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কল াণী  িব িবদ ালয় 

মু  ও দূরবতী িশ া অিধকরণ 

২০২২ 

                                াতেকা র ি তীয় বষ (Old Syllabus)  

িবষয় : বাংলা  

 (Assignment) 

 

 

িতিট প  থেক একিট কের ে র উ র দাও :                   িতিট ে র মান - ১০ 

                                       প ম প  

 ১. ‘ ছঁড়া তার’ নাটেক রিহমুি  এবং হািকমুি  দুই িবপরীত ম র চির , আেলাচনা কেরা। ১০ 

অথবা 

সং ৃ িতর িবকােশ ইিতহােসর ভূিমকা িন পণ কেরা।   

                                                     ষ  প  

১। ‘ মঘদূত’ কােব র ‘পূবেমঘ’ অবল েন মহাকিবর কািলদােসর িনসগ চতনার পিরচয় দাও। ১০ 

  অথবা 

অবনী নাথ ঠাকুেরর ‘বােগ রী িশ  ব াবলী’র ‘সু র - অসু র’ বে র মূলভাব িনেজর 

ভাষায় কাশ কেরা।   

    

                                               

 

 

 

 



 

িবেশষ প   - নাট সািহত  

                                                           স ম প         

১. ‘সধবার একাদশী’ নাটেক নামকরেণর সাথকতা আেলাচনা কেরা।     ১০ 

অথবা 

একা  নাটক েপ ‘িশককাবাব’—এর সাথকতা িবচার কেরা।        

 

                                      অ ম প  

১।  কেমিড কােক বেল? উদাহরণসহ কেমিড নাটেকর ণীিবভাগ কেরা । ১০ 

  অথবা 

   নাট কার অিভেনতা িগিরশচ  ঘাষ স েক সংে েপ আেলাচনা কেরা। ১০ 

 

                                                      - ০- 

 

 

 

 

 

 



িবেশষ প  -  রবী সািহত  

স ম প   

১. ‘ াি ক’ কােব র শষ কিবতাদুিটেত সা াজ বাদী শি  স েক কািশত কিবর মেনাভাব ব  

কেরা। ১০ 

অথবা 

চিলত ধম ভাবনার থেক রবী নােথর মানুেষর ধেমর পাথক  িনেদশ কেরা।  

 

অ ম প   

১. উপিনষদ িকভােব রবী জীবন দশনেক ভািবত কেরেছ, িবে ষণ কেরা।         ১০  

অথবা   

রবী নােথর িশ ািচ ার একিট সংি  পেরখা রচনা কেরা।  

 

 



কল াণী  িব িবদ ালয় 

মু  ও দূরবতী িশ া অিধকরণ 

২০২২ 

                                াতেকা র ি তীয় বষ (Old Syllabus)  

িবষয় : বাংলা  

 (Assignment) 

 

 

িতিট প  থেক একিট কের ে র উ র দাও :                   িতিট ে র মান - ১০ 

                                        

িবেশষ প  -  ভাষািব ান  

স ম প   

১. ভাষা সংেযােগর সং া দাও। উদাহরণসহ আেলাচনা কেরা।  ১০  

অথবা 

িনম িনণেয়র শত িল আেলাচনা কেরা। ১০  

অ ম প   

১. াচীন রােমর ভাষাত  চচার ইিতহাস িববৃত কেরা।        ১০  

অথবা   

ব েদেশ উপভাষা চচার ধারাবািহক ইিতহাস িববৃত কেরা।    ১০ 

 

 



          

DIRECTORATE OF OPEN AND DISTANCE LEARNING (DODL)
UNIVERSITY OF KALYANI

KALYANI, NADIA
M.A. in Education Part II Assignment Questions

Attempt one question from each paper
Each question carries 10 Marks

PAPER-V
METHODOLOGY OF EDUCATIONAL RESEARCH

1. Elucidate an outline expressing steps of historical research in education.                       10
                      

Or
Enumerated the purposes and steps of literature review in educational resurrect.               10                            

PAPER-VI
CURRICULUM DEVELOPMENT AND EDUCATION

1. Discuss the sociological foundation of curriculum construction.                                                                     
                                                                                                                                                10

Or

Illustrate any one model of evaluation of the Curriculum.                                                     10

PAPER- VII/VIII (ELECTIVE)
EDUCATIONAL TECHNOLOGY (ET)

1. Briefly describe the process of development of programmed learning material.               10

Or
Elucidate in detail the FIAC model with its encoding and decoding processes.                   10



PAPER- VII/VIII (ELECTIVE)
TEACHER EDUCATION (TE)

1. Discuss needs, purposes and roles of teachers’ organizations for improving teaching quality 
and professionalism in teachers.                                                                                               10                         

Or
Explain the concept of ‘pre-service' and in-service' teacher education programmes.      5+5=10                        
                

PAPER-VII/VIII (ELECTIVE)
INDIAN EDUCATION IN HISTORRICAL PERSPECTIVE

1. Discuss the functions of NAAC in the field of higher education.                                      10

Or
Discuss the role of Distance Education to achieve the goal of 'Education for all.                 10

 

                                       


