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বিক্ষা বিজ্ঞান বিভাগ 

ময়নাগুবি কলেজ 

                                                                       EDUCATION      

●● Internal Assessment 

2nd SEMESTER:   

DSC – শিক্ষা মন াশিদ্যার প্রকৃশি ও পশরশি সম্পনকে  আন াচ া কনরা। 

            অথবা  

       স্পিয়ারম্যানের স্পি-উপাদাে তত্ত্ব টি আন াচো কনরা। 

জম্া দদওয়ার স্প িংক- https://forms.gle/YZigsrnQLZ78zJFF7 

GE – ● Discuss the Aims and Objectives of Yoga Education.  

জম্া দদওয়ার স্প িংক- https://forms.gle/eL1mPeqLfbAxZHjt7 

4th Semester  

DSC-  বুস্পেয়াস্পদ স্পিক্ষার ববস্পিষ্ট্য গুন া উনেখ কনরা। 

বা  

সেদ আইনের স্পিক্ষাম্ূ ক তাৎপর্য আন াচো কনরা। 

জম্া দদওয়ার স্প িংক- https://forms.gle/2YHu6XXWmfji9doD6 

GE- ●  Discuss how yoga reflected in Bhagbat Gita.  

 

জম্া দদওয়ার স্প িংক- https://forms.gle/bK4X7N3KKrddqBBDA 

 

SEC-●  পাঠ পশরকল্প া র সংজ্ঞা ও বিশিষ্ট্য গুন া সম্পনকে  আন াচ া কনরা । 

https://forms.gle/YZigsrnQLZ78zJFF7
https://forms.gle/eL1mPeqLfbAxZHjt7
https://forms.gle/2YHu6XXWmfji9doD6
https://forms.gle/bK4X7N3KKrddqBBDA


িা 

পাঠ পশরকল্প া র শিশিন্ন পর্োয় গুন া শক শক? 

 জম্া দদওয়ার স্প িংক-  https://forms.gle/oi9jmYNzzaSoKpcXA 

 

6th  SEMESTER  

DSE-● শ নদ্ে ি া ি নি শক বিাঝায়? শ নদ্ে ি ার শিক্ষাগি িাৎপর্ে আন াচ া কনরা। 

িা 

একজে আদিয পরাম্িয দাতার ববস্পিষ্ট্য গুন া আন াচো কনরা । 

জম্া দদওয়ার স্প িংক- https://forms.gle/UL9VTuF6apN8E9Q28 

 

 

GE- ● Discuss the Needs of Yoga for Good Health.  

জম্া দদওয়ার স্প িংক- https://forms.gle/bKHtzzKvqMcuoSJ66 

 

SEC-● পাঠ পশরকল্প া র সুশিিা ও অসুশিিা গুন া সম্পনকে  আন াচ া কনরা । 

 

 জম্া দদওয়ার স্প িংক- https://forms.gle/qhzKn9RZmsy9Tyb86 

 

●● PRACTICAL WORK ( SEC – EDUCATION) 

4th  SEMESTER (SEC) 

● পাঠ পশরকল্প া প্রস্তুি কনরা ( দুটি) 

জম্া দদওয়ার স্প িংক- https://forms.gle/AS7hhrjg4dWbFJZ79 

6th SEMESTER (SEC) 

https://forms.gle/oi9jmYNzzaSoKpcXA
https://forms.gle/UL9VTuF6apN8E9Q28
https://forms.gle/bKHtzzKvqMcuoSJ66
https://forms.gle/qhzKn9RZmsy9Tyb86
https://forms.gle/AS7hhrjg4dWbFJZ79


●পাঠ পশরকল্প া প্রস্তুি কনরা (দুটি)  

জমা বদ্ওয়ার শ ংক- https://forms.gle/kDNHRqHoXrq8t7jN8 

বনয়মািেী:  

1. সমূ্পর্ে উওর একটি/দুন া পৃষ্ঠার মনিয শ খনি হনি।  

2. পৃষ্ঠার উপর  াম,বরা   ম্বর, শিষয়, বসশমস্টার পশরস্কার কনর শ খনি হনি। 

3. Name, roll no. Paper, class স্প নখ pdf file scan কনর আপন াড করনত হনব। 

4.  18  -ই জু   -এর মনিয প্রনজক্ট জমা করনি হনি। এর পর আর প্রনজক্ট জমা ব ওয়া হনি  া। 

5. প্রস্পতটি স্পবষনয়র জেয দদওয়া স্পেস্পদযষ্ট্ স্প িংনক স্পিনয় প্রনজক্ট আপন াড করনব। 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/kDNHRqHoXrq8t7jN8

