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CHAPRA BANGALJHI MAHAVIDYALAYA 



5th 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 । 

* প ম সিম ােরর অনােসর ছা -ছা ীেদর জন  চার  পে র (H-CC-11, H-CC-12, H-DSE-01 
এবং H-DSE-02) ক  তরী কের িনিদ  সমেয়র মেধ  িনিদ  িবভােগ জমা করেত হেব । 

* প ম সিম ােরর সাধারণ ছা -ছা ীেদর চার  পে র (DSE-1 (Sub-1), DSE-1 (Sub-2), G-GE-
01 এবং G-SEC-3) ক  তরী কের িনিদ  সমেয়র মেধ  িনিদ  িবভােগ জমা করেত হেব । 

* িত  পে  িতন  িবকে র মেধ   ে র উ র তরী করেত হেব তেব কবলমা  সাধারণ ছা -
ছা ীেদর জন  SEC পে   িবকে র মেধ  এক  উ র করেত হেব । 

 

 

 

* িনিদ  িবভােগ Assignment জমা করার িনধািরত িদন : ০৭.১২.২০২২ থেক ১৪.১২.২০২২ । 
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CHAPRA BANGALJHI MAHAVIDYALAYA 
B.A. (Hons. & Gen.) Fifth Semester 1st & 2nd Internal Assessment, 2022 

DEPARTMENT OF BENGALI 
Assignment Topics 

 
HONOURS 

BENG-H-CC-T-11 

১। হাঁসুলীবাঁেকর উপকথা : নামকরণ    
২। ইছামতী : কৃিতেচতনা  
৩। মায়া মৃদ  : ও াদ ঝাঁকসা চির  
BENG-H-CC-T-12 

১। সংি  কা; হসন   
২। নবীনবসুর িথেয়টার   
৩। অচলায়তন : দাদাঠা র চির  
 BENG-H-DSE-T-1  

১। অলংকারবাদ  
২। ািসিসজম   
৩। ‘িবদ াপিত ও জয়েদব’ বে র মূল ব ব  
BENG-H-DSE-T-2  

১। শামসুর রহমােনর লখা ‘ াধীনতা তুিম’ কিবতার মূলভাব  
২। জননী : নামকরেণর সাথকতা  
৩। ‘কবর’ নাটক র াপট স েক লেখা 
 

PROGRAMME 
BENG-G-DSE-T-1 

১। অনুকৃিতবাদ  
২। রামাি িসজম  
৩। ‘িবদ াপিত ও জয়েদব’ বে র মূল ব ব  
 BENG-G-SEC-T-3 

১। ‘ মেহিদর পাতা িচরল গাচারল’ গােন বিণত মুসিলম িববাহরীিত  
২। ‘সব লােক কয় লালন কী জাত সংসাের’ এই গােন লালন সবধম সম য়েয়র য বাতা িদেয়েছন তা লেখা  
  BENG-G-GE-T-1 

১। পৗরািণক নাটক : সং া ও বিশ   
২। নবীনবসুর িথেয়টার   
৩। অচলায়তন : প ক চির   



 

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

DEPARTMENT OF EDUCATION 

Assignment Topics 

Honours 

HCC-T-11 
1. িশ াগত ব ব াপনার কাযাবলী আেলাচনা কর । 
2. Supervision এবং Inspection এর পাথক  লখ । 
3. NAAC এর কাযাবলী লখ । 

HCC-T-12  
1. িশ াগত যুি  িবদ ার েয়াজনীয়তা লখ । 
2. িণকে  যাগােযাগ মাধ েমর বাধা িল আেলাচনা কেরা । 
3. িশ েণর ধাপ িল আেলাচনা কেরা । 

DSE-T-2(A) 
1. ভারতীয় সংিবধােনর পিরে ি েত মূল েবাধ িল আেলাচনা কেরা । 
2. মূল েবােধর িশ ার উে শ  িল আেলাচনা কেরা । 
3. মূল েবাধিশ ার কৗশল িহসােব “গ  বলা” প িত  ব াখ া কর । 

DSE-T-2(B) 
1. জনসংখ ার িশ ার পিরিধ আেলাচনা কর । 
2. জনসংখ া িশ ার িশ ণ প িত আেলাচনা কর । 
3. ত জনসংখ া বৃি র কারণ আেলাচনা কর । 

General 
DSE (Value Education)  

4. মূল েবােধর ধান বিশ  িল আেলাচনা কেরা । 
5. ভারতবেষর মূল েবাধ িশ ার েয়াজনীয়তা ব াখ া কর । 
6. সহপাঠ িমক কাযাবলীর মাধ েম মূল েবােধর িশ া আেলাচনা কর । 

DSE (Peace Education)  
4. শাি র িশ ায় উপাদান িহেসেব স াসবাদ স েক আেলাচনা কর । 
5. শাি িনেকতেনর িশ া ব ব া স েক আেলাচনা কর । 
6. াথিমক িশ াথ েদর জন  মে রীর শাি র িশ া স েক িক বেলেছন?  

SEC (Guidance Services)  
4. ব ি গত িববরণী সং া  পিরেষবা বলেত কী বােঝা?  
5. িবদ ালেয় িনেদশনা মূলক পিরেষবার ভূিমকা কমন  ?  

GE-T-1 
4. মূল ায়ন ও পিরমােপর মেধ  স ক আেলাচনা কর । 
5. িশ াগত রািশিব ােনর েয়াজনীয়তা লখ । 
6. C.R.C. স েক যা জােনা লেখা  । 



 

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

DEPARTMENT OF ENGLISH 
Honours 

ENGH-H-CC-T-11 
Answer any two of the following questions: 
1. Comment on the title of the short story “Bliss”. 
2. Discuss the father-daughter relationship in the poem “Daddy”. 
3. Critically analyze Amar Jiban as a feminist text. 
ENGH-H-CC-T-12 
Answer any two of the following questions: 
1. Comment on the character of Elizabeth in “Odour of Chrysenthemums”. 
2. “In the room the women come and go/Talking of Michelangelo”. -Explain. 
3. The Riders to the Sea shows the harsh and primitive lifestyle of Aran Islanders. Elucidate with close reference to the text. 
ENGH-H-DSE-T-1 
Answer any two of the following questions: 
1. Comment on the significance of the title of the short story “The Shroud”. 
2. The essential tragedy in “Rebati” shows the utter helplessness of Indian women. Critically analyze. 
3. The loss of peace and harmony in the post independent Punjab compelled Amrita Pritam to evoke Waris Shah. On the light 
of this statement critically analyze the poem “I say unto Waris Shah”. 
ENGH-H-DSE-T-2 
Answer any two of the following questions: 

1. “While girls, gripping their handbags tighter, stared/ At a religious wounding.”-Explain. 
2. Comment on the political incident described in the poem “Casualty”. 
3. Portray the character of Jimmy Porter as an angry young man. 

ENGH-H-DSE-T-3 
Answer any two of the following questions: 

1. “Preface” to the Lyrical Ballads is an exponent to Romanticism.-Explain. 
2. How does Eliot give reason for the importance of traditionality and individual talent in writing poetry? 
3. How does Coleridge explain for the importance of imagination in a piece of work in his “Biographia Literaria”? 

Programme 
ENGH-G-DSE-T-1 
Answer any two of the following questions: 

1. What is the theme of G.M. Muktibodh’s poem “The Void”? 
2. The essential tragedy in “Rebati” shows the utter helplessness of Indian women. Critically analyze. 
3. Comment on the significance of the title of the short story “The Shroud”. 

  ENGH-G-GE-T-1 
Answer any two of the following questions: 

1. What is “clustering’? 
2. Write a note on impersonal style. 
3. How is electronic source evaluated in academic writing? 

ENGH-G-SEC-T-3 
Answer any one of the following questions: 

1. Write a note on visual communication. 
2. What are the research tools? 

 



 

 

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

 
DEPARTMENT OF GEOGRAPHY 

______________________________________________________________________________________ 
 

ASSIGNMENT TOPICS 
 

HONOURS 
 
PAPER-GEO/H/CC/T&P/11 [Research Methodology and Field Work] Answer any 02  
1. Explain the need and significance of Literature Review.   
2. Describe the different field techniques used during a field work.  
3. Write a note on Inductive and Deductive Approach Method.  
PAPER-GEO/H/CC/T&P/12 [Remote Sensing and GIS] Answer any 02  
1. Define Aerial photograph and discuss the types of aerial photograph.  
2. Write a short note on Sensor resolutions.  
3. Describe the types of GIS data structure.  
PAPER-GEO/H/DSE/T/01(B) [Cultural and Settlement Geography] Answer any 02  
1. Discuss how the social structure of Indian villages reflects in their settlement morphology.  
2. Explain the nature of Settlement Geography pertaining to Man – environment relationship.  
3. What is cultural diffusion? Discuss major types of cultural diffusion with example.  
PAPER-GEO/H/DSE/T/02(A) [Population Geography] Answer any 02  
1. Write a note on major sources of population data with reference to India.  
2. Write a note on Malthusian Theory of Population Growth.  
3. Explain the factors that determines the distribution of population.  
 
 

GENERAL 
 
 
PAPER-GEO/G/DSE/T/01(B) [Economic Geography] Answer any 02  
1. Definition of economic activities and discuss the types of economic activities.  
2. Write a short note on Petro-Chemical industry in India.  
3. Describe the patterns of International Trade.  
PAPER-GEO/G/GE/T/01 [Disaster Management] Answer any 02  
1. Classify disasters and discuss any one natural disaster in detail.  
2. Highlight the hazardous consequences of tropical cyclones w.r.t. coastal Bengal.  
3. Write a note on the causes and impacts of flood hazard.  
PAPER-GEO/G/SEC/P/03(A) [Field Techniques and Survey Based Project] Answer any 01  
1. Define Research. Discuss the importance of field work in research.  
2. What are the different field based techniques used in field work.  



 

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

DEPARTMENT OF HISTORY  

 Assignment Topics 
Honours 

 Course: H-CC-11 
1. আধুিনক ভারেতর ইিতহাস চচায় কমি জ গা ীর ভূিমকা মূল ায়ন কেরা ।  
2. কৃিষর বািণিজ কীকরণ বলেত কী বাঝ?  
3. ১৮৫৭ সােলর মহািবে াহ কন ব থ হেয়িছল? 

 Course: H-CC-12 

1. উিনশ শতেকর নবজাগরেণর কৃিত আেলাচনা কেরা ।  
2. জাতীয় কংে েসর উৎপি  সং া  িবিভ  ত  িবে ষণ কেরা ।   
3. ভারত িবভাগ কী অিনবায িছল?  

 Course: DSE-1 
1. সানইয়াত সেনর রাজৈনিতক দশেনর মূল ায়ন কেরা ।  
2. াক-আধুিনক চীেনর অথৈনিতক জীবন আেলাচনা কেরা ।  
3. তাইিপং ও ব ার িবে ােহর তুলনামূলক আেলাচনা কেরা । 

 Course: DSE-2 
1. টা গাওয়ােশা গনতে র পতেনর কারণ িল লখ ।  
2. মইিজ জাপােনর সংিবধােনর বিশ িল আেলাচনা কর ।  
3. জাপান কন মা ু িরয়া আ মণ কেরিছল? 

 GENERAL 

 PCC-DSE 
যেকােনা  ে র উ র দাও 

1. াক-আধুিনক চীেনর কৃষকেদর অব া কমন িছল?  
2. আ শি  আে ালন স েক এক  িনব  রচনা কেরা ।  
3. ওিহেফন যুে র তাৎপয আেলাচনা কেরা ।  

 PCC-GE  
যেকােনা  ে র উ র দাও 

1. িস ু সভ তা ও বিদকসভ তার তুলনামূলক আেলাচনা কেরা ।  
2. সা াজ বাদী শি  িহেসেব মগেধর উ ােনর কারণ কী িছল? 
3. ি পূব ষ  শতেকর রাজৈনিতক অব া আেলাচনা কর । 



 

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

DEPARTMENT OF PHILOSOPHY 
Assignment Topics 

Honours 
 Course: H-CC-11 যেকােনা  ে র উ র দাও । 
1. পিরবারেক কন াথিমক গা ী বলা হয়?- আেলাচনা কেরা । 
2. কাল মাে র ঐিতহািসক ব বাদ ব াখ া কেরা । 
3. গা ীজীেক অনুসরণ কের সত া েহর িবিভ  ধরণ িল আেলাচনা কেরা । 

 Course: H-CC-12 যেকােনা  ে র উ র দাও ।  
1. If  V= {1, 2, 3, 4, 5}    

A= {1, 2} 
B= {2, 3} 
What one the following 
~A  ~ A ^ ~ B  A ~ (~ B) 
~ B  ~ (A ^ B) ~ A ~ B 
    ~ A ~ (~ B) 

 
2. Consider the following relation : 

A= { <1, 2>, <5, 10>, <2, 3>, <1, 3>, <4, 4>} 
B= {<1, 1>, <2, 2>, <3, 3>} 
C= {<1, 2>, <2, 1>} 
D= {<1, 2>, <2, 1>, <1, 1>, <2, 2>}

3. Is B a sabreation of A? 
Ts C a subreation of D? 

 Course: H-DSE-01 যেকােনা  ে র উ র দাও । 
1. িবিভ  কার ল ণার উদাহরণ সহ ব াখ া কেরা ।  
2. প ল ণ ও তট ল েণর পাথক  আেলাচনা কর । 
3. সমািধ কােক বেল? সমািধ কয কার? সংে েপ আেলাচনা কেরা ।  

 Course: H-DSE-02 যেকােনা  ে র উ র দাও । 
1. িহউমেক অনুসরণ কের মু ণ ও ধারণার পাথক  আেলাচনা কেরা । 
2. স ব তা িবষেয় িহউেমর মত আেলাচনা কেরা । 
3. িহউম য িতন  অনুষ  সূে র  উে খ কেরছন স িল া  সহ ব াখ া কেরা । 

General 
 Course: PHIL-DSE-T-1 (A) (  ে র উ র দাও) 
1. ধমদশন কােক বেল? ধম-দশেনর আেলাচ  িবষয় িল ব াখ া কেরা । 
2. বেদ িনেদিশত যেকােনা পাঁচ  মূল  উে খ ও সংি  ব াখ া কেরা । 
3. Religion বলেত কী বাঝায় তা আেলাচনা কেরা । 

 Course: PHIL-G-SEC-T-3 (এক  ে র উ র দাও) 
1. দশেনর কৃিত ও প িবষেয় মতবাদ ব াখ া কেরা । 
2. অিধিবদ ার প স ক য় ও ান স ক য় মতবােদর মেধ  তুলনামূলক আেলাচনা কেরা । 

 Course: PHIL-G-GE-T-1 (  ে র উ র দাও) 
1. দশেনর কৃিত ও প িবষেয় মতবাদ ব াখ া কেরা । 
2. অিধিবদ ার প স ক য় মতবাদ আেলাচনা কেরা । 
3. অিধিবদ ার ান স ক য় মতবাদ আেলাচনা কেরা । 
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DEPARTMENT OF PHYSICAL EDUCATION 

 
Assignment Topics 

 

GENERAL 
য কােনা  ে র উ র দাও ।        

 Course: G-DSE 
1. ীড়া িশ েণর মৗিলকনীিত আেলাচনা কেরা । 

2. চ াকার িশ ণ িক ? মহািবদ ালেয়র ছা েদর স মতা ।বৃি র জন  এক  চ াকার িশ ণ-চ  তরী কেরা । 

3. Training Load কােক বেল ? এর িবভাগ িল িক িক ? 

 

 Course: G-SEC 
য কােনা এক  ে র উ র দাও ।        

1. খা- খা খলার মােঠর িচ সহ পিরমাপ িল উে খ কেরা । 

2. ব াটিম ন মােঠর িচ সহ পিরমাপ উে খ কেরা । 
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DEPARTMENT OF POLITICAL SCIENCE 
Assignment Topics  

Honours 

 Course: H-CC-11 ( যেকােনা ) 
1. েটার ন ায়িবচার ।  
2. অ াির টেলর রাে র ধারণা । 

3. শি  ও রাজনীিতর জনক িহেসেব ম ািকয়ােভলী ।  

 Course: H-CC-12( যেকােনা ) 
1. হবেসর সাবেভৗিমকতা ত  ।  
2. লেকর স ি  ত  ।  

3. িমেলর উপেযািগতাবাদ । 

 Course: POL-H-DSE-T-01 (A) ( যেকােনা ) 
1. নাগিরকতার সনাতন ধারণা ।  
2. আধুিনক রাে  নাগিরকতা ধারণার িববতন ।  

3. নাগিরকতা ও বিশ  ।  

 Course: POL-H-DSE-T-02(A) ( যেকােনা ) 
1. রা  ও পিরক না প িত ।  
2. িব ায়ন ।  

3. দিলত আে ালন ।  
General 

 Course: POL-G-DSE-T-01(A) ( যেকােনা ) 
1. নাগিরকতার সনাতন ধারণা ।  
2. আধুিনক রাে  নাগিরকতা ধারণার িববতন ।  

3. নাগিরকতা ও বিশ  । 

 Course: POL-G-GE-T-1 (A) ( যেকােনা ) 
1. গা ীজীর অ ৃশ তা ।  
2. গা ীজীর নারী উ য়ন ।  

3. গা ীজীর িশ া ।  

 Course: POL-G-SEC-T-3 ( যেকােনাএক ) 
1. মৗিলক অিধকার । 

2. তা সুর া আইন । 
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DEPARTMENT OF SANSKRIT 
Assignment Topics 

Honours 
 Course: H-CC-11 (सं कृतभाषया देवनागरीिल या उ र यं लेखनीयम)् 
1. ऋ वेद य अि नदेवतायाः व पं िल यताम।्  
2. ऋ वेद य िहर यगहसू य िवषयः िलखतु  ।  
3. बहृदाहर यकोपिनषि शा आ मत वं ितपादयत । 

 Course: H-CC-12 (सं कृतभाषया देवनागरीिल या उ र यं लेखनीयम)् 
1. वैयाकरणिस ा तकौमु ानुसारं सू या या काया-  ूवमपायेऽपादानम ्।  
2. वैयाकरणिस ा तकौमु ानुसारं सू या या काया-  कतु रि सततमं कम । 
3. समा चुिवधाः इित तु योवादः- या या काया। 

 Course: H-DSE-01 (सं कृतभाषया देवनागरीिल या उ र यं लेखनीयम)् 
1. अनुमान माणे या ेः व पं िनणयम ्। 
2. अनुमान माने प चावयवाः लेखनीयाः । 
3. टीका काया- िस ा तः । 

 Course: H-DSE-02 (सं कृतभाषया देवनागरीिल या उ रमेकं लेखनीयम)् 
1. योगसू ानुसारम ्अ ाङ्गयोगः िलखतु ।  

2. या या काया-  िनयतं कु  कम वं यायो कमणः । 
   शरीरया ािप ट ते न िस ेदकमणः।। 

3. या या काया-  यद् यदाचरित े त देवेतरो जनः । 
   स यत ् माणं कु ते लोक तदनुवतते ।। 

General 
 Course: G-DSE-01 ( য কােনা ভাষায় র ে র উ র দাও) 
1. ষাড়শ সং েরর  আেলাচনা কর । 
2. ৃ িতশা কার মনু স েক যা জােনা লখ । 
3. কা লখ- চতুরা ম । 

 Course: G-GE-01 ( য কােনা ভাষায় র ে র উ র দাও) 
1. ম াগব ীতার ভি েযাগ ব াখ া কর । 
2. স  ধাতুর আ েনপদীর প িল লখ (বতমান, অতীত এবং ভিবষ ৎকাল) । 
3. কৃ ধাতুর পর ৈয়পদীর প িল লখ (বতমান, অতীত এবং ভিবষ ৎকাল) । 

 Course: G-SEC-03 ( য কােনা ভাষায় র ে র উ র দাও) 
1 অ া েযােগর আট  অে র প আেলাচনা কর । 
2  ‘ যাগি বৃি িনেরাধঃ’ পত িল ণীত এই সূ  সিব ার আেলাচনা কর । 

 


