

যে য োন এ টি প্রশ্নের উত্তর দোও
1. What is Value? Shortly discuss about Values enshrined in Indian Constitution. 2+8

মূল্যশ্ন োধ ক
র।

? ভোরতীয়

সংক ধোশ্নন উশ্নেকিত মূল্যশ্ন োধ গুকল্ সম্পশ্ন ে সংকিপ্ত আশ্নল্োচনো

2. Write main objectives of Value Education. Why does need for Value education in India? 5+5

মূল্যশ্ন োধ কিিোর প্রধোন উশ্নেিয গুকল্ যল্ি। ভোরশ্নত মূল্যশ্ন োধ কিিো য ন প্রশ্নয়োজন

?

3. What is storytelling? Discuss main advantages and disadvantages of Role plays strategies.
2+4+4

গল্প থন ক

? চকরত্রোয়ণ য

ৌিশ্নল্র মূল্ সুক ধো ও অসুক ধো আশ্নল্োচনো র

।

SCBC COLLEGE
5TH sem programme course
EDU-G-SEC-T3,(A).

F.M 10

Answer any one question
যে য োন এ টি প্রশ্নের উত্তর দোও।
Discuss the nature and Importance of Guidance
ননশ্নদেশনোর প্র ৃ নি ও গুরুত্ব আশ্ন োচনো শ্নরো?
Role of Teacher in Guidance services
ননশ্নদেশনো পনরশ্নেবোয় নশক্ষশ্ন র ভূ নি ো য শ্ন ো?

S. C. B. C. College
5th semester internal examination 2021
Subject: Education ( Programme/ General)
Paper Edu-G-GE-T-1: Educational Evaluation & Statistics
Full Marks 10
Assignment Questions
Answer any one of the following questions :1x10=10

যে য োন এ টি প্রশ্নের উত্তর দোও
1. Write need and Scope of Evaluation. 5+5

মূল্যোয়ন এর প্রশ্নয়োজনীয়তো ও পরররি যল্খ।
2. What is observation? Discussion difference between Formative and Summative Evaluation. 2+8

পেযশ্নেক্ষণ র

? গঠন গত

ও চু ডোন্ত মূল্যোয়ন এর পোথ য আশ্নল্োচনো র।

3. What is Reliability? Explain types of Validity. 3+7

রনভরশ্নেোগযতো র

? েথোথযতোর যেনী রেনযোস েযোখযো

র।

SCBC COLLEGE
5th semester Honurs
DSE_T_1/2(E)।

F.M 10

Answer any one question।
যে য োন ো এ টি প্রনের উত্তর দোও
য ৌদ্ধ ও ব্রোম্ব য শিক্ষোর ব শিষ্ট্য যেন ো।
Write the features of Buddhist & Brahmanic system of Education
শিক্ষো য ন্দ্র শিসোন

োেন্দোর সংশক্ষপ্ত শ

রণ দোও।

Briefly Discuss about Nalanda as a Education center

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

B.A. Education (Program/Pass), SEMESTER-V
EDU-G-DSE-T-1/2(A): Value Education

Answer any one

Full Marks-10

যয য োন এ টির উত্তর দোও।
1. Classify Values according to NCERT. Indicate the need of value education in
present time.
NCERT এর মত অনুযোয়ী মূযব োবের যেণ়ীব ভোগ
প্রবযোজন়ীযতো বনবদত ল র।

র। তত মোন সমবয মূযব োে বলক্ষোর
5+5

Or
2. What are the objectives of Value education? Describe the values enshrined in
Indian Constitution.
মূযব োে বলক্ষোর উবেলয ব ? ভোরত়ীয সংব েোবন বনবিত মূযব োেগুব ণতনো র। 3 + 7

