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* ি তীয় সিম ােরর সাধারণ ছা -ছা ীরা
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*উ রপ জমা করার পাটাল : http://chapracollege.co.in/portal/logIn.aspx
* ু েড িল -এর িল : http://chapracollege.co.in/portal/StudentSearch.aspx

CHAPRA BANGALJHI MAHAVIDYALAYA
Bangaljhi, Nadia-741123
Nadia 741123

B.A. (Hons.
Hons. & Gen.)
Gen. Second Semester 1st & 2nd Internal Assessment, 2022
202
Department of …………....………………
………… ………………

NAME:………………………………………………………….……………………………………
NAME:………………………………………………………….
……………………….…………………………………….…….
……………………………………
UNIVERSITY REGISTRATION NO. ……………….…..………OF
…………
…..………OF ………………
………………….….………
….….……….…..
COLLEGE ROLL NO: …………………
……………………..……
…..…… COURSE NO. ………………………
……………………………………..
……………...
TOTAL PAGES USED:: …………………………………………………..……………………………….
…………………………………………………..……………………………

***িবেশষ
িবেশষ েয়াজেন িবভাগীয় অধ াপক / অধ ািপকােদর সে

যাগােযাগ করা যেত পাের ।

CHAPRA BANGALJHI MAHAVIDYALAYA
Bangaljhi, Nadia
Department

Bengali

Education

English

Geography

History

Philosophy

Pol. Science
ience

Sanskrit

Phy. Education

Name of Teachers

Whats App No

Dr. Kajal Ganguli (HOD)

9432959433

Sri Basudeb Ghosh

9153049591

Sri Amal Kr. Mondal

7001214364

Piyali Bhattacharya

9432060454

Sri Sudipta Ghosh (HOD)

9635299698

Smt. Miratun Nahar

7602530947

Smt. Suravi Biswas (HOD)

7501211783

Smt. Sahana Khatun

9635562882

Sri Koushik Dey

9232381115

Sri Jishnu Sar (HOD)

9749439397

Sri Shakti Dutraj

9679966292

Smt. Indrani Biswas

9476268548

Sri Azad Ali Shaikh (HOD)

9732928276

Sri Dipanjan Dey

9734067466

Smt. Nazma Khanam

9775952834

Sri Barun Ghosh (HOD)

9733764299

Sri Sujit Adhikary

9775604726

Smt. Gargi Sengupta (HOD)

7797598879

Smt. Oindrila Biswas

8900624740

Sri Biplobb Biswas

9732125776

Sri Swaraj Bakshi

7407759105

Sri Chiranjit Pramanik

8016479074

Sri Jhantu Das

9641446066

Sri Moslem Uddin Mollaha (HOD)

9153168028

Sri Khorsed
Khors Alam

9091976767

Sri Abdul Karim Shaikh

9153191344

Sri Noor Uddin Shaikh

9734825750

Email ID

ganguli111kajal@gmail.com
basudebghosh094@gmail.com
mandalamalkumar14@gmail.com
bhattacharyapiyalicbm@gmail.com
ananya4ghosh@gmail.com
naharmira94@gmail.com
suravibiswas828@gmail.com
sahanamondal2020@gmail.com
koushikd351@gmail.com
sarjishnu@gmail.com
shaktidutraj7@gmail.com
indranicbm@gmail.com
azadalishaikh276@gmail.com
ddey3554@gmail.com
nazmashewli90@gmail.com
barun2014ghosh@gmail.com
adhikarysujit2019@gmail.com
gargisengupta.cbm@gmail.com
oindrilacbm@gmail.com
biplobbiswasmintu1981@gmail.com
swarajbakshi5@gmail.com
chiranjit060490@gmail.com
jhantu@cbmahavidlayala.ac.in
mollahmoslemuddin@gmail.com
khorsedalam598@gmail.com
karim.confident@gmail.com
nooruddinshaikh536@gmail.com

CHAPRA BANGALJHI MAHAVIDYALAYA
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B.A 2nd SEMESTER INTERNAL ASSESMENT 1 & 2
SESSION: Jan-June, 2022
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 two (02) Assignments for each paper/course and one (01) for
H- AECC/G- AECC/H-SEC/G-SEC paper/course.
4. Full marks for each Assignment: 5

HONOURS COURSE
BNG-H-CC-T-3 ( যেকােনা

)

১। দলবৃ ছ
২। কিব কৃি বাস ওঝার জীবনকািহিন
৩। বাৎসল পযােয়র পদ রচনায় কিব বলরাম দােসর কৃিত
BNG-H-CC-T-4 ( যেকােনা

)

১। বে াি অলংকার
২। অ দাম ল অবল েন কৃ চে র সভার বণনা দাও
৩। শা পদাবলী : ‘ওের নবমী িনিশ’ পদ র মূ লভাব
BNG-H-GE-T-2 ( যেকােনা

)

১। কিব িবহারীলাল চ বত র কাব িতভা
২। সবু জপ পি কা
৩। বাংলা শ ভা ার
BNG-H-AECC-T-1 ( যেকােনা এক )

১। আদিরণী : নামকরণ
২। িশকল পরার গান : কিব নজ েলর দশে ম
GENERAL / PROGRAMME COURSE
BNG-G-CC-T-2 ( যেকােনা )

১। নাট কার ি েজ লাল রায়
২। সবু জপ পি কা
৩। সমীভবন
BNG-G-LCC-T-1 ( যেকােনা

)

১। মঘনাদবধ কাব : ষ সেগর মূ লভাব
২। প ীসমাজ : রেমশ চির
৩। আগমনী গান: রাম সােদর কৃিত

CHAPRA BANGALJHI MAHAVIDYALAYA
B.A. (Hons. & Gen.) Second Semester 1st & 2nd Internal Assessment, 2022
DEPARTMENT OF EDUCATION
Assignment Topics
Honours Course
 Course: H-CC-03 (Psychological Foundation of Education)
1. িশ াগত মেনািবদ ার পিরিধ আেলাচনা কর ।
2. িশখেন

ষণার
আেলাচনা কর ।
3. ব ি গত বষম িক ? ইহার তাৎপয আেলাচনা কর ।
 Course: H-CC-04 (History of Education in Colonial India)
1. ভারতীয় িশ া কিমশন স েক লখ ।
2. ভারতীয় িশ ায় লড কাজেনর অবদান লখ ।
3. স াডলার কিমশেনর সু পািরশ িল লখ ।
 Course: H-GE-02 (Educational Psychology)
1. সৃ জনশীলতার উপাদান িল লখ ।
2. ভুেল যাওয়ার কারণ িল লখ ।
3. মন: সমী ণ বাদ ত

আেলাচনা কর ।

Programme Course

 Course: G-CC-02 (Education Psychology)
1. ি য়ারম ােনর তে র

আেলাচনা কর ।
2. িশখেনর বিশ আেলাচনা কর ।
3. িশ াগত মেনািবদ ায় কৃিত আেলাচনা কর ।

CHAPRA BANGALJHI MAHAVIDYALAYA
B.A. (Hons. & Gen.) Second Semester 1st & 2nd Internal Assessment, 2022
DEPARTMENT OF ENGLISH
For Honours Course
ENGH-H-CC-T-3
Answer any 2 of the following:
a) Write a note on North Eastern English poetry with special reference to Robin S. Ngangom’s poetry.
b) Comment on the mythological elements in Hayavadana.
c) Discuss Intrusion as a feministic work.
ENGH-H-CC-T-4
Answer any 2 of the following:
a) Write a note on metaphysical poetry with special reference to Donne’s poem.
b) Write a note on carnivalesque elements in Twelfth Night.
c) Comment on the ‘porter scene’ in Macbeth.
ENGH-H-GE-T-2
Answer any 2 of the following:
a) Write a short note on the development of the theatre of the West.
b) How did Bharata create a framework for Sanskrit drama?
c) Write a note on semiotics of performative spaces.

For General Course
ENGH-GCC-T-2
Answer any 2 of the following:
a) What are the sources of the poem London?
b) Discuss the theme of disguise in the novel Fantomina.
c) Analyse The Way of the World as a comedy of wit.
ENGH-H-AECC-T-1
Answer any one of the following
a) What are the different types of communication?
b) Write briefly about diagrammatic method of note making.

CHAPRA BANGALJHI MAHAVIDYALAYA
B.A. (Hons. & Gen.) Second Semester 1st & 2nd Internal Assessment, 2022
DEPARTMENT OF GEOGRAPHY
ASSIGNMENT TOPICS
HONOURS
PAPER-GEO/H/CC/T/03 [Human Geography, Demography] Answer any 02
1. Discuss the Population Resource Region after Ackerman.
2. Describe the major racial group of world.
3.Write a note on functional classification of urban settlement.

PAPER-GEO/H/CC/T&P/04 [Cartograms, Survey and Thematic Mapping]
Answer any 02
1. Differentiate Whole-Circle and Reduced Bearing with example.
2. How do you determine height of an object using Transit Theodolite – discuss with an example.
3.A Dumpy Level survey was conducted along the line PQ with a distance of 50m.The Reduced Level at P is
given as 20.005m. Staff readings in metre are: 0.860, 1.205, 1.865, 2.150, 2.450, 1.395, 2.215, 2.550, 2.850,
2.965, 3.185 and 3.450. The instrument was shifted after taking 5th staff reading. Prepare a complete Field
Book and calculate the RLs using the Collimation Method.

PAPER-GEO/H/GE/T/02/B [Regional Development] Answer any 02
1. Make a detailed classification of region.
2. Write a short note on HDI.
3.Highlight the problems of DVC region.
_________________________________

PROGRAMME (GENERAL)
PAPER-GEO/G/CC/T&P/02 [Climatology,
Surveying and Levelling] Answer any 02

Soil

and

1. Define Soil. Discuss it's characteristics and factors of its formation.
2. Write a note on Heat Budget.
3. Write a note on chemical composition and layering of atmosphere.

PAPER-AECC [Environmental Studies] Answer any 01
1. Write a note two environmental movements of India
3. Define Pollution. Define the factors that causes water pollution.
_________________________________

Biogeography

and

CHAPRA BANGALJHI MAHAVIDYALAYA
B.A. (Hons. & Gen.) Second Semester 1st & 2nd Internal Assessment, 2022
DEPARTMENT OF HISTORY
Assignment Topics
HONOURS COURSE
 Course: H-CC-III
যেকােনা
ে র উ র দাও:
1. স াট অেশােকর ধেমর কৃিত আেলাচনাকেরা ।
2. চালেদর সামু ি ক কাযকলাপ স েক এক িনব রচনাকেরা ।
3. মগািলিথক সং ৃ িতর মূ ল বিশ িলেকমন িছল ?
 Course: H-CC-IV
যেকােনা
ে র উ র দাও:
1. সু লতািন যু েগর ইিতহাস রচনায় িজয়াউি ন বণ র ভূিমকা আেলাচনা কেরা ।
2. প ব িশে র বিশ িল লখ।
3. িফেরাজ শাহ তুঘলেকর জনিহতকর কাযাবলীর পিরচয়দাও ?
 Course: H-GE-2
যেকােনা
ে র উ র দাও:
1. ইলতুৎিমসেক িদি সু লতানীর কৃত িত াতা বলা যায় কী ?
2. িবজয়নগর সা ােজ র সমাজ ও সাং ৃ িতক িবষেয় এক িনব লখ ।
3. মনসবদারী থার বিশ িল আেলাচনা কেরা ।
PROGRAMME COURSE
 PCC-2
যেকােনা
ে র উ র দাও:
1. সু লতািন সা ােজ র পতেন িফেরাজ শাহ তুঘলেকর ভূিমকা আেলাচনা কেরা ।
2. মু ঘল িশ াপেত র কৃিত মূ ল ায়ন কেরা ।
3. শরশােহর শাসনব ব ার বিশ আেলাচনা কর ।

CHAPRA BANGALJHI MAHAVIDYALAYA
B.A. (Hons. & Gen.) Second Semester 1st & 2nd Internal Assessment, 2022
DEPARTMENT OF PHILOSOPHY
Assignment Topics
Honours Course
 Course: H-CC-03 (Outline of Indian Philosophy-2)
1. সাংখ মেত কবল বা মু ি র প আেলাচনা কেরা ।
2. িচ বৃ ি আেলাচনা কেরা ।
3. অ া েযাগ আেলাচনা কর ।
 Course: H-CC-04 (Outline of Western Philosophy)
1. লেকর মেত মু খ ণ ও গৗণ েণ পাথক দখাও ।
2. বাকেলর মেত ‘অি
ত িনভর’ আেলাচনা কেরা ।
3. বাকেলর মেত িবমু ত ধারণা কী এবং তা আেলাচনা কেরা ।
 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 ।
Programme Course
 Course: G-CC-02 [Logic (Indian and Western )]
1. িববতন কী ? িববতেনর িনয়ম িল সংে েপ আেলাচনা কেরা ।
2. আবতন কী ? আবতেনর িনয়ম িল সংে েপ আেলাচনা কেরা ।
3. বাক ও বচেনর পাথক িল উে খ কেরা ।

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

 Course: POL-H-CC-T-3 ( যেকােনা
1. ভারতীয় দলীয় ব ব ার ধান বিশ
2. ভারতীয় িনবাচন কিমশেনর গঠন
3. ভারতীয় রাজনীিতেত আ িলকতা

)

 Course: POL-H-CC-T-4 ( যেকােনা )
1. ভারতীয় সংিবধােনর িনেদশমূ লক নীিত
2. ভারেতর রা পিতর িনেয়াগ প িত
3. ভারতীয় সু ি ম কােটর কাযাবলী
 Course: POL-H-GE-T-2(A) ( যেকােনা
1. মানবািধকােরর ধারণা
2. িপতৃত ধারণার উপর কা
3. ভারেতর পিরেবশ আে ালন

)

PROGRAMME COURSE
 POL-P-CC-T-2 ( যেকােনা )
1. ভারেতর ধানম ীর মতা ও পদমযাদা
2. লাকসভা ও রাজ সভার স ক
3. ভারতীয় রাজনীিতেত ধেমর ভূিমকা

CHAPRA BANGALJHI MAHAVIDYALAYA
B.A. (Hons. & Gen.) Second Semester 1st & 2nd Internal Assessment, 2022
DEPARTMENT OF SANSKRIT
-: Assignment Topics :Honours Course
 Course: H-CC-03 (सं कृतभाषया देवनागरीिल या च उ र यं लेखनीयम)्
1. शुकनासमते ल मीच चलता।
2. च ापीडं ित शुकनासोपदेशः।
3. टीका- किवः सुव धुः अथवा प चत म।्
 Course: H-CC-04 (सं कृतभाषया देवनागरीिल या च उ र यं लेखनीयम)्
1. लघुिस ा तकौमु ानुसारं सू या या- ‘साधकतमं करणम’् ।
2. लघुिस ा तकौमु ानुसारं सू या या- ‘ ुवमपायेऽपादानम’् ।
3. लघुिस ा तकौमु ानुसारं कृ य ययः।
 Course: H-GE-02 ( য কােনা ভাষায় র ে র উ র দাও)
1. পাঠ ানু সাের ল ীর চ লতা ।
2. পাঠ ানু সাের অন বমার িত বাল ব ু িবহারভে র পরামশ ।
3. কা- প ত অথবা িহেতাপেদশ ।

Programme Course
 Course: G-CC-02 ( য কােনা ভাষায় র ে র উ র দাও)
1. কাদ রীরকােব র পাঠ ানু সাের ল ীর ভাব ।
2. িব তচিরেতর পাঠ ানু সাের অন বমার িত বসু রি েতর উপেদশ ।
3. কা- কস িতকথা অথবা িহেতাপেদশ ।

CHAPRA BANGALJHI MAHAVIDYALAYA
B.A. (General) Second Semester 1st & 2nd Internal Assessment, 2022
DEPARTMENT OF PHYSICAL EDUCATION
Assignment Topics
PROGRAMME COURSE
 PCC-2
যেকােনা

ে র উ র দাও:

5+5=10

1. ‘সময় সারণী’ বলেত িক বােঝা ? শরীরিশ ায় সময় সারণীর
আেলাচনা কেরা । (১+৪= ৫)
2. ‘ ীড়া সর াম’ বলেত িক বােঝা ? ীড়া সর ােমর
ও য িকভােব নেব তা উে খ কেরা । (১+৪= ৫)
3. ‘ ীড়া ব ব াপনা’ বলেত িক বােঝা ?এর
আেলাচনা কেরা । (১+৪= ৫)

