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CHAPRA BANGALJHI MAHAVIDYALAYA 



5th Semester 

ক  (Assignment) জমা করার ে  অত াবশ 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 । Hons & Gen. সকলেক িত  প  থেক  কের Assignment কেরত 
হেব তেব SEC পে র ে  কবলমা  এক  উ র করেত হেব । 

* 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) িপ.িড.এফ ফাইল তরী করেত হেব কেলজ ওেয়বসাইেট িনিদ  পাটােল আপেলাড 
করার জন  । 

* প ম সিম ােরর সাধারণ ছা -ছা ীেদর িত  পপােরর জন  িপ.িড.এফ ফাইল তরী কের কেলজ 
ওেয়বসাইেট িনিদ  পাটােলর িনিদ  িবভােগ আপেলাড করেত হেব । 

* অ াসাইনেম  জমা করার সময় কেলজ ওেয়বসাইেট িনিদ  পাটােল ছা -ছা ীেদর 
াফাইল Login করার জন  Login ID-র ােন Student ID number (কেলেজর পিরচয় পে  

দওয়া রেয়েছ) িদেত হেব এবং Password -র ােন জ  তািরখ (DDMMYYYY) িদেত হেব ।  

িবঃ ঃ- Assignment ধুমা  অনলাইন পাটােলই জমা করেত হেব । 

 

* Assignment জমা করার িনধািরত িদন : ০১.১২.২০২১ থেক ১০.০১২৩.২০২১ । 

* কেলজ-এর ওেয়বসাইট : www.cbmahavidyalaya.ac.in 



 

 

 

NAME:…………………………………

UNIVERSITY REGISTRATION NO. …………

COLLEGE ROLL NO: …………

TOTAL PAGES

 

 

CHAPRA BANGALJHI MAHAVIDYALAYA

B.A. (Hons.

NAME:…………………………………

UNIVERSITY REGISTRATION NO. …………

COLLEGE ROLL NO: …………

TOTAL PAGES

CHAPRA BANGALJHI MAHAVIDYALAYA

Hons. & Gen.

Department of …………

NAME:…………………………………

UNIVERSITY REGISTRATION NO. …………

COLLEGE ROLL NO: …………

TOTAL PAGES USED: …………………………………………………..……………………………

CHAPRA BANGALJHI MAHAVIDYALAYA

& Gen.) Fifth

Department of …………

NAME:…………………………………

UNIVERSITY REGISTRATION NO. …………

COLLEGE ROLL NO: …………………

: …………………………………………………..……………………………

CHAPRA BANGALJHI MAHAVIDYALAYA
Bangaljhi, Nadia

Fifth Semester 1

Department of …………

NAME:………………………………………………………….

UNIVERSITY REGISTRATION NO. …………

…………..…… COURSE NO. …………

: …………………………………………………..……………………………

CHAPRA BANGALJHI MAHAVIDYALAYA
Bangaljhi, Nadia

 

 

 

 

 

 

Semester 1st & 2

Department of …………....………………

 

……………………….

UNIVERSITY REGISTRATION NO. ……………….…..………OF …

…..…… COURSE NO. …………

: …………………………………………………..……………………………

CHAPRA BANGALJHI MAHAVIDYALAYA
Bangaljhi, Nadia 

 

& 2nd Internal Assessment, 2021

………………

……………………….………………………………………….

…..………OF …

…..…… COURSE NO. …………

: …………………………………………………..……………………………

CHAPRA BANGALJHI MAHAVIDYALAYA

Internal Assessment, 2021

……………… 

………………………………………….

…..………OF ………………

…..…… COURSE NO. ………………………

: …………………………………………………..……………………………

CHAPRA BANGALJHI MAHAVIDYALAYA

Internal Assessment, 2021

………………………………………….

……………….….…………..

…………………………..

: …………………………………………………..……………………………

CHAPRA BANGALJHI MAHAVIDYALAYA 

Internal Assessment, 2021 

…………………………………………. 

….….………….. 

……………... 

: …………………………………………………..………………………………. 

 

 



 
 
 
 

HONOURS



১। হাঁসুলীবাঁেকর
২। মায়া
৩। ইছামতী
 



১। অনুকৃিতবাদ
২। িরয়ািলজম
৩। িবদ াপিত
  
 

GENERAL / PROGRAMME



১। রীিতবাদ
২। ািসিসজম
৩। ‘র করবীর



১। বরযা ী
২। ‘সব



১। কেমিড
২। নবীন
৩। অচলায়তন
 

 

   
   
   

HONOURS 

 BENG-H-

হাঁসুলীবাঁেকর উপকথা
মায়া মৃদ  : ও াদ
ইছামতী : ঔপন ািসেকর

 BENG-H-

অনুকৃিতবাদ  
িরয়ািলজম  
িবদ াপিত ও জয়েদব

GENERAL / PROGRAMME

 BENG-G-

রীিতবাদ  
ািসিসজম  

র করবীর িতনজন

 BENG-G-

বরযা ী আসেছ মােগা
সব লােক কয় 

 BENG-G-

কেমিড : সং া ও
নবীন বসুর িথেয়টার
অচলায়তন : মহাপ ক

 CHAPRA BANGALJHI MAHAVIDYALAYA
 B.A. (Hon
 DEPARTMENT OF 

 

CC-T-11 ( যেকােনা 

উপকথা : বেনায়াির
ও াদ ঝাঁকসা চির

ঔপন ািসেকর কৃিতেচতনার

DSE-T-1 ( যেকােনা 

জয়েদব বে র

GENERAL / PROGRAMME

DSE-T-1 ( যেকােনা 

িতনজন’ ব  অবল েন

SEC-T-3 ( যেকােনা 

মােগা খােবা খােবা
 লালন কী জাত

GE-T-1 ( যেকােনা 

ও বিশ   
িথেয়টার  

মহাপ ক চির

 

CHAPRA BANGALJHI MAHAVIDYALAYA
(Hons. & Gen.

DEPARTMENT OF 

যেকােনা )

বেনায়াির চির    
চির   
কৃিতেচতনার পিরচয়

যেকােনা )

বে র মূল ব ব  

GENERAL / PROGRAMME

যেকােনা )

অবল েন িতনজেনর

যেকােনা এক

খােবা কের… 
জাত সংসাের’ এই

যেকােনা ) 

চির   
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. & Gen.) 5th Semester 1

DEPARTMENT OF BENGALI

-: Assignment Topics :

) 

পিরচয় দাও   

) 

GENERAL / PROGRAMME 

) 

িতনজেনর পিরচয়

এক ) 

… গােনর মূলভাব
এই গােন লালন

 

CHAPRA BANGALJHI MAHAVIDYALAYA
Semester 1

BENGALI 

: Assignment Topics :

 



১। ঐিতহািসক
২। ন াশনাল
৩। অচলায়তন



১। াধীনতা
২। করায়া
৩। ‘কবর

পিরচয় দাও  

মূলভাব   
লালন সবধম সম য়েয়র

CHAPRA BANGALJHI MAHAVIDYALAYA
Semester 1st & 2nd Internal Assessment, 2021

: Assignment Topics :- 

 BENG-H

ঐিতহািসক নাটক
ন াশনাল িথেয়টার
অচলায়তন : দাদাঠা র

 BENG-H

াধীনতা তুিম কিবতার
করায়া : নামকরেণর
কবর’ নাটক র

সম য়েয়র য বাতা

CHAPRA BANGALJHI MAHAVIDYALAYA
Internal Assessment, 2021

H-CC-T-12 (

নাটক : সং া ও
িথেয়টার  

দাদাঠা র চির

H-DSE-T-2 (

কিবতার মূলভাব
নামকরেণর সাথকতা

নাটক র কািহিন সংে েপ

বাতা িদেয়েছন

CHAPRA BANGALJHI MAHAVIDYALAYA
Internal Assessment, 2021

( যেকােনা 

ও বিশ   

চির  

( যেকােনা 

মূলভাব  
সাথকতা  

সংে েপ লেখা

িদেয়েছন তা লেখা  

CHAPRA BANGALJHI MAHAVIDYALAYA 
Internal Assessment, 2021 

যেকােনা ) 

যেকােনা ) 

লেখা

 

 



 
 
 

 

Honours
 Course: H
1. িশ াগত পিরক নার ধাপ িল আেলাচনা 

2. িশ াগত ব ব াপনার কৃিত লখ

3. NAAC 

 

 Course: DSE
1. ভারতবেষ মূল েবােধর িশ ার েয়াজনীয়তা
2. পাঠ েমর মাধ েম আমরা িকভােব মূল েবােধর িশ া পাই
3. Pay

 

General
 Course: GE
1. পিরমাপ ও মূল ায়েনর স ক আেলাচনা কেরা।
2. NRT 
3. িশ াগত

 

 Course: DSE
1. ভারেতর
2. মূল েবােধর কৃিতর স েক লখ
3. Role play 

 

 Course: 
1. কেলজ ের িকভােব 
2. Guidance

   
   
   

Honours
Course: H-CC
িশ াগত পিরক নার ধাপ িল আেলাচনা 

িশ াগত ব ব াপনার কৃিত লখ

NAAC -এর কাযাবলী

Course: DSE-T
ভারতবেষ মূল েবােধর িশ ার েয়াজনীয়তা
পাঠ েমর মাধ েম আমরা িকভােব মূল েবােধর িশ া পাই

-Way-Method 

General 
Course: GE-T
পিরমাপ ও মূল ায়েনর স ক আেলাচনা কেরা।
NRT স েক লখ
িশ াগত রািশিব ােনর

Course: DSE-T
ভারেতর িশ ায় মূল েবােধর
মূল েবােধর কৃিতর স েক লখ
Role play স েক লখ।

Course: EDU-
কেলজ ের িকভােব 
Guidance Services 

 CHAPRA BANGALJHI MAHAVIDYALAYA
 B.A. (Hons. & Gen.) 
 DEPARTMENT 

CC-11 (  ে র
িশ াগত পিরক নার ধাপ িল আেলাচনা 

িশ াগত ব ব াপনার কৃিত লখ

এর কাযাবলী। 

T-1 (  ে র
ভারতবেষ মূল েবােধর িশ ার েয়াজনীয়তা
পাঠ েমর মাধ েম আমরা িকভােব মূল েবােধর িশ া পাই

Method আেলাচনা কেরা।

T-1 (  ে র
পিরমাপ ও মূল ায়েনর স ক আেলাচনা কেরা।

স েক লখ। 
রািশিব ােনর েয়াজনীয়তা

T-1 (  ে র উ র দাও
মূল েবােধর েয়াজনীয়তা

মূল েবােধর কৃিতর স েক লখ
স েক লখ। 

-G-SEC-T-3
কেলজ ের িকভােব Guidence Services 

Services -এর িত ায় িশ েকর ভূিমকা।

 

CHAPRA BANGALJHI MAHAVIDYALAYA
B.A. (Hons. & Gen.) 
DEPARTMENT OF EDUCATION

-

ে র উ র দাও
িশ াগত পিরক নার ধাপ িল আেলাচনা কেরা।

িশ াগত ব ব াপনার কৃিত লখ। 

ে র উ র দাও
ভারতবেষ মূল েবােধর িশ ার েয়াজনীয়তা 
পাঠ েমর মাধ েম আমরা িকভােব মূল েবােধর িশ া পাই

আেলাচনা কেরা। 

ে র উ র দাও
পিরমাপ ও মূল ায়েনর স ক আেলাচনা কেরা।

েয়াজনীয়তা আেলাচনা

 ে র উ র দাও
েয়াজনীয়তা। 

মূল েবােধর কৃিতর স েক লখ। 

3 (এক  ে র উ র দাও
Guidence Services 

িত ায় িশ েকর ভূিমকা।

CHAPRA BANGALJHI MAHAVIDYALAYA
B.A. (Hons. & Gen.) 5th Semester

OF EDUCATION

-: Assignment Topics :

দাও) 
কেরা। 

দাও) 
 

পাঠ েমর মাধ েম আমরা িকভােব মূল েবােধর িশ া পাই। 

দাও) 
পিরমাপ ও মূল ায়েনর স ক আেলাচনা কেরা। 

আেলাচনা কেরা। 

 ে র উ র দাও) 

ে র উ র দাও
Guidence Services িত া করা হয়।

িত ায় িশ েকর ভূিমকা। 

CHAPRA BANGALJHI MAHAVIDYALAYA
Semester 1st & 2

OF EDUCATION 

 
: Assignment Topics :

 
1. 
2. 
3. 

 
1. 
2. 
3. 

 
1. 
2. 
3. 

ে র উ র দাও) 
িত া করা হয়। 

CHAPRA BANGALJHI MAHAVIDYALAYA
& 2nd Internal Assessment, 202

: Assignment Topics :- 

 Course: H

 সার বিসক িচং মেডল আেলাচনা কেরা।

 Programmed Instruction 

 িশ াগত যুি িবদ ার

 Course:DSE
 শাি র িশ ায় রবী নােথর অবদান আেলাচনা কেরা।
 'Co-operative Learning'
 শাি র িশ ার নীিত িল আেলাচনা কেরা।

 Course: DSE
 শাি র িশ ার েয়াজনীয়তা আেলাচনা কেরা।
 শাি র িশ ায় জন িডটই 
 শাি র িশ ার পাঠ ম আেলাচনা কেরা

CHAPRA BANGALJHI MAHAVIDYALAYA
Internal Assessment, 202

 

Course: H-CC-12 (

সার বিসক িচং মেডল আেলাচনা কেরা।

Programmed Instruction 

যুি িবদ ার েয়াজনীয়তা

Course:DSE-T-2 (
িশ ায় রবী নােথর অবদান আেলাচনা কেরা।

operative Learning'
শাি র িশ ার নীিত িল আেলাচনা কেরা।

Course: DSE-T-2  (  
িশ ার েয়াজনীয়তা আেলাচনা কেরা।

শাি র িশ ায় জন িডটই -এর অবদান
শাি র িশ ার পাঠ ম আেলাচনা কেরা

CHAPRA BANGALJHI MAHAVIDYALAYA
Internal Assessment, 2021

 ে র উ র

সার বিসক িচং মেডল আেলাচনা কেরা।

Programmed Instruction -এর অসুিবধা আেলাচনা কেরা

েয়াজনীয়তা আেলাচনা

 ে র উ র
িশ ায় রবী নােথর অবদান আেলাচনা কেরা।

operative Learning'স েক লখ
শাি র িশ ার নীিত িল আেলাচনা কেরা।

 ে র উ র
িশ ার েয়াজনীয়তা আেলাচনা কেরা।

এর অবদান। 
শাি র িশ ার পাঠ ম আেলাচনা কেরা।

CHAPRA BANGALJHI MAHAVIDYALAYA 
1 

উ র দাও) 

সার বিসক িচং মেডল আেলাচনা কেরা। 

এর অসুিবধা আেলাচনা কেরা

আেলাচনা কেরা।

উ র দাও) 
িশ ায় রবী নােথর অবদান আেলাচনা কেরা। 

স েক লখ। 
শাি র িশ ার নীিত িল আেলাচনা কেরা।

উ র দাও) 
িশ ার েয়াজনীয়তা আেলাচনা কেরা। 

এর অসুিবধা আেলাচনা কেরা। 

।



 
 
 

Honours
ENGH
Answer any 

ENGH
Answer any

*From DSE papers
ENGH
Answer any t

ENGH
Answer any 

ENGH
Answer any 

 
General
ENGH
Answer any 

ENGH
Answer any 

ENGH
Answer any 

  
  
  

Honours 
ENGH-CC-T-11
Answer any two

1. Discuss 
2. Mahasweta

female body. Discuss.
3. Critically analyze th

ENGH-CC-T-12
Answer any two 

1. Elaborate Conrad’s 
2. Briefly discuss about the geological importance

Riders to the Sea
3. Critically comment on the character of Stephen Dedalus as a fictional alter

From DSE papers
ENGH-H-DSE
Answer any two

1. Comment on the portrayal of women in 
2. Critically analyze 
3. Write a note on the character of 

ENGH-H-DSE
Answer any two

1. Analyze Jimmy Porter to be an ‘angry young man’.
2. Discuss the themes of communism in 
3. Write a note on Postmodernism in British Literature.

ENGH-H-DSE
Answer any two

1. Write a note on N
2. Summarize T.S. Eliot’s 
3. Trace the Importance of 

General 
ENGH-G-DSE
Answer any two

1. Summarize and comment on the story of 
2. Discuss the themes of Tagore’s 
3. Justify the title of the story 

ENGH-G-SEC
Answer any one

1. What is 
2. Write a note on the types of business communication.
3. Discuss the steps to write an effective project report.

ENGH-G-GE-T
Answer any two

1. What are the various stages of revisiting a draft?
2. Write a note on the requirements of academic writing.
3. Write a brief note on the idea of synthesis.

  CHAPRA BANGALJHI MAHAVIDYALAYA
  B.A. (Hons. & Gen.) 
  DEPARTMENT OF 

11 
two of the following:

Discuss A Vindication of the Rights of Women
Mahasweta Devi’s 
female body. Discuss.

ally analyze th
12 

two of the following:
Elaborate Conrad’s 

efly discuss about the geological importance
Riders to the Sea. 
Critically comment on the character of Stephen Dedalus as a fictional alter

From DSE papers 
DSE-T-1 

wo of the following:
Comment on the portrayal of women in 
Critically analyze The Shroud
Write a note on the character of 

DSE-T-2 
two of the following:

Analyze Jimmy Porter to be an ‘angry young man’.
Discuss the themes of communism in 
Write a note on Postmodernism in British Literature.

DSE-T-3 
two of the following:

Write a note on New Criticism in the light of Cleanth Brooks’ works.
Summarize T.S. Eliot’s 
Trace the Importance of 

 
DSE-T-1 

two of the following:
Summarize and comment on the story of 
Discuss the themes of Tagore’s 
Justify the title of the story 

SEC-T-3 
one of the following:

What is Business Communication 
Write a note on the types of business communication.
Discuss the steps to write an effective project report.

T-1 
two of the following:

What are the various stages of revisiting a draft?
ite a note on the requirements of academic writing.

Write a brief note on the idea of synthesis.
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DEPARTMENT OF 

of the following: 
A Vindication of the Rights of Women

Devi’s Draupadi is a story of feminine resistance a denial of the hegemonic concept of 
female body. Discuss. 

ally analyze the thematic aspects of 

of the following: 
Elaborate Conrad’s Heart of Darkness

efly discuss about the geological importance

Critically comment on the character of Stephen Dedalus as a fictional alter
 attend questions from any 

of the following: 
Comment on the portrayal of women in 

The Shroud as a Dalit short story.
Write a note on the character of 

of the following: 
Analyze Jimmy Porter to be an ‘angry young man’.
Discuss the themes of communism in 
Write a note on Postmodernism in British Literature.

of the following: 
ew Criticism in the light of Cleanth Brooks’ works.

Summarize T.S. Eliot’s Tradition and Individual Talent
Trace the Importance of Lyrical ballads

of the following: 
Summarize and comment on the story of 
Discuss the themes of Tagore’s 
Justify the title of the story The Quilt

of the following: 
Communication 

Write a note on the types of business communication.
Discuss the steps to write an effective project report.

of the following: 
What are the various stages of revisiting a draft?

ite a note on the requirements of academic writing.
Write a brief note on the idea of synthesis.

CHAPRA BANGALJHI MAHAVIDYALAYA
B.A. (Hons. & Gen.) 5th Semester 1
DEPARTMENT OF ENGLISH

A Vindication of the Rights of Women
is a story of feminine resistance a denial of the hegemonic concept of 

e thematic aspects of Colour Purple

Heart of Darkness as a 
efly discuss about the geological importance

Critically comment on the character of Stephen Dedalus as a fictional alter
questions from any 

Comment on the portrayal of women in Untouchable Spring
as a Dalit short story.

Write a note on the character of Rebati. 

Analyze Jimmy Porter to be an ‘angry young man’.
Discuss the themes of communism in Animal Farm
Write a note on Postmodernism in British Literature.

ew Criticism in the light of Cleanth Brooks’ works.
Tradition and Individual Talent
Lyrical ballads in Romantic 

Summarize and comment on the story of The Shroud
Discuss the themes of Tagore’s Red Oleanders

The Quilt. 

Communication and how it is important for any business 
Write a note on the types of business communication.
Discuss the steps to write an effective project report.

What are the various stages of revisiting a draft?
ite a note on the requirements of academic writing.

Write a brief note on the idea of synthesis. 

CHAPRA BANGALJHI MAHAVIDYALAYA
Semester 1st & 2

ENGLISH 

A Vindication of the Rights of Women as a feministic work.
is a story of feminine resistance a denial of the hegemonic concept of 

Colour Purple

as a critique of Colonialism.
efly discuss about the geological importance and superstitions of Aran Islands

Critically comment on the character of Stephen Dedalus as a fictional alter
questions from any two

Untouchable Spring
as a Dalit short story. 

Analyze Jimmy Porter to be an ‘angry young man’. 
Animal Farm. 

Write a note on Postmodernism in British Literature. 

ew Criticism in the light of Cleanth Brooks’ works.
Tradition and Individual Talent

in Romantic Movement

The Shroud. 
Red Oleanders. 

how it is important for any business 
Write a note on the types of business communication. 
Discuss the steps to write an effective project report. 

What are the various stages of revisiting a draft? 
ite a note on the requirements of academic writing. 
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as a feministic work.
is a story of feminine resistance a denial of the hegemonic concept of 

Colour Purple. 

critique of Colonialism.
and superstitions of Aran Islands

Critically comment on the character of Stephen Dedalus as a fictional alter
two papers

Untouchable Spring. 

ew Criticism in the light of Cleanth Brooks’ works.
Tradition and Individual Talent. 

Movement. 

how it is important for any business 
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as a feministic work. 
is a story of feminine resistance a denial of the hegemonic concept of 

critique of Colonialism. 
and superstitions of Aran Islands

Critically comment on the character of Stephen Dedalus as a fictional alter-ego of Joyce.
papers of your choice

ew Criticism in the light of Cleanth Brooks’ works. 

how it is important for any business strategy.

CHAPRA BANGALJHI MAHAVIDYALAYA
Internal Assessment, 2021 

is a story of feminine resistance a denial of the hegemonic concept of 

and superstitions of Aran Islands in connection to 

ego of Joyce. 
of your choice. 

strategy. 

CHAPRA BANGALJHI MAHAVIDYALAYA 
 

is a story of feminine resistance a denial of the hegemonic concept of 

in connection to 

 

is a story of feminine resistance a denial of the hegemonic concept of 



CHAPRA BANGALJHI MAHAVIDYALAYA 

B.A. (Honours & General) 5th Semester 1st and 2nd Internal Assessment, 2021 

DEPARTMENT OF GEOGRAPHY 

_______________________________________________________________________________________ 

ASSIGNMENT TOPICS 

SEMESTER-V: HONOURS 

 

PAPER-GEO/H/CC/T&P/11 [Research Methodology and Field Work] Answer any 02 

1. Define Research. Discuss the different types of research and its significance. 

2. Briefly elaborate the importance of Literature Review in Research. 

3. Define Questionnaire. Discuss the different types of questionnaires used for research purpose. 

PAPER-GEO/H/CC/T&P/12 [Remote Sensing and GIS] Answer any 02 

1. Distinguish between Raster and Vector data structure.  

2. Definition of Remote Sensing and mention the stages of Remote Sensing. 

3. Describe the Visual & Digital image interpretation. 

PAPER-GEO/H/DSE/T/01(B) [Cultural and Settlement Geography] Answer any 02 

1. Discuss on the scope of cultural geography. 

2. Discuss various types of cultural diffusion with example. 

3. How the social morphology of Indian villages reflects in their settlement morphology – discuss. 

PAPER-GEO/H/DSE/T/02(A) [Population Geography] Answer any 02 

1. Define Population Density. Discuss the factors that determine the population distribution pattern. 

2. Write a short note on Demographic Transition Model with reference to world and India. 

3. Write a note on Marxian Theory of Population Growth. 

________________________________ 

 

SEMESTER-V: 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 of Man-made disasters and discuss them with example. 

2. Highlight the causes and hazardous consequences of soil erosion. 

3. Write a note the impact and distribution of landslide in India. 

PAPER-GEO/G/SEC/P/03(B) [Collection, Mapping and Interpretation of Climatic Data] Answer any 01 

1. Discuss about the structure and function of Six's Maximum and Minimum Thermometer. 

2. Discuss about the structure and function of Wet and Dry Bulb Hygrometer. 

_________________________________ 



 
 
 
 

Honours
 Course: H
1. স েদর

2. অবিশ ায়েনর

3. ১৮৫৭

 Course: H

1. সমাজ

2. িন বেগর

3. উিনশ

 Course: DSE
1. ওিহেফন

2. াক

3. ব ার

 Course: DSE
1. মইিজ

2. রাই

3. জাপান

 

GENERAL 

 G
1.
2.
3.

 G
1. 
2. 
 

 

   
   
   

Honours 
Course: H-CC
স েদর বিহগমন

অবিশ ায়েনর বিশ িল

১৮৫৭-র মহািবে ােহর

Course: H-CC

সমাজ সং ার আে ালেন

িন বেগর ইিতহাসচচা

উিনশ শতেকর 

Course: DSE
ওিহেফন যুে র

াক আধুিনক চীেনর

ব ার িবে ােহর

Course: DSE
মইিজ পুনঃ িত ার

রাই তািনমা বলেত

জাপান কন মা ু িরয়া

GENERAL 

-DSE যেকােনা
. াক আধুিনক চীেনর সমাজব ব া 
. কা লখ-
. সান ইয়াৎ সেনর কৃিত  মূল ায়ন 

-SEC যেকােনা এক  ে র উ র দাও
 ইিতহাস অধ য়েনর ে  ত  চচার অবদান আেলাচনা কেরা ।
 অতীেতর সংর ক িহসােব িমউিজ

 CHAPRA BANGALJHI MAHAVIDYALAYA
 B.A. (Hon
 DEPARTMENT OF 

CC-11 যেকােনা  ে র উ র দাও 

বিহগমন স েক এক

বিশ িল আেলাচনা

মহািবে ােহর চিরে র

CC-12 যেকােনা  ে র উ র দাও 

আে ালেন নব ব ীয়েদর

ইিতহাসচচা স েক

 বাংলার নবজাগরণ

Course: DSE-1 যেকােনা  ে র উ র দাও 

যুে র ধান কারণ

চীেনর কৃষকেদর

িবে ােহর কৃিত স েক

Course: DSE-2 যেকােনা  ে র উ র দাও 

িত ার চির  িবে ষণ

বলেত িক বাঝ 

মা ু িরয়া আ মণ

GENERAL  

যেকােনা  ে র
াক আধুিনক চীেনর সমাজব ব া 

- লং মাচ । 
সান ইয়াৎ সেনর কৃিত  মূল ায়ন 

যেকােনা এক  ে র উ র দাও
ইিতহাস অধ য়েনর ে  ত  চচার অবদান আেলাচনা কেরা ।
অতীেতর সংর ক িহসােব িমউিজ
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DEPARTMENT OF 

যেকােনা  ে র উ র দাও 

এক  িনব  রচনা কেরা 

আেলাচনা কেরা 

চিরে র মূল ায়ন কেরা 

যেকােনা  ে র উ র দাও 

নব ব ীয়েদর ভূিমকা

স েক আেলাচনা 

নবজাগরণ বলেত 

যেকােনা  ে র উ র দাও 

কারণ িছল আিফম-

কৃষকেদর অব া আেলাচনা

স েক এক  িনব

যেকােনা  ে র উ র দাও 

িবে ষণ কেরা 

বাঝ ? 

আ মণ কেরিছল ?

ে র উ র দাও ।
াক আধুিনক চীেনর সমাজব ব া আেলাচনা কেরা 

সান ইয়াৎ সেনর কৃিত  মূল ায়ন কেরা 

যেকােনা এক  ে র উ র দাও
ইিতহাস অধ য়েনর ে  ত  চচার অবদান আেলাচনা কেরা ।
অতীেতর সংর ক িহসােব িমউিজয়ােমর ভূিমকা লেখা ।

CHAPRA BANGALJHI MAHAVIDYALAYA
. & Gen.) 5th Semester 1

DEPARTMENT OF HISTORY

-: Assignment Topics :

যেকােনা  ে র উ র দাও 

রচনা কেরা । 

কেরা । 

কেরা । 

যেকােনা  ে র উ র দাও 

ভূিমকা কৃত 

আেলাচনা কেরা । 

 িক বাঝ ? 

যেকােনা  ে র উ র দাও । 
- এ কথা বলা 

আেলাচনা কেরা 

িনব  রচনা কেরা 

যেকােনা  ে র উ র দাও । 
কেরা । 

? 

দাও । 
আেলাচনা কেরা 

কেরা । 

যেকােনা এক  ে র উ র দাও । 
ইিতহাস অধ য়েনর ে  ত  চচার অবদান আেলাচনা কেরা ।

েমর ভূিমকা লেখা ।

CHAPRA BANGALJHI MAHAVIDYALAYA
Semester 1

HISTORY 

: Assignment Topics :

যেকােনা  ে র উ র দাও । 

যেকােনা  ে র উ র দাও । 

কৃত মূল ায়ন কেরা 

বলা িক যুি যু

কেরা । 

কেরা । 

আেলাচনা কেরা । 

ইিতহাস অধ য়েনর ে  ত  চচার অবদান আেলাচনা কেরা ।
েমর ভূিমকা লেখা । 

CHAPRA BANGALJHI MAHAVIDYALAYA
Semester 1st & 2nd Internal Assessment, 2021

: Assignment Topics :- 

কেরা । 

যুি যু  হেব ? 

ইিতহাস অধ য়েনর ে  ত  চচার অবদান আেলাচনা কেরা । 

CHAPRA BANGALJHI MAHAVIDYALAYA
Internal Assessment, 2021

CHAPRA BANGALJHI MAHAVIDYALAYA
Internal Assessment, 2021

CHAPRA BANGALJHI MAHAVIDYALAYA 
Internal Assessment, 2021 

 



 
 
 

 

Honours
 Course: H
1. কাল মাে র 
2. গা ীজীেক অ
3. পিরবারেক কন াথিমক গা ী বলা হ

 Course: H
1. If 

A= {1,
B= {2,
What
~A
~ B
 

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

 Course: H
1. সমািধ কােক বেল
2. িবিভ  কার ল ণা
3. প ল ণ ও তট ল েণর পাথক  আেলাচনা কর ।

 Course: H
1. িহউমেক অনুসরণ কের মুদম ও ধারণার পাথক  আেলাচনা কেরা
2. িহউম য িতন  অনু
3. স ব তা িবষ

 
General
 Course: PHIL
1. ধমদশন কােক বেল
2. বেদ িনেদিশত যেকােনা পাঁচ  মূল  উে খ ও সংি  ব াখ া কেরা।
3. Religion 

 Course: PHIL
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।

 

 

   
   
   

Honours 
Course: H-CC
কাল মাে র ঐিতহািসক ব বাদ ব াখ া কেরা ।
গা ীজীেক অনুসরণ কের সত া েহর িবিভ  ধরণ
পিরবারেক কন াথিমক গা ী বলা হ

Course: H-CC
If  V= {1, 2, 3,
A= {1, 2} 
B= {2, 3} 
What one the following
~A  ~ A ^ ~ B 
~ B  ~ (A ^ B)
   
Is B a sabreation of A?
Ts C a subreation of D?

Course: H-DSE
সমািধ কােক বেল
িবিভ  কার ল ণা

প ল ণ ও তট ল েণর পাথক  আেলাচনা কর ।

Course: H-DSE
িহউমেক অনুসরণ কের মুদম ও ধারণার পাথক  আেলাচনা কেরা
িহউম য িতন  অনু
স ব তা িবষেয় িহউেমর মত আেলাচনা কেরা

General 
Course: PHIL
ধমদশন কােক বেল
বেদ িনেদিশত যেকােনা পাঁচ  মূল  উে খ ও সংি  ব াখ া কেরা।

Religion বলেত কী বাঝায় তা আেলাচনা কেরা।

Course: PHIL
দশেনর কৃিত ও প িবষেয় মতবাদ ব াখ া কেরা।
অিধিবদ ার প স ক য় ও ান স ক য় মতবােদর মেধ  তুলনামূলক আেলাচনা কেরা।

 CHAPRA BANGALJHI MAHAVIDYALAYA
 B.A. (Hon
 DEPARTMENT OF 

 
CC-11 যেকােনা  ে র উ র দাও 

ঐিতহািসক ব বাদ ব াখ া কেরা ।
নুসরণ কের সত া েহর িবিভ  ধরণ

পিরবারেক কন াথিমক গা ী বলা হ

CC-12 যেকােনা  ে র উ র দাও 
3, 4, 5} 

one the following 
~ A ^ ~ B  
~ (A ^ B) 
  

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

DSE-01 যেকােনা  ে র উ র দাও 
সমািধ কােক বেল? সমািধ কয কার
িবিভ  কার ল ণার উদাহরণ সহ ব াখ া কেরা

প ল ণ ও তট ল েণর পাথক  আেলাচনা কর ।

SE-02 যেকােনা  ে র উ র দাও 
িহউমেক অনুসরণ কের মুদম ও ধারণার পাথক  আেলাচনা কেরা
িহউম য িতন  অনুষ  সূে র  উে খ কেরছন স িল া  সহ ব াখ া কেরা

িহউেমর মত আেলাচনা কেরা

Course: PHIL-DSE-T-1 (A) (
ধমদশন কােক বেল? ধম-দশেনর আেলাচ  িবষয় িল ব াখ া কেরা।
বেদ িনেদিশত যেকােনা পাঁচ  মূল  উে খ ও সংি  ব াখ া কেরা।

বলেত কী বাঝায় তা আেলাচনা কেরা।

Course: PHIL-G-SEC-T-
দশেনর কৃিত ও প িবষেয় মতবাদ ব াখ া কেরা।
অিধিবদ ার প স ক য় ও ান স ক য় মতবােদর মেধ  তুলনামূলক আেলাচনা কেরা।

 

CHAPRA BANGALJHI MAHAVIDYALAYA
(Hons. & Gen.

DEPARTMENT OF 

যেকােনা  ে র উ র দাও 
ঐিতহািসক ব বাদ ব াখ া কেরা । 
নুসরণ কের সত া েহর িবিভ  ধরণ

পিরবারেক কন াথিমক গা ী বলা হয়?- আেলাচনা কেরা

যেকােনা  ে র উ র দাও 
   

 A ~ (~ B) 
 ~ A ~ B 

 ~ A ~ (~ B) 

যেকােনা  ে র উ র দাও 
সমািধ কয কার? সংে েপ আেলাচনা কেরা

উদাহরণ সহ ব াখ া কেরা
প ল ণ ও তট ল েণর পাথক  আেলাচনা কর ।

যেকােনা  ে র উ র দাও 
িহউমেক অনুসরণ কের মুদম ও ধারণার পাথক  আেলাচনা কেরা

উে খ কেরছন স িল া  সহ ব াখ া কেরা
িহউেমর মত আেলাচনা কেরা ।

1 (A) (  ে র
দশেনর আেলাচ  িবষয় িল ব াখ া কেরা।

বেদ িনেদিশত যেকােনা পাঁচ  মূল  উে খ ও সংি  ব াখ া কেরা।
বলেত কী বাঝায় তা আেলাচনা কেরা।

-3 (এক  ে র উ র দাও
দশেনর কৃিত ও প িবষেয় মতবাদ ব াখ া কেরা।
অিধিবদ ার প স ক য় ও ান স ক য় মতবােদর মেধ  তুলনামূলক আেলাচনা কেরা।

CHAPRA BANGALJHI MAHAVIDYALAYA
. & Gen.) 5th Semester 1

DEPARTMENT OF PHILOSOPHY

-: Assignment Topics :

যেকােনা  ে র উ র দাও । 
 

নুসরণ কের সত া েহর িবিভ  ধরণ িল আেলাচনা কেরা
আেলাচনা কেরা । 

যেকােনা  ে র উ র দাও ।  
  

 

যেকােনা  ে র উ র দাও । 
েপ আেলাচনা কেরা

উদাহরণ সহ ব াখ া কেরা ।  
প ল ণ ও তট ল েণর পাথক  আেলাচনা কর । 

যেকােনা  ে র উ র দাও । 
িহউমেক অনুসরণ কের মুদম ও ধারণার পাথক  আেলাচনা কেরা

উে খ কেরছন স িল া  সহ ব াখ া কেরা
। 

ে র উ র দাও) 
দশেনর আেলাচ  িবষয় িল ব াখ া কেরা।

বেদ িনেদিশত যেকােনা পাঁচ  মূল  উে খ ও সংি  ব াখ া কেরা।
বলেত কী বাঝায় তা আেলাচনা কেরা। 

ে র উ র দাও)
দশেনর কৃিত ও প িবষেয় মতবাদ ব াখ া কেরা। 
অিধিবদ ার প স ক য় ও ান স ক য় মতবােদর মেধ  তুলনামূলক আেলাচনা কেরা।

CHAPRA BANGALJHI MAHAVIDYALAYA
Semester 1st & 2

PHILOSOPHY 

: Assignment Topics :

িল আেলাচনা কেরা । 

 
 

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>, <

 
েপ আেলাচনা কেরা ।  

 
িহউমেক অনুসরণ কের মুদম ও ধারণার পাথক  আেলাচনা কেরা । 

উে খ কেরছন স িল া  সহ ব াখ া কেরা

 
দশেনর আেলাচ  িবষয় িল ব াখ া কেরা। 

বেদ িনেদিশত যেকােনা পাঁচ  মূল  উে খ ও সংি  ব াখ া কেরা। 

) 

অিধিবদ ার প স ক য় ও ান স ক য় মতবােদর মেধ  তুলনামূলক আেলাচনা কেরা।

CHAPRA BANGALJHI MAHAVIDYALAYA
& 2nd Internal Assessment, 2021

: Assignment Topics :- 

 
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>, <

উে খ কেরছন স িল া  সহ ব াখ া কেরা । 

অিধিবদ ার প স ক য় ও ান স ক য় মতবােদর মেধ  তুলনামূলক আেলাচনা কেরা। 

CHAPRA BANGALJHI MAHAVIDYALAYA
Internal Assessment, 2021

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>}

CHAPRA BANGALJHI MAHAVIDYALAYA
Internal Assessment, 2021 

Consider the following relation : 
A= { <1, 2>, <5, 10>, <2, 3>, <1, 3>, <4, 4>}
B= {<1, 1>, <2, 2>, <3, 3>} 

1, 1>, <2, 2>}

CHAPRA BANGALJHI MAHAVIDYALAYA 

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



 
 
 

 

   
   
   

Honours
 Course: POL
1. েটার
2. মািসিলও
3. ধমিনরেপ  রাজনীিতর জনক িহেসেব ম ািকয়ােভলী

 Course: POL
1. লেকর স ি
2. িমেলর াধীনতার ধারণা
3. মরী

 Course: POL
1. নাগিরকতার সনাতন ধারণা
2. আধুিনক রাে  নাগিরকতা
3. িব ািয়ত ন ায়িবচােরর ধারণা

 Course: POL
1. জননীিতর ধারণা
2. ভারেত জননীিতর িনধারক
3. ভারতীয় জননীিতর িনধারেন অথৈনিতক চ ােল  সমূহ

 
GENERAL 

 POL
1. নাগিরকতার সনাতন ধারণা
2. আধুিনক রাে  নাগিরকতা ধারণার িববতন
3. িব ািজত ন ায়িবচােরর ধারণা 

 POL
1. গা ীর জাতীয়তাবােদর ধারণা
2. অ ৃশ তা
3. গা ীজীর িশ া িচ া

 POL
1. নারীেদর িব ে  িহংসা
2. মানবািধকার কিমশন

 CHAPRA BANGALJHI MAHAVIDYALAYA
 B.A. (Hon
 DEPARTMENT OF 

Honours 
Course: POL

েটার ন ায়িবচার
মািসিলও অফ পাডুয়া
ধমিনরেপ  রাজনীিতর জনক িহেসেব ম ািকয়ােভলী

Course: POL
লেকর স ি  ত
িমেলর াধীনতার ধারণা
মরী উলে ান 

Course: POL
নাগিরকতার সনাতন ধারণা
আধুিনক রাে  নাগিরকতা
িব ািয়ত ন ায়িবচােরর ধারণা

Course: POL
জননীিতর ধারণা
ভারেত জননীিতর িনধারক
ভারতীয় জননীিতর িনধারেন অথৈনিতক চ ােল  সমূহ

GENERAL  

POL-G-DSE
নাগিরকতার সনাতন ধারণা
আধুিনক রাে  নাগিরকতা ধারণার িববতন
িব ািজত ন ায়িবচােরর ধারণা 

POL-G-GE-T
গা ীর জাতীয়তাবােদর ধারণা
অ ৃশ তা িবষেয়
গা ীজীর িশ া িচ া

POL-G-SEC
নারীেদর িব ে  িহংসা
মানবািধকার কিমশন

 

CHAPRA BANGALJHI MAHAVIDYALAYA
(Hons. & Gen.

DEPARTMENT OF 

Course: POL-H-CC-T-
ন ায়িবচার তে র উপর

পাডুয়া 
ধমিনরেপ  রাজনীিতর জনক িহেসেব ম ািকয়ােভলী

Course: POL-H-CC-T-
ত  

িমেলর াধীনতার ধারণা 
 াফেট নারীবাদ

Course: POL-H-DSE-T
নাগিরকতার সনাতন ধারণা 
আধুিনক রাে  নাগিরকতা ধারণার িববতন
িব ািয়ত ন ায়িবচােরর ধারণা (global justice)

Course: POL-H-DSE-T
জননীিতর ধারণা 
ভারেত জননীিতর িনধারক 
ভারতীয় জননীিতর িনধারেন অথৈনিতক চ ােল  সমূহ

DSE-T-1(A) যেকােনা
নাগিরকতার সনাতন ধারণা 
আধুিনক রাে  নাগিরকতা ধারণার িববতন
িব ািজত ন ায়িবচােরর ধারণা 

T-1(A) যেকােনা  
গা ীর জাতীয়তাবােদর ধারণা 

িবষেয় গা ীজী 
গা ীজীর িশ া িচ া 

SEC-T-3 যেকােনা এক  
নারীেদর িব ে  িহংসা (Violence sgainst Women
মানবািধকার কিমশন 

CHAPRA BANGALJHI MAHAVIDYALAYA
. & Gen.) 5th Semester 1

DEPARTMENT OF POLITICAL SCIENCE

-: Assignment Topics :

-11 যেকােনা
উপর কা 

ধমিনরেপ  রাজনীিতর জনক িহেসেব ম ািকয়ােভলী

-12 যেকােনা

াফেট নারীবাদ 

T-1(A) যেকােনা

ধারণার িববতন 
(global justice)

T-2(A) যেকােনা

ভারতীয় জননীিতর িনধারেন অথৈনিতক চ ােল  সমূহ

যেকােনা 

আধুিনক রাে  নাগিরকতা ধারণার িববতন 
িব ািজত ন ায়িবচােরর ধারণা (global justice

যেকােনা  
গা ীর জাতীয়তাবােদর ধারণা 

যেকােনা এক   
Violence sgainst Women

CHAPRA BANGALJHI MAHAVIDYALAYA
Semester 1

POLITICAL SCIENCE

: Assignment Topics :

যেকােনা   

ধমিনরেপ  রাজনীিতর জনক িহেসেব ম ািকয়ােভলী 

যেকােনা   

যেকােনা   

(global justice) 

যেকােনা   

ভারতীয় জননীিতর িনধারেন অথৈনিতক চ ােল  সমূহ 

  

global justice) 

 

 
Violence sgainst Women)

CHAPRA BANGALJHI MAHAVIDYALAYA
Semester 1st & 2nd Internal Assessment, 2021

POLITICAL SCIENCE

: Assignment Topics :- 

 

 

 

) 

CHAPRA BANGALJHI MAHAVIDYALAYA
Internal Assessment, 2021

POLITICAL SCIENCE 

CHAPRA BANGALJHI MAHAVIDYALAYA
Internal Assessment, 2021

CHAPRA BANGALJHI MAHAVIDYALAYA 
Internal Assessment, 2021 

 



 
 
 
 

Honours
 Course: H
1. ऋ वेद य अि नदेवतायाः व पािण वैिश ्यािन उप थापयतु
2. अथववेद य भूिमसू ानुसारं भूमेः व पमा
3. बहृदाहर यकोपिनषि शा

 Course: H
1. वैयाकरण
2. वैयाकरण
3. समा चुिवधाः इित तु योवादः

 Course: H
1. टीका काया
2. अनुमान माणे या ेः व पं िनणयम्
3. अनुमान माने प चावयवाः लेखनीयाः ।

 Course: H
1. योगि विृ िनरोधः इ य य सू य तातपय दशयतु
2. टीका काया
3. या या काया

 

General
 Course: 
1. ৃ িতশা কার কৗ ল  স েক যা জােনা লখ
2. ষাড়শ
3. কা

 Course: G
1. স
2. কৃ 
3. ম াগব ীতার

 Course: G
1 ‘ যাগি বৃি িনেরাধঃ
2 অ া েযােগর

 

   
   
   

Honours 
Course: H-CC
ऋ वेद य अि नदेवतायाः व पािण वैिश ्यािन उप थापयतु
अथववेद य भूिमसू ानुसारं भूमेः व पमा
बहृदाहर यकोपिनषि शा

Course: H-CC
वैयाकरणिस ा तकौमु ानुसारं 
वैयाकरणिस ा तकौमु ानुसारं सू या या काया
समा चुिवधाः इित तु योवादः

Course: H-DSE
टीका काया- अनुमान माणम्
अनुमान माणे या ेः व पं िनणयम्
अनुमान माने प चावयवाः लेखनीयाः ।

Course: H-DSE
योगि विृ िनरोधः इ य य सू य तातपय दशयतु
टीका काया- िच विृ ः
या या काया-  

   

General 
Course: G-DSE

ৃ িতশা কার কৗ ল  স েক যা জােনা লখ
ষাড়শ সং েরর
কা লখ- চতুরা ম

Course: G-GE
স  ধাতুর আ েনপদীর
 ধাতুর পর ৈয়পদীর
ম াগব ীতার

Course: G-SEC
যাগি বৃি িনেরাধঃ

অ া েযােগর আট

 CHAPRA BANGALJHI MAHAVIDYALAYA
 B.A. (Hon
 DEPARTMENT OF SANSKRIT

 
CC-11 (सं कृतभाषया देवनागरीिल या उ र यं 

ऋ वेद य अि नदेवतायाः व पािण वैिश ्यािन उप थापयतु
अथववेद य भूिमसू ानुसारं भूमेः व पमा
बहृदाहर यकोपिनषि शा मै ेयी

CC-12 (सं कृतभाषया देवनागरीिल या उ र यं 
िस ा तकौमु ानुसारं 
िस ा तकौमु ानुसारं सू या या काया

समा चुिवधाः इित तु योवादः

DSE-01 (सं कृतभाषया देवनागरीिल या उ र यं 
अनुमान माणम ्

अनुमान माणे या ेः व पं िनणयम्
अनुमान माने प चावयवाः लेखनीयाः ।

SE-02 (सं कृतभाषया देवनागरीिल या उ रमेकं 
योगि विृ िनरोधः इ य य सू य तातपय दशयतु

िच विृ ः। 
 न िह कि त ् णमिप जातु ित यकमकृत।्

 कायते वशः कम सवः कृितजैगुणैः।।

DSE-01 ( য কােনা
ৃ িতশা কার কৗ ল  স েক যা জােনা লখ

সং েরর  আেলাচনা
চতুরা ম । 

GE-01 ( য কােনা
আ েনপদীর প িল

পর ৈয়পদীর প িল
ম াগব ীতার াদশ অধ ায়

SEC-03 ( য কােনা
যাগি বৃি িনেরাধঃ’ পত িল ণীত

আট  অে র প
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सं कृतभाषया देवनागरीिल या उ र यं 
ऋ वेद य अि नदेवतायाः व पािण वैिश ्यािन उप थापयतु
अथववेद य भूिमसू ानुसारं भूमेः व पमालो यताम्

मै ेयी-या व ययोः कथोपकथनं

सं कृतभाषया देवनागरीिल या उ र यं 
िस ा तकौमु ानुसारं सू या या काया
िस ा तकौमु ानुसारं सू या या काया

समा चुिवधाः इित तु योवादः- या या काया।

सं कृतभाषया देवनागरीिल या उ र यं 
 । 

अनुमान माणे या ेः व पं िनणयम ्। 
अनुमान माने प चावयवाः लेखनीयाः । 

सं कृतभाषया देवनागरीिल या उ रमेकं 
योगि विृ िनरोधः इ य य सू य तातपय दशयतु

न िह कि त ् णमिप जातु ित यकमकृत।्
कायते वशः कम सवः कृितजैगुणैः।।

কােনা ভাষায়
ৃ িতশা কার কৗ ল  স েক যা জােনা লখ

আেলাচনা কর । 

কােনা ভাষায়
প িল লখ (বতমান

প িল লখ (বতমান
অধ ায় অনুসাের ভি েযাগ

কােনা ভাষায়
পত িল ণীত এই 

প আেলাচনা
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सं कृतभाषया देवनागरीिल या उ र यं 
ऋ वेद य अि नदेवतायाः व पािण वैिश ्यािन उप थापयतु

लो यताम ्।  
या व ययोः कथोपकथनं

सं कृतभाषया देवनागरीिल या उ र यं 
सू या या काया-  ूवमपाये

िस ा तकौमु ानुसारं सू या या काया-  आधारो
या या काया। 

सं कृतभाषया देवनागरीिल या उ र यं 

सं कृतभाषया देवनागरीिल या उ रमेकं 
योगि विृ िनरोधः इ य य सू य तातपय दशयतु ।  

न िह कि त ् णमिप जातु ित यकमकृत।्
कायते वशः कम सवः कृितजैगुणैः।।

ভাষায় র ে র
ৃ িতশা কার কৗ ল  স েক যা জােনা লখ । 

ভাষায় র ে র
বতমান, অতীত এবং

বতমান, অতীত এবং
ভি েযাগ ব াখ া 

ভাষায় র ে র
 সূ  সিব ার 

আেলাচনা কর । 
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सं कृतभाषया देवनागरीिल या उ र यं लेखनीयम्
ऋ वेद य अि नदेवतायाः व पािण वैिश ्यािन उप थापयतु ।  

या व ययोः कथोपकथनं ितपादयत

सं कृतभाषया देवनागरीिल या उ र यं लेखनीयम्
ूवमपायेऽपादानम ्

आधारोऽिधकरणम ्

सं कृतभाषया देवनागरीिल या उ र यं लेखनीयम्

सं कृतभाषया देवनागरीिल या उ रमेकं लेखनीयम्

न िह कि त ् णमिप जातु ित यकमकृत।् 
कायते वशः कम सवः कृितजैगुणैः।। 

ে র উ র দাও

ে র উ র দাও) 
এবং ভিবষ ৎকাল

এবং ভিবষ ৎকাল
ব াখ া কর । 

ে র উ র দাও
সিব ার আেলাচনা কর

CHAPRA BANGALJHI MAHAVIDYALAYA
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लेखनीयम)् 

ितपादयत । 

लेखनीयम)् 
पादानम ्(1/4/24) ।  

 (1/4/45) । 

लेखनीयम)् 

लेखनीयम)् 

দাও) 

 
ভিবষ ৎকাল) । 

কাল) । 

দাও) 
কর । 

CHAPRA BANGALJHI MAHAVIDYALAYA
Internal Assessment, 2021
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Honours 

 COURSE:   H
ক) িল  বষেম র
খ) িপতৃত  (Patriarchy) 
গ) Gendering Sociology 

 COURSE:   H
ক) নগর সমাজিব ান
খ )প ী ও নগেরর
গ) নগর সভ তা

 COURSE:   H
ক) সমােজ  Myth 
খ ) Theodicy  
গ) টােটমবাদ

 COURSE:   H
ক) িকেশার অপরাধ
খ) সামািজক
গ) সামািজক 
 

GENERAL 
 COURSE:   G

ক) Ethnic violence 
খ) সামািজক
গ) ধম য় মৗলবাদ

 COURSE:   G
ক) নমুনা িক 
খ)  সমাজতাি ক
গ) মালা িক

 COURSE:   GE
ক) নগর ও নগরায়ন
খ) নগর সভ তা
গ) রবাট রডিফে র
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COURSE:   H-CC-11 
বষেম র ( Gender Inequality ) 

(Patriarchy) বলেত
) Gendering Sociology 

COURSE:   H-CC-12 
সমাজিব ান অধ ায়েন

নগেরর পাথক  লখ
সভ তা উ ােনর থম

COURSE:   H-DSE-1A 
Myth – র ি য়াগত

) Theodicy  িক? আেলাচনা
টােটমবাদ আেলাচনা কেরা

COURSE:   H-DSE-1C
অপরাধ বলেত কী

সামািজক সমস া বলেত 
সামািজক সমস া িল িবে ষণএর

GENERAL 
COURSE:   G-DSE-1C 
) Ethnic violence কী ?
সামািজক সমস া বলেত 

মৗলবাদ ( Religious Fundamentalism) 

COURSE:   G-SEC-03 
 ? নমুনার বিশ িল

সমাজতাি ক গেবষণায়
িক ? মালা ব বহােরর

COURSE:   GE-1 যেকােনা
নগরায়ন বলেত 

সভ তা উ ােনর থমেঢউ
রডিফে র “Rural

 

CHAPRA BANGALJHI MAHAVIDYALAYA
(Hons. & Gen.

DEPARTMENT OF 

11 যেকােনা 
( Gender Inequality ) 

বলেত কী বাঝ
) Gendering Sociology বলেত িক বাঝ

12 যেকােনা 
অধ ায়েন Ecological perspective 

লখ । 
থম ঢউ স েক

1A যেকােনা
ি য়াগত ভূিমকা স েক

আেলাচনা কেরা । 
কেরা । 

1C যেকােনা
কী বােঝা ? এর
 কী বােঝা । 

িবে ষণএর তাি ক

GENERAL  
1C যেকােনা
? 
 কী বােঝা ? 

( Religious Fundamentalism) 

03 যেকােনা 
বিশ িল লখ । 

গেবষণায় এতথ সং েহর
ব বহােরর সুিবধা

যেকােনা  ে র
 িক বােঝা ? 
থমেঢউ স েক

“Rural-Urban Continuum” 

CHAPRA BANGALJHI MAHAVIDYALAYA
. & Gen.) 5th Semester 1

DEPARTMENT OF SOCIOLOGY

-: Assignment Topics :

 ে র উ র
( Gender Inequality ) কারণ িল লখ

বাঝ ?  
বাঝ । 

 ে র উ র
Ecological perspective 

স েক আেলাচনা কেরা

যেকােনা  ে র উ র
স েক সংি

যেকােনা  ে র উ র
এর কারণ িল আেলাচনা

তাি ক ি ভি িল

যেকােনা  ে র উ র

( Religious Fundamentalism) িক?

  ে র উ র
 

এতথ সং েহর প িত েলা িক
সুিবধা লখ । 

ে র উ র দাও

স েক আেলাচনা কেরা
Urban Continuum”  ত

CHAPRA BANGALJHI MAHAVIDYALAYA
Semester 1st & 2

SOCIOLOGY 

 
: Assignment Topics :

উ র দাও । 
লখ । 

উ র দাও । 
Ecological perspective বণনা কেরা 

কেরা । 

উ র দাও । 
সংি  কা লখ । 

উ র দাও । 
আেলাচনা কেরা ।

ি ভি িল উে খ কেরা ।

উ র দাও । 

িক? 

উ র দাও । 

িক িক ? 

দাও । 

কেরা । 
ত  লেখা । 
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 । 

 

। 

। 
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1.
2.
3.

 

   
   
   

 Answer any two of the following questions.    

. Explain the principles and characteristics of sports training.                                      

. Explain worming up and cooling down.                            

. What is load? Explain 
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Answer any two of the following questions.    

Explain the principles and characteristics of sports training.                                      
Explain worming up and cooling down.                            
What is load? Explain 
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Answer any two of the following questions.    

Explain the principles and characteristics of sports training.                                      
Explain worming up and cooling down.                            
What is load? Explain different kinds of load.
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Answer any two of the following questions.    

Explain the principles and characteristics of sports training.                                      
Explain worming up and cooling down.                            

different kinds of load.
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Answer any two of the following questions.    

Explain the principles and characteristics of sports training.                                      
Explain worming up and cooling down.                            

different kinds of load. 
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Answer any two of the following questions.      

Explain the principles and characteristics of sports training.                                      
Explain worming up and cooling down.                            
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Explain the principles and characteristics of sports training.                                      
Explain worming up and cooling down.                             
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Explain the principles and characteristics of sports training.                                      
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5 X 2 = 10  

Explain the principles and characteristics of sports training.                                       

 


