
SABANG SAJANIKANTA MAHAVIDYALAYA 

B.A 6th  Semester Honours Internal Assessment 2021 

Subject: Education 

Paper: CC13 (Psychology of Adjustment)  

Full Marks-10       Time- 30 Minutes 

 

যেক োক ো পোাঁচটি প্রকের উত্তর দোও:    ৫x২=১০ 

 

1)   অপব্যোখ্যো  কর  পদ্ধতির দুটি উদোহরণ যেখ্? 

2)  প্রিযোব্ৃতত্ত  োক  ব্কে? 

3)  সোইব্োর ব্ুতেিং ত ? 

4)  তসক োকেত যোর দুটি  োরণ যেখ্? 

5)   যোিোকিোত যো ত ? 

6) যলোত িং ব্েকি ত  যব্োক ো? 

7)  তব্গ ফোইভ ফযোক্টর অফ পোরকসো োতেটি িকের এ টি গুরুত্বপূণ ণ 

সিংরক্ষকণর  োম ব্ে? 

8)  KNPI, KIPI আতভধোত   ভোষোয যেখ্। 

 

 

 

 

 

 

 



 

SABANG SAJANIKANTA MAHAVIDYALAYA 

B.A 6th  Semester Honours Internal Assessment 2021 

Subject: Education 

Paper: CC14 (Basic Concept of Educational Research)  

Full Marks-10       Time- 30 Minutes 

 

যেক োক ো পোাঁচটি প্রকের উত্তর দোও:    ৫x২=১০ 

 

1) প্রতিতিধো  মূল  গকিষণোর এ টি উদোহরণ যলখ। 

2)  তরসোচচ পযোরোডোইম িলকি  ী যিোক ো? 

3)   ুটি পত্র, ভোস্কে চ, মুদ্রো প্রভৃতি  য ো   ধরক র িথ্য সংগ্রকহর  

উৎস। 

4)   োল হোইকপোতথ্তসস  োক  িকল এিং িোর এ টি উদোহরণ দোও? 

5)  ফ্রী ফ্রম error's িলকি  ী যিো োয়? 

6) য ো  ধরক র গকিষণোয় ত রতিচ্ছিন্ন ভোকি  প্র ল্প গঠ   রো হয়? 

7)  লচ্ছি যোল এর আর এিং  ন্ট্রোকের আর এর মকধয পোথ্ চ য ত ? 

8)  রকেল চোল ডোয়োগ তে  তরতডং  অভীক্ষোর  প্রধো   তিষয় গুতল ত  

ত ? 

 

 

 

 

 

 

 



SABANG SAJANIKANTA MAHAVIDYALAYA 

B.A 6th Semester Honours Internal Assessment 2021 

Subject: Education 

Paper: DSC3 (Educational Thought of Great Educators)  

Full Marks-10       Time- 30 Minutes 

 

যেক োক ো পোাঁচটি প্রকের উত্তর দোও:    ৫x২=১০ 

 

1)   োর পদ্ধতি অবলম্ব   কর মকেশ্বরী তবতিন্ন সূক্ষ্ম েন্ত্র উদ্ভোব  

 কর ? 

2)  মোদোম মোতরযো মকেসতর যলখো দুটি তবখযোি গ্রকের  োম যলখ? 

3)  তি সু্কলই  বলকি  ী যবোক ো? 

4)  মোিৃিোষো তিক্ষোর বোহ  সম্পক ে রবীন্দ্র োথ ত  বকলকে  দ ুএ  

 থোয যলখ? 

5)  তবকব ো কের মকি তিক্ষো দুটি চরম লক্ষয উকেখ  করো? 

6)  স্বোবলম্ব  সম্পক ে গোন্ধীজী ত  বকলকে ? 

7)  যিোজ উৎসব তপ্রযিো বলকি  ী যবো োয? 

8)  তিখ  পদ্ধতি সম্পক ে জ  তিউই মক োিোব ত  তেল  দ ুএ   থো 

উকেখ  করো? 

 

 


