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6th Semester

Assignment জমা করার ক্ষেত্রে আবশ্যক ঝনত্রদ্েশ্াবলী
* Assignment -এর উপর অবশ্যই নিজের িাম, কজেজের ররাে িম্বর, নবশ্বনবদ্যােজের ররনেজেশ্ি িম্বর, রকাজসের িম্বর এবং Assignment-এর প্রশ্নটি
অথবা নশ্জরািামটি উজেখ করজে হজব ।
* A4 Size পৃ ষ্ঠাে (Only One Side) পৃ ষ্ঠা িম্বর উজেখ কজর পনরস্কার পরনরচ্ছন্নো বোে ররজখ সু ন্দরভাজব নেখজব ।
* প্রনেটি প্রজশ্নর পূ র্েমাি ৫ ।
* উত্তরপজে একানিক পৃ ষ্ঠা থাকজে অবশ্যই ক্রনমক সংখযা নদ্জে হজব ।
* ষষ্ঠ রসনমস্টাজরর অিাজসের ছাে-ছােীজদ্র েিয চারটি পজের (H-CC-13, H-CC-14, H-DSE-03 এবং H-DSE-04) পৃ থক পৃ থক নপ.নি.এফ ফাইে
তেরী করজে হজব কজেে ওজেবসাইজে নিনদ্েষ্ট রপােোজে আপজোি করার েিয ।
* ষষ্ঠ রসনমস্টাজরর সািারর্ ছাে-ছােীজদ্র প্রনেটি রপপাজরর েিয (G-DSE-2, G-GE-2 এবং G-SEC-04) পৃ থক পৃ থক নপ.নি.এফ ফাইে তেরী কজর
কজেে ওজেবসাইজে নিনদ্েষ্ট রপােোজের নিনদ্েষ্ট নবভাজে আপজোি করজে হজব ।
* Assignment জমা করার সময় কত্রলজ ওত্রয়বসাইত্রে ঝনঝদ্েষ্ট ক্ষপােোত্রল ছাে - ছােীত্রদ্র ক্ষরাফাইল Login করার জনয Username- র
স্থাত্রন Student ID number ( কত্রলত্রজর পঝরচয়পত্রে ক্ষদ্ওয়া রত্রয়ত্রছ অথবা ক্ষসখাত্রনই ক্ষপােোত্রল Student list ক্ষথত্রক পাওয়া যাত্রব ) ঝদ্ত্রে
হত্রব এবং Password- র স্থাত্রন 123456 ঝদ্ত্রে হত্রব ।

* Assignment জমা করার ঝনর্ে াঝরে ঝদ্ন : ২৩.০৫.২০২২ ক্ষথত্রক ৩০.০৫.২০২২ পযে ন্ত।
* কজেজের ওজেবসাইে : www.cbmahavidyalaya.ac.in
* উত্তরপে েমা করার রপােোে: http://chapracollege.co.in/portal/login.aspx
* স্টুজিন্ট নেষ্ট -এর নেঙ্ক: http://chapracollege.co.in/portal/StudentSearch.aspx
* পরীোয় ক্ষকাত্রনারূপ যঝিক সমসযা হত্রল েৎেণাৎ ক্ষযাগাত্রযাগ করত্রে হত্রব-
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CHAPRA BANGALJHI MAHAVIDYALAYA
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DEPARTMENT OF BENGALI

HONOURS COURSE
BENG-H-CC-T-13 (যে য োন ো দুটি)
১। কারাগার নাটকের গান
২। পাগলা ঘ াড়া : নামেরণ
৩। চাাঁদ বণিককর পালা : চাাঁদ সদাগর চণরত্র

BENG-H-DSE-T-3 (যে য োন ো দুটি)
১। রূপকথা : সংজ্ঞা ও ববণিষ্ট্য
২। ণিশু সাণিণযযক দলিণারঞ্জন লমত্র মজু মদার
৩। শব্যামকেে চণরত্র

BENG-H-CC-T-14 (যে য োন ো দুটি)
১। কণব োলিদাস
২। শেিীর োব্যভাব্না
৩। ব্াাংিা ধাাঁধা

BENG-H-DSE-T-4 (যে য োন ো দুটি)
১। জঞ্জাি ব্ু ক া : নামকরকির সাথথকযা
২। শভন্ন : ঘ াটগল্প ণিকসকব সাথথকযা
৩। পাকিায়াকনর শ ািে : ণবষয়বস্তু

GENERAL / PROGRAMME COURSE
BENG-G-DSE-T-2 (যে য োন ো দুটি)
১। রূপকথা : সংজ্ঞা ও ববণিষ্ট্য
২। ‘একুকে আইন’ কণবযার ভাববস্তু
৩। শব্যামকেে চণরত্র
BENG-G-SEC-T-4
(ঘেককাকনা একটি ণবষকয় নাণযদী থ প্রবন্ধ ঘলক া)
১। শ ামার লিয় গল্পোর
২। পলরকব্ে দূষণ শরাকধ শ ামার ভূলমো

BENG-G-GE-T-2 (যে য োন ো দুটি)
১। কারাগার : নামেরণ
২। পাগলা ঘ াড়া : লব্ষয়ব্স্তু
৩। চাাঁদ বণিককর পালা : চাাঁদ সদাগর চলরত্র

CHAPRA BANGALJHI MAHAVIDYALAYA
B.A. (Hons. & Gen.) Sixth Semester Internal Assessment, 2022
DEPARTMENT OF EDUCATION
HONOURS
❖ EDU-HCC-T-13 (যে য োন ো দুটি)
1. গঠনমূ লক এবং সমষ্টি মূ লক মূ লযায়ননর পার্থকয ললখ।
2. পাঠক্রনমর লেণীষ্টবভাগ সম্পনকথ সংনেনপ আনলাচনা কনরা।
3. পাঠক্রম এবং পাঠযসূ ষ্টচর মনযয সম্পকথ আনলাচনা কনরা।
❖ EDU-HCC-T-14 (যে য োন ো দুটি)
1. ষ্টিোগত গনবষণার গুরুত্ব ললখ ।
2. Review of related literature - এর উনেিয ষ্টক?
3. ষ্টিো গনবষণার প্রকৃষ্টত আনলাচনা কনরা।
❖ EDU-H-DSE-T-3(A) (যে য োন ো দুটি)
1. Mental hygiene এবং Adjustment -এর মনযয সম্পকথ আনলাচনা কনরা।
2. ভানলা মানষ্টসক স্বানযযর লেণ গুষ্টল ষ্টক ষ্টক ?
3. মানষ্টসক স্বাযয লভনে পডার কারণ গুষ্টল ষ্টক ষ্টক?
❖ EDU-H-DSE-T-4(C) (যে য োন ো দুটি)
1. একজন আদিথ পরামিথদাতার ববষ্টিিয গুষ্টল ষ্টক ষ্টক?
2. বৃ ষ্টিমূ লক ষ্টননদথ িনার কাজ গুষ্টল ষ্টক ষ্টক ?
3. পরামিথদান এবং ষ্টিেননর পার্থকয আনলাচনা কনরা।

GENERAL/PROGRAMME
❖ EDU-G-GE-T-2 (যে য োন ো দুটি)
1. ষ্টিো প্রযু ষ্টি ষ্টবদযার পষ্টরষ্টয আনলাচনা কনরা।
2. ষ্টিেনণ Inter Active Phase সম্পনকথ ললখ।
3. Programmed Instruction এর নীষ্টত সম্পনকথ ললখ।
❖ EDU-G-DSE-T-3(A) (যে য োন ো দুটি)
1. মানষ্টসক অসু যতার কারণগুষ্টল ললখ।
2. ষ্টিশুর মানষ্টসক অসু যতা প্রষ্টতনরানয বাবা - মা ষ্টকভানব সাহাযয করনব।
3. মানষ্টসক স্বানযযর পষ্টরষ্টয সম্পনকথ ললখ।
❖ EDU-G-DSE-T-4(B) (যে য োন ো দুটি)
1. তুলনামূ লক ষ্টিোর পষ্টরষ্টয আনলাচনা কনরা।
2. তূলনামূ লক ষ্টিোয় ভাষাগত উপাদান সম্পনকথ ললখ।
3. ইংলযানের ষ্টিোর পাঠক্রম এবং মূ লযায়ন সম্পনকথ ললখ।
❖ EDU-G-SEC-T-4(A) (যে য োন ো এ টি )
1. Pedagogy এর ববষ্টিিয গুষ্টল ললখ।
2. Laboratory method এর সু ষ্টবযা ললখ।

CHAPRA BANGALJHI MAHAVIDYALAYA
B.A. (Honours & General) Sixth Semester
1st & 2nd Internal Assessment, 2022
DEPARTMENT OF ENGLISH

FOR HONOURS STUDENTS
ENGH-H-CC-T-13 (Answer any two of the following)
1. Write a note on the character of Father in the play Six Characters in Search of an Author.
2. Write a note on the absurd theatre.
3. Justify the title of the play The Seagull.
ENGH-H-CC-T-14 (Answer any two of the following)
1. Write a note on the conflict of law between natives and white man projected in the story “The Green
Leaves”.
2. How the mountain is personified in the poem “ The Voice of the Mountain “ ?
3. Evaluate Things Fall Apart as a post – colonial novel.
ENGH-H-DSE-T-4 (Answer any two of the following)
1. Write a note on the conception of East and the West as propounded by Edward Said in his
Orientalism.
2. Write a note on Foucault's conception on 'Power and Knowledge'.
3. Write a note on the three waves of Feminism.
ENGH-H-DSE-T-5 (Answer any two of the following)
1. Briefly discuss the character of thamma in the novel The Shadow Lines.
2. How the trauma of partition is portrayed in Manto's story?
3. Write a note on Alam's nostalgia for his lost home.
ENGH-H-DSE-T-6 (Answer any two of the following)
1. Write a note on the characteristics of Research.
2. Write an elaborate note with example on the style of bibliography or references in MLA format in a
research thesis.
3. Write a short note on Plagiarism.

FOR GENERAL STUDENTS
ENGH-G-DSE-T-2 (Answer any two of the following)
1. Write a note on Alam’s nostalgia for his lost home.
2. Briefly discuss the character of thamma in the novel The Shadow Lines.
3. Write down the historical context of the poem “Toba Tek Singh”.
ENGH-G-GE-T2 (Answer any one of the following)
1. Write a note on women's condition in the patriarchal society.
2. What are the hindrances to the implementation of the gender- sensitive laws.
ENGH-G-SEC-T-4 (Answer any one of the following)
1. Discuss briefly linguistic unity.
2. What are the common errors to be avoided in writing exercise

CHAPRA BANGALJHI MAHAVIDYALAYA
B.A. (Honours & General) Sixth Semester
Internal Assessment, 2022

DEPARTMENT OF GEOGRAPHY

SEMESTER-VI (HONOURS)
PAPER-GEO/H/CC/T/13 [Answer any 2]
1. Discuss the contribution of Chinese and Indian Geographers in the development of subject.
2. Write a short note on the life history of Humboldt.
3. Discuss the development of geography during the exploration period.

PAPER-GEO/H/CC/T&P/14 [Answer any 2]
1. Briefly discuss about any vulnerability assessment methodology with example.
2. Write a note on changing paradigm of Hazard through time.
3. Explain Disaster Management Cycle with respect to flood.

PAPER-GEO/H/DSE/T/03/B[Answer any 2]
1. Write a short note on Limits to Growth.
2. Discuss on the concept of Natural Resources.
3. Write a short note on Sustainable Development it's importance and challenges.

PAPER-GEO/H/DSE/T/04/A[Answer any 2]
1. Definition of soil profile. Describe the profile characteristics of Laterite soil.
2. Describe the characteristic feature of Grassland biome.
3. Discuss briefly the causes and management of deforestation.

SEMESTER-VI (PROGRAMME)
PAPER-GEO/G/DSE/T/02/A[Answer any 2]
1. Make a classification of hazards with example.
2. Discuss about the causes and impacts of flood hazard.
3. Write a note on Do’s and Don’ts during and after cyclone.

PAPER-GEO/G/GE/T/02[Answer any 2]
1. Illuminate the significance of SDGs related to poverty and hunger.
2. Discuss the concept of Inclusive Development.
3. Write a note on National Environmental Policy.

PAPER-GEO/G/SEC/P/04/B[Answer any 1]
1. Define rocks. What are the different types of rocks?
2. Write three diagnostic characteristics to identify:
a) Basalt.
b) Limestone.
c) Bauxite.
d) Quartz.

CHAPRA BANGALJHI MAHAVIDYALAYA
B.A. (Honours & General) Sixth Semester
Internal Assessment, 2022
DEPARTMENT OF HISTORY
HONOURS
❖
1.
2.
3.

Course: H-CC-13 যেক োক ো দুটি প্রকের উত্তর দোও:
জার্মানির ঐক্য আন্দালন্ি নিসর্ান্ক্মর ভূনর্ক্া আন্লাচিা ক্ন্রা।
জু লাই নিপ্লন্ির তাৎপর্ম নক্?
নিশনি আঁতাত সংক্রান্ত এক্টি নিিন্ধ রচিা ক্ন্রা।

❖
1.
2.
3.

Course: H-CC-14 যেক োক ো দুটি প্রকের উত্তর দোও:
রুশ-জার্মাি অিাক্রর্ণ চুনি কক্ি িযর্ম হন়্েনিল?
‘নিউ নিল’ সংক্রান্ত এক্টি নিিন্ধ রচিা ক্ন্রা।
ঠান্ডা লডাইন্ক্ নক্ ‘ক্ষর্তার রাজিীনত’ িলন্ি?

❖
1.
2.
3.

Course: H-DSE-3 যেক োক ো দুটি প্রকের উত্তর দোও:
িাংলান্েন্শর ভাষা আন্দালন্ির তাৎপর্ম আন্লাচিা ক্ন্রা।
সান্ক্ম র দুিমলতাগুনল আন্লাচিা ক্ন্রা।
স্বাধীিতার পর িাংলান্েন্শর অর্মনিনতক্ অিস্থা সংক্রান্ত এক্টি নিিন্ধ রচিা ক্ন্রা।

❖
1.
2.
3.

Course: H-DSE-4 যেক োক ো দুটি প্রকের উত্তর দোও:
িারী নশক্ষা়ে ঈশ্বরচন্দ্র নিেযাসাগন্রর অিোি সম্পন্ক্ম কলখ।
প্রাচীি ভারন্ত িারী নশক্ষার প্রক্ৃনত সংক্রান্ত এক্টি নিিন্ধ রচিা ক্ন্রা।
ভারত িান্ডা আন্দালন্ি িারীন্ের ভূনর্ক্া আন্লাচিা ক্ন্রা।

GENERAL/PROGRAMME
❖
1.
2.
3.

Course: G-DSE-2 যেক োক ো দুটি প্রকের উত্তর দোও:
১৯৫২ সান্ল ভাষাগত জাতী়েতািান্ের উত্থান্ির ক্ারণ নক্?
পূ িম িাংলা়ে নশনক্ষত র্ধযনিত্ত কেণীর সন্ে পনির্ পানক্স্তান্ির অনভজাত কগাষ্ঠীর নিন্রান্ধর ক্ারণগুনল আন্লাচিা ক্ন্রা।
আনস়োন্ির সাফলয ও িযর্মতা আন্লাচিা ক্ন্রা।

❖
1.
2.
3.

Course: G-GE-2 যেক োক ো দুটি প্রকের উত্তর দোও:
সু লতানি রাষ্ট্র নক্ ধর্মাে়েী নিল?
আক্িন্রর রাজতানিক্ আেশম সংক্রান্ত নিিন্ধ রচিা ক্ন্রা।
নিতী়ে িালানজ িানজরাও-এর ক্ৃনতত্ব আন্লাচিা ক্ন্রা।

❖ Course:G- SEC-4 যেক োক ো এ টি প্রকের উত্তর দোও:
1. ভারতী়ে সংস্কৃনত সম্পন্ক্ম র্া জান্িা কলখ।
2. র্ধযর্ু গী়ে ভারন্ত আগ্রার তাজর্হন্লর নিস্তানরত িণমিা োও।

CHAPRA BANGALJHI MAHAVIDYALAYA
B.A. (Hons. & Gen.) Sixth Semester
Internal Assessment, 2022

DEPARTMENT OF PHILOSOPHY
❖
1.
2.
3.
❖
1.
2.
3.
❖
1.
2.
3.
❖
1.
2.
3.
❖
1.
2.
3.
❖
1.
2.
3.
❖

HONOURS
Course: PHIL-H-CC-13 Western Epistemology (যেক োন দুটি)
জানার সবল ও দূববল অর্থবর মর্যে পাথবক্ে ক্র্রা। এমন কক্ার্না বচন আর্ে ক্ী যা সবল অর্থব জানা যায়?
বাচননক্ জ্ঞার্নর নবনিন্ন শর্ব গুনল উর্েখ ক্র্রা।
ববজ্ঞাননক্ ব্যাখ্যা ক্ার্ক্ বর্ল? উদাহরণ সহ ব্যাখ্যা দাও।
Course: PHIL-H-CC-14 Western Metaphysics (যেক োন দুটি)
বহুক্ারণবাদ ব্যাখ্যা ও নবচার ক্র্রা।
নহউম প্রদত্ত ক্ারর্ণর সংজ্ঞার অসু নবযাগুনল নমল ক্ীিার্ব সংর্শাযন ক্রার কচষ্টা ক্র্রর্েন?
ক্ারণর্ার ননয়র্মর পূ ববর্নসদ্ধ মর্বাদটি,হসবপাসব কক্ অনু সরণ ক্র্র ব্যাখ্যা ও নবচার ক্র্রা।
Course: PHIL-H-DSE-T-3 Practical Ethics (যেক োন দুটি)
‘নহউর্মর বননর্ক্ মর্বাদ নননদব ষ্ট কক্ার্না মর্বাদ নয়,র্া এক্ নমশ্র মর্বাদ’-ব্যাখ্যা ক্র্রা।
‘অনযক্ার’ বলর্র্ ক্ী কবাঝায়?অনযক্ার্রর স্বরূপ বণবনা ক্র্রা।
‘মানবানযক্ার’ বলর্র্ ক্ী কবাঝায়? মানু র্ের অনযক্ার্রর ববনশষ্টেগুনল উর্েখ ক্র্রা।
Course: PHIL-H-DSE-T-4 Contemporary Indian Philosophy (যেক োন দুটি)
মানু র্ের মর্ে কয উদ্বৃর্ত্তর ক্থা রবীন্দ্রনাথ বর্লর্েন র্ার প্রক্াশ ক্ীিার্ব মানব জীবর্ন ঘর্ে? আর্লাচনা ক্র্রা।
ব্যাবহানরক্ কবদান্ত নবের্য় স্বামী নবর্বক্ানর্ের মর্বাদটি বণবনা ক্র্রা।
ক্রমনবক্ার্শর প্রক্ৃনর্ নবের্য় কয মর্গুনল আর্ে কসগুনল ক্ী ক্ী আর্লাচনা ক্র্রা।
GENERAL/PROGRAMME
Course: PHIL-G-DSE-T-2 (A) Western Ethics (যেক োন দুটি)
ঐনিক্ নক্রয়া বলর্র্ নক্ কবার্ঝা ? ঐনিক্ নক্রয়ার ক্য়টি স্তর আর্ে এবং নক্ নক্?
উর্েশে ক্ার্ক্ বর্ল ? অনিপ্রায় ক্ার্ক্ বর্ল ? উর্েশে ও অনিপ্রার্য়র মর্যে পাথবক্ে নক্ ?
বননর্ক্ নবচার্রর নবেয়বস্তু কক্ানটি আর্লাচনা ক্র ।
Course: PHIL-G-GE-T-2 Inductive Logic (যেক োন দুটি)
অববজ্ঞাননক্ আর্রাহ অনু মান ক্ার্ক্ বর্ল ? ববজ্ঞাননক্ আর্রাহ অনু মান ক্ার্ক্ বর্ল ? অববজ্ঞাননক্ ও ববজ্ঞাননক্ আর্রাহ অনু মার্নর
পাথবক্ে উর্েখ ক্র্রা ।
বহুক্ারণবাদ ক্ার্ক্ বর্ল ? এই মর্বাদ ক্ী নবজ্ঞানসম্মর্ ? বহুক্ারণবাদ স্বীক্ার ক্রার সমসো ক্ী ? এই সমসো সমাযার্নর উপায় ক্ী ?
সাংর্ক্নর্ক্ ও বাস্তব উদাহরণ সহর্যার্ে বেনর্র্রক্ী পদ্ধনর্র নবর্েেণ ক্র্রা। কক্ন এর্ক্ প্রমার্ণর পদ্ধনর্ বলা হয় ?
Course: PHIL-G-SEC-T-4 Yoga Philosophy (যেক োন এ টি)

1. কযােসম্মর্ নবনিন্ন প্রক্ার নচত্তবৃ নত্ত আর্লাচনা ক্র্রা ।
2. কযাে দশবন অবলম্বর্ন সমানযর নবনিন্ন প্রক্ারগুনল সংর্ের্প বোখো ক্র ।

CHAPRA BANGALJHI MAHAVIDYALAYA
B.A. (Honours & General) Sixth Semester
Internal Assessment, 2022

DEPARTMENT OF POLITICAL SCIENCE
HONOURS
❖ Course: POL-H-CC-13 (যেক োন দুটি)
1. শ্রেণীর ধারণা
2. রাজনৈতিক সংস্কৃতির ধরণ
3. রাজনৈতিক সামাতজকীকরণণর মাধযম
❖ Course: POL-H-CC-14 (যেক োন দুটি)
1. িুলৈামূ লক রাজৈীতির প্রকৃতি
2. অব উপতৈণবশবাদ (De colonization) এর ধারণা
3. ব্রাতজণলর রাজনৈতিক বযবস্থার ববতশষ্ট্য
❖ Course: POL-H-DSE-T-3 (B) (যেক োন দুটি)
1. উপতৈণবশবাদ পরবিী (Post-colonial) ভারণির তবণদশ ৈীতির মূ ল ববতশষ্ট্য
2. ভারি-চীৈ সম্পণকে র সাম্প্রতিকিম গতিপ্রকৃতি
3. দতিণ এতশযার রাজৈীতিণি ভারণির ভূতমকা
❖ Course: POL-H-DSE-T-4 (A) (যেক োন দুটি)
1. মাৈবাতধকার ধারণার মূ ল ববতশষ্ট্য
2. আন্তজোতিক ৈযাযতবচার (Global justice) এর ধারণা
3. ৈারীবাদী ধারণার মূ ল বক্তবয

GENERAL/PROGRAMME
❖ Course: POL-G-DSE-T-2 (B) (যেক োন দুটি)
1. ভারি-মাতকে ৈ সম্পণকে র সাম্প্রতিক গতিপ্রকৃতি
2. ভারি-চীৈ সম্পণকে র মূ ল ববতশষ্ট্য
3. দতিণ এতশযার রাজৈীতিণি ভারণির ভূতমকা
❖ Course: POL-G-GE-T-2 (A) (যেক োন দুটি)
1. জািবযবস্থার ধারণা
2. দতলি ধারণাটির মূ ল বক্তবয
3. ভারিীয মাৈবাতধকার কতমশণৈর ভূতমকা
❖ Course: POL-G-SEC-T-4 (যেক োন এ টি)
1. শাতন্ত প্রতিষ্ঠা (Peace Building) –এর ধারণাটির উপর টীকা শ্রলখ।
2. সংঘর্েতৈবারণ (Conflict Resolution) –এর ববতশষ্ট্যগুতল সংণিণপ শ্রলখ।

CHAPRA BANGALJHI MAHAVIDYALAYA
B.A. (Hons. & Gen.) 6th Semester 1st & 2nd Internal Assessment, 2022
DEPARTMENT OF SANSKRIT
-: Assignment Topics :-

Honours Course
❖ Course: H-CC-13 (सस्ं कृतभाषया देवनागरीलिप्या उत्तरद्वयं िेखनीयम)्
1. तकक संग्रहानुसारं कारणतत्त्वलवमर्कः।
2. तकक संग्रहानुसारं लवर्ेषपदार्कलवमर्कः ।
3. अनुमानप्रमाने पञ्चावयवाः।
❖ Course: H-CC-14 (सस्ं कृतभाषया देवनागरीलिप्या उत्तरद्वयं िेखनीयम)्
1. श्रीमद्भगवद्गीतानुसारं ध्यानयोगस्य साधनप्रनािी ।
2. श्रीमद्भगवद्गीतानुसारं मनसः स्वरूपम् ।
3. श्रीमद्भगवद्गीतानुसारं योगसाधने आहारस्य भूलमका ।
❖ Course: H-DSE-03 (संस्कृतभाषया देवनागरीलिप्या उत्तरद्वयं िेखनीयम)्
1. टीका कायाक- नेपथ्यगृहम।्
2. टीका कायाक- आकार्भालषतम् ।
3. दर्रूपकानस
ु ारं नाट्यसल्धः ।
❖ Course: H-DSE-04 (संस्कृतभाषया देवनागरीलिप्या उत्तरद्वयं िेखनीयम)्
1. भाषालवज्ञानस्य स्वरूपम।्
2. ध्वलनपररवतकनस्य कारणालन।
3. लग्रमलनयमः।

General Course
❖ Course: G-DSE-02 (যে য োন ো ভোষোয় দুটির প্রনের উত্তর দোও)
1. ভাষার লক্ষণ ও স্বরূপ আললাচনা কর ।
2. গ্রীমননয়ম ।
3. ধ্বননপনরবর্ত লনর কারণগুনল নক নক ?

❖ Course: G-GE-02 (যে য োন ো ভোষোয় দুটির প্রনের উত্তর দোও)
1. সূ ত্র বযাখ্যা কর- কর্তরীনির্র্মং কমত ।
2. সূ ত্র বযাখ্যা কর- ধ্রুবমপালয়ঽপাদনম্ ।
3. কৃর্য প্রর্যয় আললাচনা কর ।

❖ Course: G-SEC-04 (যে য োন ো ভোষোয় এ টি প্রনের উত্তর দোও)
1 নাট্যশাস্ত্র অনত সালর নাট্যমণ্ডলপর স্বরূপ ও নবভাগ আললাচনা কর ।
2 টীকা ললখ্- লনপথ্যগৃ হম্ অথ্বা নবকৃষ্টঃ নাট্যমণ্ডপঃ ।

CHAPRA BANGALJHI MAHAVIDYALAYA
B.A. (Hons. & Gen.) Sixth Semester 1st & 2nd Internal Assessment, 2022

DEPARTMENT OF SOCIOLOGY
HONOURS
❖ Course: H-CC-13 (যেক োক ো দুটি প্রকের উত্তর দোও):
1. নকশালবাড়ি কৃষক আন্দালন সম্পন্কে আন্লাচনা কন্ া ।
2. ভা ন্ে কৃডষ ডভডিক শ্রেণী কাঠান্ া বণেনা কন্ া ।
3. ভা ন্ে ভূড সংস্কান্ বযর্েো কা ণ গুডল শ্রলখ ।
❖ Course: H-CC-14 (যেক োক ো দুটি প্রকের উত্তর দোও):
1. অর্েননডেক স াজেত্ত্ব ডক ?
2. প্রগডে বলন্ে কী শ্রবান্ া ।
3. কালে শ্র ালাডন বাজা ডবডন য় স্পড ক সহন্ াডগো ও ু নগেঠন সম্পন্কে আন্লাচনা কন্ া।
❖ Course: H-DSE-2A (যেক োক ো দুটি প্রকের উত্তর দোও):
1. বাস্তববাদ ও ডন োণবাদ ডবেকে সম্পন্কে আন্লাচনা কন্ া ।
2. ডচ ন্কা আন্দালন্ন উ একটি টীকা শ্রলখ ।
3. ড ন্বশগে স াজেন্ত্ত্ব উদ্ভব সম্পন্কে আন্লাচনা কন্ া।
❖ Course: H-DSE-2D (যেক োক ো দুটি প্রকের উত্তর দোও):
1. যালর্ান্স জনসংখযা েত্ত্ব টি আন্লাচনা কন্ া ।
2. জনসংখযা বৃ ডি কা ণ গুডল আন্লাচনা কন্ া।
3. কা য জনসংখযা েত্ত্ব টি আন্লাচনা কন্ া।

GENERAL/PROGRAM
❖ Course: G-DSE-2D (যেক োক ো দুটি প্রকের উত্তর দোও):
1. জনসংখযা বৃ ডি ফলাফলগুডল আন্লাচনা কন্ া ।
2. ভা েবন্ষে জনসংখযা নীডে স ান্লাচনা ূ লক আন্লাচনা কন্ া ।
3. যালর্ান্স জনসংখযা েত্ত্ব টি আন্লাচনা কন্ া ।
❖ Course: G- SEC-03 (যেক োক ো দুটি প্রকের উত্তর দোও):
1. সা াডজক গন্বষণা ধা গুডল আন্লাচনা কন্ া।
2. সা াডজক গন্বষণায় প্রকল্প বলন্ে ডক শ্রবা ায়?
3. প্রকন্ল্প উৎস গুডল শ্রলখ।
❖ Course: G-GE-2 (যেক োক ো দুটি প্রকের উত্তর দোও):
1. গাহে স্থ্য ডহংসা সম্পন্কে আন্লাচনা কন্ া।
2. Gender Violence বলন্ে কী শ্রবান্ া?
3. Sexual violence ডক?
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❖ Course: POL-G-DSE-T-2 (যেক োন দুটি প্রকের উত্তর দোও)
1. প্রক্ষোভ বলক্ে কী ববোঝ? প্রক্ষোভ মোনু ষিক শষির আধোর আক্লোচনো কক্রো। (২ + ৩) = ৫
2. ষশখক্নর েত্ত্বগুষল উক্েখ কক্র আক্লোচনো কক্রো।
3. ষশখন বরখো বো বলখষচত্র অঙ্কন কর ও েোর সম্পক্কে আক্লোচনো কর। (৩ + ২) = ৫
❖ Course: POL-G-SEC-T-4 (যেক োন এ টি প্রকের উত্তর দোও)
1.

ভষলবল বখলোর মোক্ের ষচত্র অঙ্কন কর ।

2. ফু টবল বখলোর ষনয়মোবলীগুষল আক্লোচনো কর ।

_________________

