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2nd Semester 

ক  (Assignment) জমা করার ে  আবশ ক িনেদশাবলী 

 

* Assignment -এর উপর অবশ ই িনেজর নাম, কেলেজর রাল ন র, িব িবদ ালেয়র রিজে শন ন র, 
কােসর ন র এবং Assignment-এর  অথবা িশেরানাম  উে খ করেত হেব ।  

* A4 Size পৃ ায় (Only One Side) পৃ া ন র উে খ কের পির ার পর তা বজায় রেখ সু রভােব 
িলখেব । 

* িত  ে র পূণমান ৫ 

* উ রপে  একািধক পৃ া থাকেল অবশ ই িমক সংখ া িদেত হেব । 

* ি তীয় সিম ােরর অনােসর ছা -ছা ীেদর জন   পে র (H-CC-3 এবং H-CC-4) একে  এক  
িপ.িড.এফ ফাইল, AECC- বাংলার জন  এক  িপ.িড.এফ ফাইল এবং GE পে র জন  এক  িপ.িড.এফ 
ফাইল তরী করেত হেব কেলজর ওেয়বসাইেট িনিদ  পাটােল আপেলাড করার জন  । 

* ি তীয় সিম ােরর সাধারণ ছা -ছা ীরা  G-CC িবষেয়র জন   আলাদা িপ.িড.এফ ফাইল তরী 
করেব, LCC- বাংলার জন  এক  িপ.িডএ.ফ ফাইল এবং AECC- পিরেবশ িব ান িবষেয়র জন  আলাদা 
এক  িপ.িড.এফ ফাইল তরী করেব কেলজর ওেয়বসাইেট িনিদ  পাটােল আপেলাড করার জন  । 

* Assignment জমা করার সময় কেলজ ওেয়বসাইেট িনিদ  পাটােল ছা -ছা ীেদর াফাইল 
Login করার জন  Login ID-র ােন Student ID number (কেলেজর পিরচয়পে  দওয়া 
রেয়েছ) িদেত হেব এবং Password-র ােন জ  তািরখ িদেত হেব । যমন, কােরার জ  তািরখ 
5th March, 2002 হয়, তাহেল স Password -এর ােন িলখেব 05032002 । 

 

* Assignment জমা করার িনধািরত িদন : ১৯.১১.২০২০ এবং ২০.১১.২০২০ । 

* কেজল-এর ওেয়বসাইট : www.cbmahavidyalaya.ac.in 
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1. Question/Topic Name: 

 Answer: 

 

 

 

 

 

 

 

2. Question/Topic Name: 

 Answer: 
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B.A 2nd SEMESTER INTERNAL ASSESMENT 1 & 2 

SUB : BENGALI (HONOURS AND PROGRAMME COURSE)  

 
GENERAL INSTRUCTION: 

 
1.Student should write their Name, college ID/ Roll No, K.U.Registration no, 

Paper and Topic on the top of the Assignment paper (A-4, with page no.) 

2.Word limit for each assignment is around 150 words. 

3.Choose any one (01)  assignment for each paper/course. 

4. Full marks for each assignment : 5 

 

 

INTERNAL ASSESMENT 1 

 

HONOURS COURSE 
H-CC-T-3 

১। অক্ষরবৃত্ত ছন্দ        

২। কৃত্তত্তবাসী রামায়ণ : সীতা চত্তরত্র  

H-CC-T-4 

১। উপমা অলংকার          

২। রূপক অলংকার 

H-GE-T-2 

১। প্রাবত্তিক বত্তিমচন্দ্র চট্টাপাধ্যায়  

২। ছছাটগল্পকার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর   

H-AECC-T-1 

১। ছ াকাবাবুর প্রতযাবতত ন : নামকরণ  

২। ত্তিকল পরার গান : নজরুট্লর ছেিট্প্রম 

 



GENERAL / PROGRAMME COURSE 
G-CC-T-2 

১। কত্তব ত্তবহারীলাল চক্রবতী 

২। প্রাবত্তিক প্রমথ ছচৌধু্রী  

G-LCC-T-1 

১। ছহাট্সন ত্তমঞা চত্তরত্র  

২। ময়নাদ্বীপ 

   

INTERNAL ASSESMENT 2 
 

HONOURS COURSE  
H-CC-T-3 

১। পূবতরাগ : চণ্ডীোস   

২। অত্তিসার : ছগাত্তবন্দোস  

H-CC-T-4 

১। সিাকাবয ত্তহট্সট্ব অন্নোমঙ্গল  

২। িাক্ত পোবলী : বাৎসলয 

H-GE-T-2 

১। বাংলা িব্দিাণ্ডার 

২। উপিাষা  

H-AECC-T-1 

১। ত্তনর্ত ট্রর স্বপ্নিঙ্গ কত্তবতার তাৎপর্ত 

২। কালাপাহাড় : রংলাল চত্তরত্র  

 

GENERAL / PROGRAMME COURSE 

G-CC-T-2 

১। সাম্প্রত্ততক বাংলা িাষার ববত্তিষ্ট্য  

২। িব্দাথত পত্তরবতত ট্নর কারণ  

G-LCC-T-1 

১।রামপ্রসাে : আগমনী গান  

২। ছমঘনােবধ্ কাবয : রাবণ চত্তরত্র  

 



CHAPRA BANGALJHI MAHAVIDYALAYA 
B.A. (Honours & General) 2nd Semester 1st and 2nd Internal Assessment, 2020 

DEPARTMENT OF GEOGRAPHY 
_______________________________________________________________________________________ 

 

INSTRUCTIONS TO THE EXAMINEES 

 

• Full Marks for each answer is 05.  

• For HCC and GE and PCC : Each paper contains 03 (three) alternative questions/topics. Students have to 

answer any 02 (two) of his/her choice. (Two answers will act as representative of two Internal Assessments: 

1st Internal and 2nd Internal). 

• For AECC: It contains 02 (two) alternative questions/topics. Students have to answer any 01 (one) of his/her 

choice.  

• Student must write their answer in A-4 sized page only. 

• Students are advised to accommodate their answer of each assignment topic within two pages (one-sided 

writing in a page).  

• Students must mention these few things at the beginning of each assignment: (i) Name (ii) KU Registration 

No. (iii) College Roll No. (iv) Paper (v) Ques. No./ Assignment Topic. (These should not exceed 1/4th of the 

page). 

• For any query regarding Internal assessment, students are advised to contact their subject teachers (Jishnu 

Sar: 9749439397; Shakti Dutraj: 9679966292; Indrani Biswas:9476268548) 

 

ASSIGNMENT TOPICS 

Semester-II : HONOURS 
 

PAPER-GEO/H/CC/T/O3 [Human Geography, Demography]   Answer any 02 

1. Population growth in developed and developing countries. 

2. Population Resource region (Ackerman). 

3. Linguistic regions of India. 

 

PAPER-GEO/H/CC/T/O4 & P/04 [Cartograms, Survey and Thematic Mapping]   

Answer any 02 

1. Concepts of Bearing: Magnetic and True, Whole-circle and Reduced. 

2. Significance of Age-Sex Pyramid in assessing demographic characteristics of a nation. 

3. Sources of error in Prismatic compass survey. 

 

PAPER- GEO/H/GE/T/02/B [Regional Development]   Answer any 02 

1. Distinguish between Formal and Functional region. 

2. Agro-Ecological Zones in India. 

3. Methods of delineation of Functional region. 



 

 

_________________________________ 

 

Semester-II : GENERAL 
 

PAPER- GEO/G/CC/T/02 & P/02 [Climatology, Soil and Biogeography and 

Surveying And Levelling]   Answer any 02 

1. Pressure Belts of the earth (পৃথিবীর বায়ুচাপ বলয়সমহূ) 

2. Cyclones (Tropical and Temperate) definition and formation process (ক্রান্তীয় ও নাথিশীতিাষ্ণ ঘূর্ণবাি: সংজ্ঞা 
ও সৃথির প্রথক্রয়া) 

3. Heat Budget (পৃথিবীর িাপসমিা) 

PAPER- AECC [Environmental Studies]   Answer any 01 

1. Noise Pollution (শব্দদষূর্) 

2. Silent Valley Movement (সাইতলন্ট ভ্যাথল আতদালন) 

_________________________________ 

 

 

 

 



 

CHAPRA BANGALJHI MAHAVIDYALAYA 
B.A. (Hons. & Gen.) Second Semester 1st & 2nd Internal Assessment, 2020 

DEPARTMENT OF EDUCATION 

িশ ািব ান িবভােগর ি তীয় সেম ােরর  (সা ািনক এবং সাধারণ) িত  ছা -ছা ীেদরেক জানােনা যাে  য, িত  

কােসর উপর  কের Assignment  তরী কের িনিদ  প িতেত জমা করেত হেব । িত  Assignment-এর পূণমান ০৫। 

-: Assignment Topics :- 

 Course: H-CC-03 (Psychological Foundation of Education) 

1. ামূলক িবকােশ িপয়ােজর তে র অবদান লখ । 

2. িশখেন ষণার ভূিমকা আেলাচনা কর । 

3. ি য়ারম ান-এর ি উপাদান ত  আেলাচনা কেরা । 

 Course: H-CC-04 (History of Education in Colonial India) 

1. মকেল িমিনট স েক আেলাচনা কেরা । 

2. বাংলার নবজাগরেণর বিশ িল আেলাচনা কেরা । 

3. ভারতীয় িশ ায় লড কাজেনর অবদান আেলাচনা কেরা । 

 Course: H-GE-02 (Educational Psychology) 

1. মেনািবদ া এবং িশ ামেনািবদ ার মেধ  পাথক  লখ । 

2. সৃজনশীলতার উপদান িল আেলাচনা কেরা । 

3. ভূেল যাওয়ার কারণ িল লেখা । 

 Course: G-CC-02 (Education Psychology) 

1. কশর কােলর িবকাশগত বিশ  আেলাচনা কেরা । 

2. প াভলভীয় অনুবতেনর িশ াগত েয়াগ । 

3. ব ি স ার িবকােশ পিরেবেশর ভূিমকা লেখা । 

--------------------- 

িবঃ ঃ :- 

 Assignment এর উপর অবশ ই িনেজর নাম, কেলেজর রাল নং, িব িবদ ালেয়র রিজে শন নং, কােসর নং এবং Assignment-এর 

 অথবা িশেরানাম  উে খ করেত হেব ।  

 A4 Size পৃ ায় (Only One Side) পৃ া নং উে খ কের পির ার পর তা বজায় রেখ সু রভােব িলখেব ।  

 Assignment সং া  যেকােনা সমস ায় যাগােযাগ কেরা-  সুদী  ঘাষ (অধ াপক, িশ ািব ান িবভাগ) ।  Phone No: 

7007175564  

         For Honours 

         For Honours GE 

         For General 



Chapra Bangaljhi Mahavidyalaya 
B.A. (Honours and General) Second Semester 1st and 2nd Internal Assesment, 2020 

Department of English 
 
 
 General Instructions:  
 Each Paper contains three questions/topics. Students have to attempt only two. 
 Each question carries 5 marks.  
 Use A4 size page and write only on one side. Mention page no or serial no in each page.  
 Students must mention their i) Name, ii) KU Registration No, iii) College Roll No, iv) 

College Id No, v) Course name at the beginning of their assignments.  
 

ASSIGNMENT TOPICS 
FOR HONOURS STUDENTS 

Course H-CC-03 
1. Comment on the autobiographical elements in the poem “Our Casurina Tree” by Taru 

Dutt. 
2. Comment on the Postcolonial elements in the Indian poems in reference with the poems 

of your syllabus. 
3. Mythical elements in Hayavadana. 

                                                 Course H-CC-04 
1. Comment on the Shakespearean stage. 
2. There is a commonness of the theme of love in the two poems “The Sunne Rising” and 

“Valediction Forbidding Mourning”. Critically comment. 
3. Critically comment on The Prologue to the Canterbury Tales in reference with “Wife of 

Bathe”. 
                                                 Course: ENGH-H-GE-T-2 

1. Indian regional theatres. 
2. Evolution of stage forms to show turns in the history of theatre. 

    
 
 

  FOR GENERAL STUDENTS 
 
                                                              Course: G-CC-02 

1. Thomas Gray’s “Elegy Written in a Country Churchyard” is a eulogy to pastoral life. 
Discuss with the reference of the poem. 

2. Significance of the title of The Way of the World by William Congreve. 
3. Jonathan Swift’s Gulliver’s Travels is a political satire. Analyse with the reference of Book I and Book II.  

 



 

CHAPRA BANGALJHI MAHAVIDYALAYA 

B.A. (Hons. & Gen.) Second Semester 1st & 2nd Internal Assessment, 2020 

DEPARTMENT OF HISTORY 

 

বিশেষ দ্রষ্টিয : প্রতিটি পেোর পেকে দুটি েকর এসাইনকেন্ট তিখকি হকে। িারেকর প্রতিটি পেোকরর অ্যাসাইনকেকন্টর স্ক্যান 

েতে এেটি তেতিএফ ফাইি েকর েকিজ ওক়েেসাইকে আেকিাি েরকি হকে । অ্যাসাইনকেকন্টর প্রতিটি প্রকের োন ০৫ । 

-: Assignment Topics :- 

❖ Course: H-CC-03  

1. গুপ্ত যুগের শিল্পকলা সম্পগকে  ললখ। 

2. লেোশিশিগসর সপ্তজাশি িত্ত্ব সম্পগকে  আগলাচিা কগরা। 
3. টীকা ললখ : অগিাগকর ধম্মিীশি। 

❖ Course: H-CC-04  

1. শিগরাজ িাহ িুঘলগকর অর্েনিশিক সংস্কার আগলাচিা কগরা। 
2. ককবিে  শবগরাগহর কারণ শক শিল? 

3. আশি েধযযুগের ইশিহাস রচিায় লিিীয় সাশহগিযর ভূশেকা ললখ। 

 
❖ Course: H-GE-02  

1. খলশজ শবপ্লগবর গুরুত্ব আগলাচিা কগরা। 
2. ইক্তা বযবিার কবশিষ্ট্যগুশল আগলাচিা কগরা। 
3. কিেুর লং লকি ভারি বর্ে আক্রেণ কগরশিল? 

 

❖ Course: G-CC-02  

1. েিসবিাশর বযবিার কবশিষ্ট্যগুশল আগলাচিা কগরা। 
2. বাবগরর কৃশিত্ব আগলাচিা কগরা।  
3. শবজয়িেগরর সাংসৃ্কশিক জীবি সম্পগকে  ললখ। 

--------------------- 

বিিঃদ্রিঃ :- 

• Assignment এর উের অ্েশ্যই তনকজর নাে, েকিজ পরাি নং, তেশ্বতেদ্যািক়ের পরতজকেশ্ন নং, পোকসের নাে এেং Assignment-এর প্রেটি 

উকেখ েরকি হকে ।  

         For Honours 

         For Honours GE 

         For General 

 



 

• A4 Size েৃষ্ঠা়ে েৃষ্ঠা নং উকেখ েকর েতরস্ক্ার েরচ্ছন্নিা েজা়ে পরকখ সুন্দরভাকে তিখকে।   



 

CHAPRA BANGALJHI MAHAVIDYALAYA 
B.A. (Hons. & Gen.) Second Semester 1st& 2ndInternal Assessment, 2020 

DEPARTMENT OF POLITICAL SCIENCE 

রা িব ান িবভােগর ি তীয় সেম ােরর  (সা ািনক এবং সাধারণ) িত  ছা -ছা ীেদরেক জানােনা যাে  য, িত  

কােসর উপর  কের Assignment  তরী কের িনিদ  প িতেত জমা করেত হেব । িত  Assignment-এরপূণমান ০৫ । 

-: Assignment Topics :- 

 Course: H-CC-T-3 ( যেকান  ে র উ র দাও) 

1. ভারতীয় দল ব ব ার মুখ  বিশ িল আেলাচনা কর। 

2. িনবাচন কিমশেনর গঠন আেলাচনা কর। 

3. জািত গঠেনর ধারণার উপর কা লখ। 

 Course: H-CC-T-4 ( য কান  ে র উ র দাও) 

1. সংিবধান সভার কাযকািরতার উপর কা লখ। 

2. িনেদশমূলক নীিতর উপর এক  কা লখ। 

3. লাকসভার গঠন আেলাচনা কর। 

 Course: H-GE-T-2(A) ( যেকান  ে র উ র দাও) 

1. জাত (Caste) -র ধারণা  ব াখ া কর। 

2. ভারতীয় সংিবধােন মানবািধকার র ার উেদ ােগর িবষয় কা লখ। 

3. িব  উ ায়ন িবষেয় সংি  আেলাচনা কর। 

 Course: G-CC-T-2 ( যেকান  ে র উ র দাও) 

1. মৗিলক অিধকােরর ধারণার উপর কা লখ। 

2. ধানম ীর কাযাবলী সংে েপ ব াখ া কর। 

3. ভারতীয় সুি ম কােটর গঠন আেলাচনা কর। 

--------------------- 

িবঃ ঃ:- 

 Assignment-এর উপর অবশ ই িনেজর নাম, কেলেজর রাল নং, িব িবদ ালেয়র রিজে শন নং, কােসর নং এবং Assignment-এর 

 অথবা িশেরানাম  উে খ করেত হেব ।  

 A4 Size পৃ ায় (Only One Side) পৃ া নং উে খ কের পির ার পর তা বজায় রেখ সু র ভােব িলখেব ।  

 Assignment সং া  যেকােনা সমস ায় +917797598879 ন ের ফান কের যাগােযাগ করেত পার ।  

        For Honours 

        For Honours GE 

         For General 



 

CHAPRA BANGALJHI MAHAVIDYALAYA 
B.A. (Hons. & Gen.) Second Semester 1st & 2nd Internal Assessment, 2020 

DEPARTMENT OF SANSKRIT 
 

সং ৃ ত িবভােগর ি তীয় সেম ােরর  (সা ািনক এবং সাধারণ) িত  ছা -ছা ীেদরেক জানােনা যাে  য, িত  কােসর 

উপর  কের Assignment  তরী কের িনিদ  প িতেত জমা করেত হেব । িত  Assignment-এর পূণমান ০৫ । 

-: Assignment Topics :- 

 Course: H-CC-03 (सं कृतभाषया देवनागरीिल या उ र यं लेखनीयम)् 

1. शुकनासमते ल मीच चलतां िव े षयतु। 

2. च ापीड ं ित शुकनासोपदेशाः िल यताम।् 

3. टीका काया- सुव धुः अथवा वहृ कथा। 

 Course: H-CC-04 (सं कृतभाषया देवनागरीिल या उ र यं लेखनीयम)् 

1. लघुिस ा तकौमु ानुसारं सू या या काया- ‘साधकतमं करणम’्। 

2. लघुिस ा तकौमु ानुसारं सू या या काया- ‘ ुवमपायेऽपादानम’्। 

3. लघुिस ा तकौमु ानुसारं सू या या काया- ‘अचो यत’्। 

 

 Course: H-GE-02 ( য কােনা ভাষায় র ে র উ র দাও) 

1. পাঠ ানুসাের কনােসর মেত সংে েপ ল ীর চ লতা বণনা কর । 

2. পাঠ ানুসাের অন বমার িত িবহারভে র পরামশ আেলাচনা কর । 

3. কা লখ- প ত  অথবা পু ষপরী া  । 

 

 Course: G-CC-02 ( য কােনা ভাষায় র ে র উ র দাও) 

1. পাঠ ানুসাের কনােসর মেত ল ীর ভাব সংে েপ আেলাচনা কর । 

2. পাঠ ানুসাের অন বমার িত বসুরি েতর উপেদশ আেলাচনা কর ।  

3.  কা লখ- কথাসির সাগর অথবা িহেতাপেদশ । 

--------------------- 

িবঃ ঃ :- 

 Assignment এর উপর অবশ ই িনেজর নাম, কেলেজর রাল নং, িব িবদ ালেয়র রিজে শন নং, কােসর নং এবং Assignment-এর  

অথবা িশেরানাম  উে খ করেত হেব ।  

 A4 Size পৃ ায় (Only One Side) পৃ া নং উে খ কের পির ার পর তা বজায় রেখ সু রভােব িলখেব ।  

 Assignment সং া  যেকােনা সমস ায় যাগােযাগ কেরা-  অিসত িব াস (অধ াপক, সং ৃ ত িবভাগ) । Phone No: 9735681540  

         For Honours 

         For Honours GE 

         For General 



 

CHAPRA BANGALJHI MAHAVIDYALAYA 
B.A. (Hons. & Gen.) Second Semester 1st & 2nd Internal Assessment, 2020 

DEPARTMENT OF PHILOSOPHY 

দশন িবভােগর ি তীয় সেম ােরর  (সা ািনক এবং সাধারণ) িত  ছা -ছা ীেদরেক জানােনা যাে  য, িত  কােসর 

উপর  কের Assignment  তরী কের িনিদ  প িতেত জমা করেত হেব । িত  Assignment-এর পূণমান ০৫। 

-: Assignment Topics :- 

 Course: H-CC-03 (Outline of Indian Philosophy-2) 

1. সাংখ মেত কবল  বা মুি র প সংে েপ আেলাচনা কেরা । 

2. অ া েযাগ স েক সংে েপ আেলাচনা কর । 

3. িচ বৃি  স েক সংে েপ আেলাচনা কেরা । 

 Course: H-CC-04 (Outline of Western Philosophy) 

1. লেকর মেত মুখ ণ ও গৗণ েণ পাথক  সংে েপ দখাও । 

2. বাকেলর মেত িবমুত ধারণা কী এবং তা সংে েপ আেলাচনা কেরা । 

3. বাকেলর মেত ‘অি  ত  িনভর’ সংে েপ ইক  কা লেখা । 

 Course: H-GE-02 [Logic (Indian and Western )] 

1. আবতন কী ? আবতেনর িনয়ম িল সংে েপ আেলাচনা কেরা । 

2. িববতন কী ? িববতেনর িনয়ম িল সংে েপ আেলাচনা কেরা । 

3. বাক  ও বচেনর পাথক  দখাও । 

 Course: G-CC-02 [Logic (Indian and Western )] 

4. আবতন কী ? আবতেনর িনয়ম িল সংে েপ আেলাচনা কেরা । 

5. িববতন কী ? িববতেনর িনয়ম িল সংে েপ আেলাচনা কেরা । 

1. বাক  ও বচেনর পাথক  দখাও । 

--------------------- 

িবঃ ঃ :- 

 Assignment এর উপর অবশ ই িনেজর নাম, কেলেজর রাল নং, িব িবদ ালেয়র রিজে শন নং, কােসর নং এবং Assignment-এর 

 অথবা িশেরানাম  উে খ করেত হেব ।  

 A4 Size পৃ ায় (Only One Side) পৃ া নং উে খ কের পির ার পর তা বজায় রেখ সু রভােব িলখেব ।  

 Assignment সং া  যেকােনা সমস ায় যাগােযাগ কেরা-  ব ণ ঘাষ (অধ াপক, দশন িবভাগ) ।  Phone No: 9733764299  

         For Honours 

         For Honours GE 

         For General 



 

CHAPRA BANGALJHI MAHAVIDYALAYA 
B.A. (Hons. & Gen.) Second Semester 1st& 2ndInternal Assessment, 2020 

DEPARTMENT OF SOCIOLOGY 

সমাজিবদ া িবভােগর ি তীয় সেম ােরর  (সা ািনক এবং সাধারণ) িত  ছা -ছা ীেদরেক জানােনা যাে  য, িত  

কােসর উপর  কের Assignment  তরী কের িনিদ  প িতেত জমা করেত হেব । িত  Assignment-এরপূণমান০৫ । 

-: Assignment Topics :- 

 Course: H-CC-03 ( যেকান  ে র উ র দাও) 

1. ি য়াবাদতে  ম ািলেনাি র অবদান লখ । 

2. ডুেখইেমরকাযবাদী ত  আেলাচনা কেরা । 

3. আদশ প িক? ম া  ওেয়বার দ  িতন ধরেনর আদশ প আেলাচনা কেরা । 

 Course: H-CC-04 ( য কান  ে র উ র দাও) 

1. ভারতীয় সমাজ িবে ষেণ Ethnographic ি ভি  আেলাচনা কেরা । 

2. ভারততাি ক (Indological) ি ভি েত রাধাকমল মুখাজ , িজ. এস. ঘুের ও লুই 

ডুেমার অবদান লখ । 

3. দিলত বলেত কী বােঝা? ভারতবেষর দিলত আে ালন স েক আেলাচনা কেরা । 

 Course: H-GE-02 ( যেকান  ে র উ র দাও) 

1. পিরবার কােক বেল? একক পিরবােরর বিশ  িল লখ । 

2. যৗথ পিরবােরর ভা েনর কারণ িল লখ । 

3. িববাহ কােক বেল? িববােহর ণীিবভাগ কের আেলাচনা কেরা । 

 Course: G-CC-02 ( যেকান  ে র উ র দাও) 

1. কাল মাকেসর ঐিতহািসক ব বাদ স েক লখ। 

2. আদশ প ( Ideal Types) বলেত Max Weber িক বুিঝেয়েছন ? 

3. সামািজক ঘটনা িক? এর বিশ  িল আেলাচনা কেরা । 

--------------------- 

িবঃ ঃ:- 

 Assignment-এর উপর অবশ ই িনেজর নাম, কেলেজর রাল নং, িব িবদ ালেয়র রিজে শন নং, কােসর নং এবং Assignment-এর 

 অথবা িশেরানাম  উে খ করেত হেব ।  

 A4 Size পৃ ায় (Only One Side) পৃ া নং উে খ কের পির ার পর তা বজায় রেখ সু রভােব িলখেব ।  

 Assignment সং া  যেকােনা সমস ায় +919563538762 ন ের ফান কের যাগােযাগ করেত পার । 

          For Honours 

         For Honours GE 

         For General 



 Chapra Bangaljhi Mahavidyalaya 
Department Of Physical Education 

U.G. Semester-II 1st & 2nd Internal Assessment-2020 
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ASSIGNMENT TOPIC 

1. Tournament  Kv‡K e‡j ? wmwWs Kv‡K e‡j ? 13-wU `j wb‡q GKwU Single Knock-Out 

Tournament-Gi Fixture ‰Zix K‡iv | 

2. ‡Ljvi miÄv‡gi hZœ I iÿYv‡eÿY m¤ú‡K© †j‡Lv| 

3. GKRb fv‡jv †bZvi ¸Yvejx m¤ú‡K© †j‡Lv| 

 

 


