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Topic List for
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প্রকল্প (Assignment) জমা করার ক্ষেত্রে আবশ্যক নিত্রদেশ্াবলী
নিেীে ক্ষসনমস্টাত্ররর (Honours & General) ছাে-ছােীত্রদর জিয

Your text here

• Assignment -এর উপর অবশ্যই নিত্রজর িাম, কত্রলত্রজর ক্ষরাল িম্বর, নবশ্বনবদযালত্রের ক্ষরনজত্রেশ্ি
িম্বর, ক্ষকাত্রসে র িম্বর এবং Assignment-এর প্রশ্নটি অথবা নশ্ত্ররািামটি উত্রেখ করত্রে হত্রব ।
(প্রত্রোজত্রি কত্রলজ প্রদত্ত ফ্রণ্ট ক্ষপইজটি ক্ষোমরা বযবহার করত্রে পাত্ররা ।)
• প্রনেটি পত্রে ৩টি নবকত্রল্পর মত্রযয দুটি প্রত্রশ্নর উত্তর করত্রে হত্রব । েত্রব একমাে AECC (Honours &
General) পত্রের জিয ২টি নবকত্রল্পর মত্রযয একটি প্রত্রশ্নর উত্তর করত্রে হত্রব ।
• A4 Size পৃ ষ্ঠাে (Only One Side) পৃ ষ্ঠা িম্বর উত্রেখ কত্রর পনরস্কার পনরচ্ছন্নো বজাে ক্ষরত্রখ
সু ন্দরভাত্রব নলখত্রব ।
• প্রনেটি প্রত্রশ্নর পূ র্েমাি ৫ ।
• উত্তরপত্রে একানযক পৃ ষ্ঠা থাকত্রল অবশ্যই পৃ ষ্ঠার ক্রনমক সংখযা নদত্রে হত্রব ।
• নিেীে ক্ষসনমস্টাত্ররর অিাত্রসে র ছাে-ছােীত্রদর ক্ষমাট চারটি পত্রের (H-CC-3, H-CC-4, H-GE-2
এবং H-AECC-T-1) জিয পৃ থক পৃ থক নপ.নি.এফ ফাইল তেরী করত্রে হত্রব । োরপর কত্রলজ
ওত্রেবসাইত্রট নিনদেষ্ট ক্ষপাটোত্রলর নিনদেষ্ট জােগাে (নবভাত্রগ) আপত্রলাি করত্রে হত্রব ।
• নিেীে ক্ষসনমস্টাত্ররর সাযারর্ ছাে-ছােীত্রদর চারটি পত্রের (দুটি G-CC ক্ষপপার, G-LCC-T-1 এবং
AECC) জিয পৃ থক পৃ থক নপ.নি.এফ ফাইল তেরী করত্রে হত্রব । োরপর কত্রলজ ওত্রেবসাইত্রট নিনদেষ্ট
ক্ষপাটোত্রলর নিনদেষ্ট জােগাে (নবভাত্রগ) আপত্রলাি করত্রে হত্রব ।
• অযাসাইিত্রমন্ট জমা করার সমে কত্রলজ ওত্রেবসাইত্রট নিনদেষ্ট ক্ষপাটোত্রল ছাে-ছােীত্রদর ক্ষপ্রাফাইল
Login করার জিয User ID-র স্থাত্রি Student Code-টি (ক্ষসখাত্রিই Student list ক্ষথত্রক পাওো
যাত্রব) নদত্রে হত্রব এবং Password-র স্থাত্রি নবশ্বনবদযালত্রের নিজস্ব Registration No. (পূ বেবেী
পরীোর Admit card ক্ষথত্রক পাওো যাত্রব) নদত্রে হত্রব । উদাহরর্স্বরূপ-

User ID:
Password:

3114109-1909179
008182

SIGN IN

উত্তরপে আপত্রলাি করার পর অবশ্যই নিত্রজর উত্তরপত্রের আপত্রলাত্রিত্রিট স্টযাটাস ক্ষদত্রখ নিত্রে হত্রব ।

• অযাসাইিত্রমন্ট আপত্রলাি সংক্রান্ত ক্ষকাত্রিারূপ সমসযা হত্রল েৎের্াৎ নিত্রনাক্ত ক্ষহল্পলাইি িম্বত্রর
ক্ষযাগাত্রযাগ করত্রে হত্রব- 7365098572, 7365098573 (10:00 AM TO 05:00 PM)
• Assignment জমা করার নিযে ানরে নদি : ১৩.০৯.২০২১ ক্ষথত্রক ১৮.০৯.২০২১ ।
• কত্রজলর ওত্রেবসাইট : www.cbmahavidyalaya.ac.in / www.chapracollege.co.in

বিশেষ প্রশয়োজশে বিভোগীয় বেক্ষকশের/বেবক্ষকোশের সোশে
যেোগোশেোগ করো যেশে পোশর ।
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DEPARTMENT OF BENGALI
B.A. (Hons. & Gen.) Second Semester 1st & 2nd Internal Assessment, 2021

Your text here
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 two (02) Assignment for each paper/course and one (01) for H- AECC/GAECC/H-SEC/G-SEC paper/course.

-: Assignment Topics :GENERAL / PROGRAMME COURSE

HONOURS COURSE

❖ Course: H-CC-T-3 (যেক োক ো দুটি)
1. মাত্রাবৃ ত্ত ছন্দ
2. কৃত্তত্তবাসী রামায়ণ : জনত্তিয়তা
3. অত্তিসার পর্যায়য়র পদ রচনায় কত্তব গ াত্তবন্দদায়সর কৃত্ততত্ব

❖ Course: H-CC-T-4 (যেক োক ো দুটি)
1. গেষ অলংকার
2. অন্নদামঙ্গল : অন্নদা চত্তরত্র
3. শাক্ত পদাবলী : বাৎসলয

❖ Course: H-GE-T-2 (যেক োক ো দুটি)
1. কত্তব মধু সূদন
2. সংবাদ িিাকর পত্তত্রকা
3. বাংলা সাধু ও চত্তলত িাষার পার্যকয

❖ Course: H-AECC-T-1 (যেক োক ো এ টি)
1. কালাপাহাড় : নামকরণ
2. ত্তশকল পরার ান : নজরুয়লর গদশয়িম

❖ Course: G-CC-T-2 (যেক োক ো দুটি)
L

1. নাট্যকার দীনবন্ধু ত্তমত্র
2. বঙ্গদশযন পত্তত্রকা
3. স্বরিত্তক্ত

❖ Course: G-LCC-T-1 (যেক োক ো দুটি)
1. গমঘনাদবধ কাবয : ইন্দ্রত্তজৎ চত্তরত্র
2. পদ্মানদীর মাত্তি : কুয়বর কত্তপলা সম্পকয
3. আ মনী ান: রামিসায়দর কৃত্ততত্ব

DEPARTMENT OF EDUCATION
B.A. (Hons. & Gen.) Second Semester 1st & 2nd Internal Assessment, 2021
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-: Assignment Topics :❖Course: EDU-H-CC-T-3 (যেক োক ো দুটি)
1. মননোবিজ্ঞোন ও বিক্ষোবিজ্ঞোন এর মনযে পোর্থক্ে লেখ ।
2. বিেন োর্থ এর িু বিতনের বিক্ষোিত তোৎপর্থ আনেোচনো ক্নরো ।
3. ভুনে র্োওযোর ক্োরণ গুবে লেখ ।

❖Course: EDU-H-CC-T-4 (যেক োক ো দুটি)
1. িোাংেোয নিজোিরনণর ক্োরণ আনেোচনো ক্নরো ।
L
2. 'লমক্নে বমবনট'- টীক্ো লেখ ।
3. ভোরতীয ের্থ ক্োজথননর অিদোন আনেোচনো ক্নরো ।

❖Course: EDU-H-GE-T-2 (যেক োক ো দুটি)
1. বিক্ষো মননোবিজ্ঞোননর প্রক্ৃবত আনেোচনো ক্নরো ।
2. িেবিিত বিষনমের তোৎপর্থ আনেোচনো ক্নরো ।
3. বিখনন লপ্রষণোর ভূবমক্ো আনেোচনো ক্নরো ।

❖Course: EDU-P-CC-T-2 (যেক োক ো দুটি)
1. বিযোরমেোননর িু বিতনের বিক্ষোিত তোৎপর্থ আনেোচনো ক্নরো ।
2. বিখননর বিবিষ্ট্ে আনেোচনো ক্নরো ।
3. বিক্ষো মননোবিজ্ঞোননর পবরবয আনেোচনো ক্নরো ।

DEPARTMENT OF ENGLISH
B.A. (Hons. & Gen.) Second Semester 1st & 2nd Internal Assessment, 2021

Your text here
GENERAL INSTRUCTION:

1. Each Paper contains three questions/topics. Students have to attempt only two. For AECC
paper attempt only one.
2. 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 :HONOURS COURSE
❖ Course: ENGH-H-CC-T-3 (Answer any 2 of the following)
1. What is the purpose of Hayavadana in the play?
2. Justify the title In Custody by Anita Desai.
3. Explore the personal elements of Robin S. Ngangom in “A Poem for Mother”.

❖ Course: ENGH-H-CC-T-4 (Answer any 2 of the following)
L
1. Write a short on Elizabethan theatre.
2. Write a short on Metaphysical poetry.
3. Critically comment on the carnivalesque elements in Twelfth Night.

❖ Course: ENGH-H-GE-T-2 (Answer any 2 of the following)
1. Write a note on development of theatre in the West.
2. Give a brief account of flexible theatre.
3. How does media relate to the theatre?

❖ Course: ENGH-H-AECC-T-1 (Answer any 1 of the following)
1. Write a note on written communication.
2. What are the strategies of communication?

GENERAL / PROGRAMME COURSE
❖ Course: ENGH-G-CC-T-2 (Answer any 2 of the following)
1. In Haywood Fantomina, Beauplaisir is foil to Fantomina. Discuss.
2. Discuss Thomas Gray's Elegy Written in a Country Churchyard as an elegy.
3. Write a note on Thale's character in "London".

DEPARTMENT OF GEOGRAPHY
B.A. (Hons. & Gen.) Second Semester 1st & 2nd Internal Assessment, 2021
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-: Assignment Topics :HONOURS COURSE
❖
1.
2.
3.

PAPER-GEO/H/CC/T/03 [Human Geography, Demography] Answer any 02
Define Community & explain its characteristics.
Write a short note on Cultural region of the world.
Write a short note on types of rural settlement.

❖
1.
2.
3.

PAPER-GEO/H/CC/T/04 & P/04 [Cartograms, Survey and Thematic Mapping] Answer any 02
Discuss about the steps involved in drawing closed traverse from Prismatic Compass survey.
Explain various sources of error in Prismatic Compass survey.
Highlight the importance of Age-Sex Pyramid in demography.

❖
1.
2.
3.

PAPER- GEO/H/GE/T/02/B [Regional Development] Answer any 02
L
Discuss the Agro-Ecological Zones in India.
Explain any two methods of delineation of Formal region.
Discuss the characteristics of Formal region.

GENERAL / PROGRAMME COURSE
❖ PAPER- GEO/G/CC/T/02 & P/02 [Climatology, Soil and Biogeography and Surveying And
Levelling] Answer any 02
1. Write a brief note on Earth's Heat Balance (পৃ থিবীর তাপসমতা সম্পর্কে সংর্ের্প লের্ া)
2. Define Soil. Discuss it's physical and chemical properties (মৃ থিকার সংজ্ঞা দাও । এর ল ৌত ও রাসায়থিক
ববথিষ্ট্যগুথে আর্োচিা কর্রা)
3. Define Cyclone. Discuss the formation of a Tropical and Temperate Cyclone (ঘূ থণেবাত এর সংজ্ঞা দাও । ক্রান্তীয়
ও িাথতিীর্তাষ্ণ ঘূ থণেবার্তর উৎপথির প্রথক্রয়াগুথে আর্োচিা কর্রা)
❖ PAPER- AECC [Environmental Studies] Answer any 01
1. Write a short note on Chauri-Chaura and Silent Valley Movements (লচৌথর-র্চৌরা ও সাইর্েন্ট যাথে আর্দােি
সম্পর্কে সংথেপ্ত লিাট লের্ া)
2. Define Biodiversity. Discuss the different biodiversity hotspots of India (জীবববথচর্যযর সংজ্ঞা দাও । ারর্তর
জীবববথচযয হটস্পটগুথে সম্পর্কে আর্োচিা কর্রা)

DEPARTMENT OF HISTORY
B.A. (Hons. & Gen.) Second Semester 1st & 2nd Internal Assessment, 2021
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-: Assignment Topics :❖Course: H-CC-T-3 (যেক োক ো দুটি)
1. গুপ্ত সম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তপ্তর কৃদ্বতত্ব আপ্ত াচনা কপ্তরা।
2. গুপ্ত যু গপ্তক দ্বক সু বর্ণ যু গ ব া যায়?
3. কদ্ব ঙ্গ যু প্তের গুরুত্ব আপ্ত াচনা কপ্তরা।

❖Course: H-CC-T-04 (যেক োক ো দুটি)
1. তুদ্বকণ আক্রমপ্তর্র গুরুত্ব আপ্ত াচনা কপ্তরা।
2. আ াউদ্বিন খ দ্বির অর্ণননদ্বতক সংস্কারগুদ্ব র Lমূ যায়ন কপ্তরা।
3. দ্বিয়াউদ্বিন বরনীর ইদ্বতহাসচচণা কতটা পক্ষপাত দ্বনরপ্তপক্ষ?

❖Course: H-GE-T-02 (যেক োক ো দুটি)
1. মু ঘ দ্বচত্রদ্বিপ্তের ববদ্বিষ্ট্যগুদ্ব আপ্ত াচনা কপ্তরা।
2. ইক্তা বযবস্থার ববদ্বিষ্ট্যগুদ্ব ল খ।
3. সু তাদ্বন রাষ্ট্র কী ধমণাশ্রয়ী দ্বি ?

❖Course: P-CC-T-02 (যেক োক ো দুটি)
1. আকবপ্তরর রািপু ত নীদ্বত সম্পপ্তকণ দ্ববস্তাদ্বরত আপ্ত াচনা কপ্তরা।
2. সু দ্বি দ্বস দ্বস াগুদ্ব র পদ্বরচয় দাও।
3. মু ঘ স্থাপতয দ্বিপ্তের ববদ্বিষ্ট্যগুদ্ব আপ্ত াচনা কপ্তরা।

DEPARTMENT OF PHILOSOPHY
B.A. (Hons. & Gen.) Second Semester 1st & 2nd Internal Assessment, 2021

Your text here

-: Assignment Topics :❖Course: H-CC-T-3 (যেক োক ো দুটি)
1. সাাংখ্যমতে কৈবল্য বা মু ক্তির স্বরূপ সাংতেতপ আতল্াচনা ৈর।
2. অষ্টাঙ্গ য াগ সম্পতৈে যল্খ্।
3. মীমাাংসা মে অর্োপক্তি সম্পতৈে যল্খ্।

❖Course: H-CC-T-4 (যেক োক ো দুটি)
1. ল্ৈ -এর ক্তবমূ েে ধারণা েত্ব সম্পতৈে যল্খ্।
L
2. টীৈা - দূবেল্ বনাম সবল্ ভাববাদ
3. যদশ ও ৈাল্ সম্পতৈ ৈাতের মেবাদটি যল্খ্।

❖Course: H-GE-T-2 (যেক োক ো দুটি)
1. আবেে ন ৈাতৈ বতল্? আবেে তনর ক্তনয়ম গুক্তল্ যল্খ্।
2. বচতনর ক্তবতরাক্তধো ৈাতৈ বতল্? ক্তবতরাক্তধো ৈয় প্রৈার ও ৈী ৈী? ক্তবতেষন ৈতরা।
3. বচতনর অক্তিত্ব মূ ল্ৈ োৎপ ে বযাখ্যা ৈর।

❖Course: P-CC-T-2 (যেক োক ো দুটি)
1. আবেে ন ৈাতৈ বতল্? আবেে তনর ক্তনয়ম গুক্তল্ যল্খ্।
2. বচতনর ক্তবতরাক্তধো ৈাতৈ বতল্? ক্তবতরাক্তধো ৈয় প্রৈার ও ৈী ৈী? ক্তবতেষন ৈতরা।
3. .বচতনর অক্তিত্ব মূ ল্ৈ োৎপ ে বযাখ্যা ৈর।

DEPARTMENT OF POLITICAL SCIENCE
B.A. (Hons. & Gen.) Second Semester 1st & 2nd Internal Assessment, 2021

Your text here

-: Assignment Topics :❖Course: H-CC-T-3 (যেক োক ো দুটি)
1. ভারতীয় রাজনীতত চচচার মার্চসীয় দৃতিভঙ্গী
2. ভারতীয় দল ব্যব্স্থার মু খ্য বব্তিিয
3. ভারতত জাততগঠন প্রতিয়ার প্রধান উপাদান

❖Course: H-CC-T-4 (যেক োক ো দুটি)
1. ভারতীয় সংতব্ধাতন ব্তণচত সাতমযর অতধর্ার
2. ভারতীয় যু ক্তরাতের প্রর্ৃতত
3. ভারতীয় সু তপ্রম কর্াতটচর র্াযচাব্লী

L

❖Course: H-GE-T-2 (যেক োক ো দুটি)
1. সমানাতধর্াতরর ধারণা
2. কিতা সু রক্ষা আইন
3. ভারতত পতরতব্ি সংিান্ত আতদালন

❖Course: P-CC-T-2 (যেক োক ো দুটি)
1. ভারতীয় রাজনীতত সম্পতর্চ ত দৃতিভঙ্গীর কক্ষতে গান্ধীব্াদ
2. রােপতত ও প্রধানমন্ত্রীর সম্পর্চ
3. কলার্সভার স্পীর্াতরর র্াযচাব্লী

DEPARTMENT OF SANSKRIT
B.A. (Hons. & Gen.) Second Semester 1st & 2nd Internal Assessment, 2021

Your text here

-: Assignment Topics :❖Course: H-CC-3 (संस्कृतभाषया देवनागरीलिप्या उत्तरद्वयं िेखनीयम)्
1. शक
ु नासमते लक्ष्म्या चारित्रिकवैत्रशष्ट्यं त्रवश्लेषयत।ु
2. त्रवहािभद्रस्य चारित्रिकवैत्रशष्ट्यमालोचयत।ु
3. टीका कायाा- अत्र्िकादत्तव्यासः अथवा त्रहतोपदेशः।

❖Course: H-CC-4 (संस्कृतभाषया देवनागरीलिप्या उत्तरद्वयं िेखनीयम)्
1. लघत्रु सद्धान्तकौमद्यु ानसु ािं सिू व्याख्या कायाा- ‘कतािु ीत्रससततमं कमा’।
2. लघत्रु सद्धान्तकौमद्यु ानसु ािं सिू व्याख्या कायाा- ‘आधािोऽत्रधकिणम’् ।
3. प्रिन्धः लेखनीयः- भाितीयसमाजे िामायणस्य प्रभावः
L अथवा भाितीयसमाजे महाभाितस्य प्रभावः ।

❖Course: H-GE-2 (যে য োন ো ভোষোয় দুটির প্রনের উত্তর দোও)
1. পাঠ্যানু সারে চন্দ্রাপীর়েে প্রতি শুকনারেে উপরেে তনরেে ভাষায় বর্ণনা কে ।
2. পাঠ্যানু সারে অনন্তবর্ণাে প্রতি েসু েতিরিে উপরেে আর াচনা কে ।
3. টীকা ল খ- পঞ্চিন্ত্র অথবা শুকসপ্ততি ।

❖Course: G-CC-2 (যে য োন ো ভোষোয় দুটির প্রনের উত্তর দোও)
1. পাঠ্যানু সারে শুকনারসে র্রি ক্ষ্মীে চঞ্চ িা সংরিরপ আর াচনা কে ।
2. পাঠ্যানু সারে অনন্তবর্ণাে প্রতি তবহােভরেে কুপোর্েণ আর াচনা কে ।
3. টীকা ল খ- পু রুষপেীিা অথবা তহরিাপরেে ।

DEPARTMENT OF PHYSICAL EDUCATION
B.A. (General) Second Semester 1st & 2nd Internal Assessment, 2021

Your text here

-: Assignment Topics :❖Course: G-CC (যেক োক ো দুটি)
1. Sports Management বলতে কি ববোত ো এবং এর নীকেগুকল সম্পতিে সংতেতে বলত ো।
2. Tournament িোতি বতল? Knockout Tournament-এর সু কবধো ও অসু কবধোগুকল কি কি?
3. Leadership-বলতে কি ববোত ো? এিজন ভোতলো Leader-এর কি কি গুণ থোিো প্রত োজন?

L

