CHAPRA BANGALJHI MAHAVIDYALAYA
Bangaljhi, Nadia-741123

Department wise Assignment Topics list
FOR
B.A. (Honours. & General)
Forth Semester 1st & 2nd Internal Assessment, 2020

4th 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
িলখেব ।
* িত

তা বজায় রেখ সু রভােব

ে র পূ ণমান ৫ ।

* উ রপে একািধক পৃ া থাকেল অবশ ই িমক সংখ া িদেত হেব ।
* চতুথ সিম ােরর অনােসর ছা -ছা ীেদর জন চার পে র (H-CC-8, H-CC-9, H-CC-10 এবং
H-SEC-2) একে এক িপ.িড.এফ ফাইল তরী করেত হেব এবং H-GE-2 পে র জন আলাদা এক
িপ.িড.এফ ফাইল তরী করেত হেব কেলজj ওেয়বসাইেট িনিদ পাটােল আপেলাড করার জন ।
* চতুথ সিম ােরর সাধারণ ছা -ছা ীরা G-CC িবষেয়র জন
আলাদা িপ.িড.এফ ফাইল তরী
করেব, LCC- বাংলার জন এক িপ.িডএ.ফ ফাইল এবং G-SEC-2 িবষেয়র জন আলাদা এক
িপ.িড.এফ ফাইল তরী করেব কেলজ ওেয়বসাইেট িনিদ পাটােল আপেলাড করার জন ।
* 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 িদেত হেব । যমন, কােরার জ
তািরখ 5th March, 2002 হয়, তাহেল স Password -এর ােন িলখেব 05032002 ।

* Assignment জমা করার িনধািরত িদন : ১৭.১১.২০২০ এবং ১৮.১১.২০২০ ।
* কেজল-এর ওেয়বসাইট : www.cbmahavidyalaya.ac.in
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CHAPRA BANGALJHI MAHAVIDYALAYA
Bangaljhi,Nadia

B.A 4th SEMESTER INTERNAL ASSESMENT 1 & 2
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 one (01) assignment for each paper/course.
4. Full marks for each assignment : 5

INTERNAL ASSESMENT 1

HONOURS COURSE
H-CC-T-8
১। কাব্যে উব্েক্ষিতা: একজন উব্েক্ষিতার েক্ষরচয় দাও
২। উত্তমর্ণ-অধমর্ণ-সংযাদ: প্রাযক্ষিক প্রদত্ত সংযাদটির েক্ষরচয় দাও
H-CC-T-9
১। মহাকাযে
২। গীক্ষতকাযে
H-CC-T-10
১। ক্ষচত্রা : রযীন্দ্রনাব্ের জীযনব্দযতা তত্ত্ব
২। সামেযাদী: মূ লভায
H-GE-T-4

১। নাট্েকার ক্ষগক্ষরশচন্দ্র
২। যাংলা শব্দভাণ্ডার
H-SEC-T-2
১। প্রক্ষতব্যদন রচনার বযক্ষশষ্ট্ে
২। ক্ষযজ্ঞােন রচনার বযক্ষশষ্ট্ে
GENERAL / PROGRAMME COURSE
G-CC-T-4
১। ডাকঘর : নামকরন
২। ডাকঘর : অমল চক্ষরত্র
G-LCC-T-2
১।মু ক্তধারা : নামকরর্
২।মু ক্তধারা : অক্ষভক্ষজত চক্ষরত্র
G-SEC-T-2
১।প্রক্ষতব্যদন রচনার বযক্ষশষ্ট্ে
২। ক্ষযজ্ঞােন রচনার বযক্ষশষ্ট্ে

INTERNAL ASSESMENT 2
HONOURS COURSE
H-CC-T-8
১। যতণ মান সমাজ ও সংস্কৃক্ষত : মু ল ক্ষযষয়
২। রযীন্দ্রনাে ও যাংলাব্দশ : মূল ক্ষযষয়
H-CC-T-9
১। যীরাঙ্গনা: নামকরর্
২। ২২ শশ শ্রাযর্ ১৩৪৮ কক্ষযতা অযলম্বব্ন কক্ষয যতীন্দ্রনাব্ের রযীন্দ্রভাযনা
H-CC-T-10
১। জীযনযন্দনা : মূ লভায

২। আমার নাম ভারতযষণ : কক্ষয অক্ষমতাভ দাশগুব্ের শদশাত্মব্যাধ
H-GE-T-4
১। ঔেনোক্ষসক তারাশঙ্কর যব্ন্দোোধোয়
২। যাংলা উেভাষা
H-SEC-T-2
১।গব্যষর্ার েদ্ধক্ষত
২।োদটীকা ও গ্রন্থেঞ্জীর গুরুত্ব
GENERAL / PROGRAMME COURSE

G-CC-T-4
১। কৃষ্ণকাব্ের উইল : শরাক্ষহর্ী চক্ষরত্র
২। যাংলা সাক্ষহব্তের প্রগক্ষত প্রযব্ির মূ ল ক্ষযষয়
G-LCC-T-2
১। শাক্ষি: নামকরর্
২। অক্ষতক্ষে : অক্ষতক্ষে চক্ষরত্র
G-SEC-T-2
১। গব্যষর্ার েদ্ধক্ষত
২। গব্যষর্ার উব্েশে

CHAPRA BANGALJHI MAHAVIDYALAYA
B.A. (Honours & General) 4th Semester 1st and 2nd Internal Assessment, 2020
DEPARTMENT OF GEOGRAPHY
_______________________________________________________________________________________

INSTRUCTIONS TO THE EXAMINEES
•
•

•
•
•
•

•

Full Marks for each answer is 05.
For HCC and PCC: Each paper contains 03 (three) alternative questions/topics. Students have to answer
any 02 (two) of his/her choice. (Two answers will act as representative of two Internal Assessments: 1st
Internal and 2nd Internal).
For SEC Hons. and Gen.: Each paper contains 02 (two) alternative questions/topics. Students have to
answer any 01 (one) of his/her choice.
Student must write their answer in A-4 sized page only.
Students are advised to accommodate their answer of each assignment topic within two pages (one-sided
writing in a page).
Students must mention these few things at the beginning of each assignment: (i) Name (ii) KU Registration
No. (iii) College Roll No. (iv) Paper (v) Ques. No./ Assignment Topic. (These should not exceed 1/4th of the
page).
For any query regarding Internal assessment, students are advised to contact their subject teachers (Jishnu
Sar: 9749439397; Shakti Dutraj: 9679966292; Indrani Biswas:9476268548)

ASSIGNMENT TOPICS
Semester-IV : HONOURS
PAPER- GEO/H/CC/T/08 [Regional Planning and Development] Answer any 02
1. Methods of delineation of Functional region (any two methods).
2. Core-Periphery Model after John Friedmann.
3. Rostow’s Model of Economic Growth.

PAPER- GEO/H/CC/T/09 [Economic Geography] Answer any 02
1. Special economic zones.
2. Distribution of World Fishing Zones.
3. Factors influencing location of economic activity.

PAPER- GEO/H/CC/T/10 & P/10 [Environmental Geography] Answer any 02
1. Environmental Laws and Policies
2. Montreal Protocol
3. Chipko Movement

PAPER- GEO/H/SEC/P/02/A [Advance Spatial Statistical Techniques] Answer
any 01
1. Types of Sampling.
2. Significance of Correlation and Regression Analysis.

_________________________________

Semester-IV : GENERAL
PAPER- GEO/G/CC/T/04 & P/04 [Environmental Geography and Field Work]
Answer any 02
1. Air Pollution and its Management
2. Ecosystem and its Structure

(বায়ুদূষণ এবং তার বযবস্থাপনা)

(বাস্তুতন্ত্র এবং তার গঠন)

3. Environmental Policies of India

(ভারততর পররতবশ নীরত)

PAPER- GEO/G/SEC/P/02/A [Advance Spatial Statistical Techniques] Answer
any 01
1. Types of Sampling.
2. Significance of Correlation and Regression Analysis.

_________________________________

CHAPRA BANGALJHI MAHAVIDYALAYA
B.A. (Hons. & Gen.) Forth Semester 1st & 2nd Internal Assessment, 2020
DEPARTMENT OF EDUCATION

িশ ািব ান িবভােগর চতুথ সেম ােরর (সা ািনক এবং সাধারণ) িত ছা -ছা ীেদরেক জানােনা যাে য, িত কােসর উপর
এক / কের Assignment তরী কের িনিদ প িতেত জমা করেত হেব । িত Assignment-এর পূ ণমান ০৫ ।
-: Assignment Topics : Course: H-CC-08 (History of Education in post-Independence India)
1. RTE act 2009 স েক লেখা ।
2. িশ াে ে SCERT-এর কাযাবলী লেখা ।
3. িশ াে ে অেশাকিম কিমশেনর সু পািরশ িল লেখা ।
 Course: H-CC-09 (Psychology of Instruction)
1. একজন আদশ িশ েকর বিশ িল লেখা ।
2. িশ ণ এবং িশখেনর মেধ স ক আেলাচনা কেরা ।
3. ব ৃ তাদান প িতর সু িবধা এবং অসু িবধা িল আেলাচনা কেরা ।
 Course: H-CC-010 (Contemporary issues in Education)
1. িশ াে ে র RMSA-এর ভূিমকা আেলাচনা কেরা ।
For Honours
2. ভারতবেষর উ িশ ার সমস া িল আেলাচনা কেরা ।
3. শাি র জন িশ ার েয়াজনীয়তা িল আেলাচনা কেরা ।
 Course: H-SEC-02 (A) (Lesson Planning)
1. Lesson Plan-এর বিশ লেখা ।
2. Lesson Plan-এর সু িবধা লেখা ।
3. Lesson Plan-এর নীিত িল লেখা ।
H-SEC-02(A) এবং H-SEC-02(A)
 Course: H-SEC-02 (B) (Use of Teaching aids)
যেকােনা এক থেক উ র করেত
1. Teachings Aids-এর উপেযািগতা আেলাচনা কেরা ।
2. Slide Projection-এর ব বহার লেখা ।
3. Teachings Aids-এর বিশ লেখা ।
 Course: H-GE-02 (Educational Psychology)
1. িশ ামেনািবদ ার কৃিত আেলাচনা কেরা ।
For Honours GE
2. িশখন স ালেনর ণীিবভাগ িল আেলাচনা কেরা ।
3. মেনা সমী ণবাদ ত আেলাচনা কেরা ।
 Course: G-CC-04 (Educational Psychology)
1. থাে ােনর ব উপাদান ত আেলাচনা কেরা ।
For General
2. ব ি গত বষেম র তা পয লেখা ।
3. মেনািবদ ার পিরিধ আেলাচনা কেরা ।
িবঃ ঃ : Assignment এর উপর অবশ ই িনেজর নাম, কেলেজর রাল নং, িব িবদ ালেয়র রিজে শন নং, কােসর নং এবং Assignment-এর
িশেরানাম উে খ করেত হেব ।
 A4 Size পৃ ায় (Only One Side) পৃ া নং উে খ কের পির ার পর তা বজায় রেখ সু রভােব িলখেব ।
 Assignment সং া যেকােনা সমস ায় যাগােযাগ কেরা- সু দী ঘাষ (অধ াপক, িশ ািব ান িবভাগ) । Phone No: 7007175564

অথবা

Chapra Bangaljhi Mahavidyalaya
B.A. (Honours and General) 4th Semester 1st and 2nd Internal Assessment, 2020
Department of English

General Instructions:
 Each Paper contains three questions/topics. Students have to attempt only two. For SEC
paper attempt only one.
 Each question carries 5 marks.
 Use A4 size page and write only on one side.
 Students are asked to mention page no or serial no in each page.
 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
FOR HONOURS STUDENTS
Course ENGH-H-CC-T-8
1.
2.
3.

Thomas Gray’s “Elegy Written in a Country Churchyard” is a eulogy to pastoral life. Discuss with the
reference of the poem.
Significance of the title of The Way of the World by William Congreve.
Jonathan Swift’s Gulliver’s Travels is a political satire. Analyse with the reference of Book I and Book II.

1.
2.
3.

Comment on the romanticism in reference with the poems prescribed in your syllabus.
Personal element in William Blake’s Essays.
Frankenstein as a testimony to the abuse of science. Analyse.

Course: ENGH- H-CC-T-9

Course: ENGH-H-CC-T-10
1.
2.

Comment on the character of the protagonist Jane Eyre in the novel Jane Eyre by Charlotte Bronte.
Write a note on utilitarianism in Charles Dickens’ novel Hard Times.

3. Comment on the dramatic monologue used in the poem “The Last Duchess” by Robert Browning.
Course: ENGH-H-SEC-T-2
Answer any one out of the following questions:
1.
2.

Write a note on Goleman’s Model on Emotional Quotient.
Discuss the major reasons for failure of Teamwork.

FOR GENERAL STUDENTS
1.
2.
3.

Course: ENGH-G-CC-T-4
Comment on the character of the protagonist Jane Eyre in novel Jane Eyre by Charlotte Bronte.
Write a note on utilitarianism in Charles Dickens’ novel Hard Times.
Comment on the dramatic monologue used in the poem “The Last Duchess” by Robert Browning.

Course: ENGH-G-SEC-T-2
Answer any one out of the following questions:
3. Write a note on Goleman’s Model on Emotional Quotient.
4. Discuss the major reasons for failure of Teamwork.

CHAPRA BANGALJHI MAHAVIDYALAYA
B.A. (Hons. & Gen.) Forth Semester 1st & 2nd Internal Assessment, 2020
DEPARTMENT OF HISTORY
-: Assignment Topics :❖ Course: H-CC-08
1. ঐতিহাতিক তহসিসে েদাউতির গুরুত্ব আস াচিা কসরা।
2. টীকা ল খ : মু ঘ মু দ্রা েযেস্থা।
3. মু ঘ যু সের িু তিেস্ত্র উৎপাদি িম্পসকে ল খ।

For Honours

For Honours GE

For General

❖ Course: H-CC-09
1. স্বাধীি অসযাধযা রাসযযর উত্থাি প্রতিযা আস াচিা কসরা।
2. মু ঘ যু সে ভাষা-িাতহসিযর উন্নতি কিটা হসযতি ?
3. মারাঠাসদর উত্থাি িংিান্ত একটি তিেন্ধ রচিা কসরা।
❖ Course: H-CC-10
1. যু াই তেপ্লসের িাৎপযে আস াচিা কসরা।
2. ফরাতি তেপ্লসের িামাতযক কারণ তক তি ?
3. ঐতিহাতিক ল সফভসরর ইতিহাি লচিিা িম্পসকে ল খ।
❖ Course: H-SEC-02 (একটি প্রশ্নের উত্তর দাও)
1. টীকা ল খ : তিসযন্দ্রেীতি।
2. োউ োসির বেতিষ্ট্যগুত ল খ।
❖ Course: H-GE-02
1. লেৌরেময তেপ্লসের কারণগুত আস াচিা কসরা।
2. লরসিিাাঁর বেতিষ্ট্যগুত ল খ।
3. িপ্তদি িিসকর িংকট িম্পসকে তিেন্ধ রচিা কসরা।
❖ Course: G-CC-04
1. ফরাতি তেপ্লসের অর্েনিতিক কারণ ল খ।
2. ধমে িংস্কার আসদা সির প্রভাে িম্পসকে আস াচিা কসরা।
3. তিল্প তেপ্লসের বেতিষ্ট্যগুত ল খ।
❖ Course: G-SEC-02 (একটি প্রশ্নের উত্তর দাও)
1. োং া তর্সযটাসর িঙ্গীসির গুরুত্ব আস াচিা কসরা।
2. টীকা ল খ : োং ার যাত্রাপা া।

--------------------• বিশ্নেষ দ্রষ্টিয : প্রতিটি লপপার লর্সক দুটি কসর (SEC লপপাসরর লেসত্র একটি) অযািাইিসমন্ট ত খসি হসে। িারপসর প্রতিটি লপপাসরর
অযািাইিসমসন্টর স্কযাি কতপ একটি তপতিএফ ফাই কসর কস য ওসযেিাইসট আপস াি করসি হসে । অযািাইিসমসন্টর প্রতিটি প্রসের মাি
০৫ ।
• অযািাইিসমসন্টর উপর অেিযই তিসযর িাম, কস য লরা িং, তেশ্বতেদযা সযর লরতযসেিি িং, লকাসিের িাম এেং অযািাইিসমসন্টর প্রেটি
উসেখ করসি হসে ।
• A4 Size পৃ ষ্ঠায পৃ ষ্ঠা িং উসেখ কসর পতরস্কার পরচ্ছন্নিা েযায লরসখ িু দরভাসে ত খসে।

CHAPRA BANGALJHI MAHAVIDYALAYA
B.A. (Hons. & Gen.) Forth Semester 1st& 2nd Internal Assessment, 2020
DEPARTMENT OF POLITICAL SCIENCE

রা িব ান িবভােগর চতুথ সেম ােরর (সা ািনক এবং সাধারণ) িত ছা -ছা ীেদরেক জানােনা যাে য, িত কােসর উপর
এক / কের Assignment তরী কের িনিদ প িতেত জমা করেত হেব । িত Assignment-এর পূ ণমান ০৫ ।
-: Assignment Topics : Course: H-CC-T-8 ( যেকান
ে র উ র দাও)
1. জন শাসেনর কৃিত ও পিরিধ সংে েপ লখ।
2. জননীিতর উপর এক কা লখ।
3. ম া ওেয়বােরর আমলাতে র ধারণা র বিশ ব াখ া কর।
 Course: H-CC-T-9 ( যেকান
ে র উ র দাও)
1. জন শাসেন িবেশষ ও অ-িবেশষ িবতক সংে েপ লখ।
2. MNREGA -র উপর কা লখ।
3. বােজেটর তাৎপয আেলাচনা কর।
For Honours
 Course: H-CC-T-10 ( যেকান
ে র উ র দাও)
1. CTBT -র উপর কা লখ।
2. North - South Dialogue ধারণা সংে েপ ব াখ া কর।
3. Terrorism বা স াসবােদর উপর কা লখ।
 Course: H-SEC-T-2(A) ( যেকান এক ে র উ র দাও)
1. জনমেতর সং া দাও।
2. নমু না পরী া (Sampling) -র ধারণা উপর কা লখ।
 Course: H-GE-T-2(A) ( যেকান
ে র উ র দাও)
1. জাত (Caste) -র ধারণা ব াখ া কর।
For Honours GE
2. ভারতীয় সংিবধােন মানবািধকার র ার উেদ ােগর িবষেয় কা লখ।
3. িব উ ায়ন িবষেয় সংি আেলাচনা কর।
 Course: G-CC-T-4 ( যেকান
ে র উ র দাও)
1. আ জািতক স েকর বা ববাদী ধারণা ব াখ া কর।
2. জাতীয় শি বলেত কী বাঝ।
3. ভারতীয় িবেদশনীিতর মূ ল বিশ িল আেলাচনা কর।
For General
 Course: G-SEC-T-2 ( যেকান এক ে র উ র দাও)
1. ে া র (Questionnaire) ধারণা ব াখ া কর।
2. সা াৎকার (Interview)-র বিশ িল ব াখ া কর।
িবঃ ঃ: Assignment-এর উপর অবশ ই িনেজর নাম, কেলেজর রাল নং, িব িবদ ালেয়র রিজে শন নং, কােসর নং এবং Assignment-এর
িশেরানাম উে খ করেত হেব ।
 A4 Size পৃ ায় (Only One Side) পৃ া নং উে খ কের পির ার পর
 Assignment সং া

তা বজায় রেখ সু র ভােব িলখেব ।

যেকােনা সমস ায় +917797598879 ন ের ফান কের যাগােযাগ করেত পার ।

অথবা

CHAPRA BANGALJHI MAHAVIDYALAYA
B.A. (Hons. & Gen.) Forth Semester 1st & 2nd Internal Assessment, 2020
DEPARTMENT OF SANSKRIT

সং ৃ ত িবভােগর চতুথ সেম ােরর (সা ািনক এবং সাধারণ) িত ছা -ছা ীেদরেক জানােনা যাে য, িত কােসর
উপর এক / কের Assignment তরী কের িনিদ প িতেত জমা করেত হেব । িত Assignment-এর পূ ণমান ০৫ ।
-: Assignment Topics : Course: H-CC-08 (सं कृतभाषया देवनागरीिल या उ र यं लेखनीयम)्
1. भारतवष लेखनकलायाः ाचीन वमालोचनीयम् ।
2. भारतवष ा ी नाम िलपे वः दशय ।
3. दामनः िगरनारः नाम िशलालेख य िवषयः सं ेपेन उप थापय ।
 Course: H-CC-09 (सं कृतभाषया देवनागरीिल या उ र यं लेखनीयम)्
1. भीमायनिमित का य य प रचयः देय ।
2. कु डिलयाछ दसः प रचयः देय ।
3. आधुिनकसं कृतसािह ये ह रदासिस ा तवागीश यावदानं िल यताम् ।
For Honours
 Course: H-CC-010 (सं कृतभाषया देवनागरीिल या उ र यं लेखनीयम)्
1. बु च रतमहाका य य थमसग य िवषयः सं ेपेन उ लेखय ।
2. भारतवष सुफ वादः सं ेपेन आलोचय ।
3. टीका काया- यार मिनयर उइिलयाम ।
 Course: H-SEC-02 (सं कृतभाषया देवनागरीिल या उ रमेकं लेखनीयम)्
1. चरकसिं हतानस
ु ारेण सकारणं िशिशरसा यं वणय ।
2. टीका काया- चरकसंिहता ।
 Course: H-GE-02 ( য কােনা ভাষায় র ে র উ র দাও)
For Honours GE

1. পাঠ ানু সাের কনােসর মেত সংে েপ ল ীর চািরি ক বিশ বণনা কর ।
2. পাঠ ানু সাের অন বমার িত িবহারভে র পরামশ আেলাচনা কর ।
3. কা লখ- িহেতাপেদশ অথবা কস িতকথা ।

 Course: G-CC-04 ( য কােনা ভাষায়

For General

র ে র উ র দাও)

1. সং ৃ তব াকরেণ সি বলেত িক বােঝা এবং তা কত কার উদাহরণ সহ আেলাচনা কর ।
2. লঘু িস া েকৗমু দী অনু সাের সূ ব াখ া কর- ‘কতুরীি ততমং কম’ ।
3. লঘু িস া েকৗমু দী অনু সাের সূ ব াখ া কর- ‘সাধকতমং করণ ’ ।

 Course: G-SEC-02 ( য কােনা ভাষায় এ র ে র উ র দাও)

1. চরকসংিহতা অনু সাের শীতকােল িবিহত মানু েষর আহার-িবহার সংে েপ আেলাচনা কর ।
2. কা লখ- চরকসংিহতা অথবা সু তসংিহতা ।

--------------------িবঃ ঃ : Assignment এর উপর অবশ ই িনেজর নাম, কেলেজর রাল নং, িব িবদ ালেয়র রিজে শন নং, কােসর নং এবং Assignment-এর
অথবা িশেরানাম উে খ করেত হেব ।
 A4 Size পৃ ায় (Only One Side) পৃ া নং উে খ কের পির ার পর তা বজায় রেখ সু রভােব িলখেব ।
 Assignment সং া যেকােনা সমস ায় যাগােযাগ কেরা- অিসত িব াস (অধ াপক, সং ৃ ত িবভাগ) । Phone No: 9735681540

CHAPRA BANGALJHI MAHAVIDYALAYA
B.A. (Hons. & Gen.) Forth Semester 1st & 2nd Internal Assessment, 2020
DEPARTMENT OF PHILOSOPHY

দশন িবভােগর চতুথ সেম ােরর (সা ািনক এবং সাধারণ) িত ছা -ছা ীেদরেক জানােনা যাে য, িত কােসর উপর এক /
Assignment তরী কের িনিদ প িতেত জমা করেত হেব । িত Assignment-এর পূ ণমান ০৫ ।
-: Assignment Topics : Course: H-CC-08 (Western Logic - 1)
1. Copi’s rules of Inference লেখা ।
2. অনু মােনর সূ ও িত াপেনর সূ ে র মেধ সংে েপ পাথক লেখা ।
3. িমলেক অনু সরণ কের অ য়ী প িতক সং া দাও ।
 Course: H-CC-09 (Psychology)
1. মেনািবদ া কী এবং তা সংে েপ আেলাচনা কেরা ।
2. সংে েপ অ দশন প িতর উপেয়ািগতা িল লেখা ।
3. িন ান মেনর অি ে র সপে যু ি িল লেখা ।
For Honours
 Course: H-CC-010 (Philosophy of Religion)
1. সংে েপ ধেমর প ব াখ া কেরা ।
2. ইসলাম ধেমর পাঁচ মূ ল
কী কী ?
3. ি ান ধেমর বিশ সংে েপ আেলাচনা কেরা ।
 Course: H-SEC-02 [Logic Rules and Fallacies (Western)]
1. জফিরেক অনু সরণ কের বাক ও িববৃ ি র পাথক কেরা ।
2. উদাহরণ সহ অনু মােনর সূ ও িত াপেনর সূ র পাথক দখাও ।
3. াকি ক ও ি াকি ক বােক র মেধ পাথক কেরা ।
 Course: H-GE-02 (Social and Political Philosophy)
1. পিরবােরর কাযাবলী িল লেখা ।
For Honours GE
2. সত া হ স েক সংে েপ লেখা ।
3. সংে েপ কা লখ - ‘সেবাদয়’ ।
 Course: G-CC-04 (Social and Political Philosophy)
4. পিরবােরর কাযাবলী িল লেখা ।
For General
5. সত া হ স েক সংে েপ লেখা ।
1. সংে েপ কা লখ - ‘সেবাদয়’ ।

কের

------------------------

িবঃ ঃ : Assignment এর উপর অবশ ই িনেজর নাম, কেলেজর রাল নং, িব িবদ ালেয়র রিজে শন নং, কােসর নং এবং Assignment-এর
অথবা িশেরানাম উে খ করেত হেব ।
 A4 Size পৃ ায় (Only One Side) পৃ া নং উে খ কের পির ার পর তা বজায় রেখ সু রভােব িলখেব ।
 Assignment সং া যেকােনা সমস ায় যাগােযাগ কেরা- ব ণ ঘাষ (অধ াপক, দশন িবভাগ) । Phone No: 9733764299

CHAPRA BANGALJHI MAHAVIDYALAYA
B.A. (Hons. & Gen.) Forth Semester 1st& 2ndInternal Assessment, 2020
DEPARTMENT OF SOCIOLOGY

সমাজিবদ া িবভােগর চতুথ সেম ােরর (সা ািনক এবং সাধারণ) িত ছা -ছা ীেদরেক জানােনা যাে য, িত কােসর উপর
এক / কের Assignment তরী কের িনিদ প িতেত জমা করেত হেব । িত Assignment-এর পূ ণমান ০৫ ।
-: Assignment Topics : Course: H-CC-08 ( যেকান
ে র উ র দাও)
1. Talcott Parsons -র কাঠােমা িবক (Pattern Variable) স েক লখ ।
2. কাঠােমাবাদী তে Claude Levi Strauss -র অবদান লখ ।
3. সমােলাচনা মূ লক ত স েক আেলাচনা কেরা ।
 Course: H-CC-09 ( যেকান
ে র উ র দাও)
1. সামািজক গেবষণা িক? সামািজক গেবষণার বিশ িল লখ ।
2. সামািজক গেবষণার কারেভদ আেলাচনা কেরা ।
3. নমু নায়ন িক? নমু নায়েনর ণীিবভাগ আেলাচনা কেরা ।
For Honours
 Course: H-CC-10 ( যেকান
ে র উ র দাও)
1. সামািজক রিবন ােসর বিশ িল লখ ।
2. সামািজক রিবন ােসর কাযাবলী আেলাচনা কেরা ।
3. িববাহ কােক বেল? িববােহর ণীিবভাগ কের আেলাচনা কেরা ।
 Course: H-SEC-02 ( যেকান এক ে রউ রদাও)
1. সামািজক গেবষণা স েক আেলাচনা কেরা।
2. সামািজক সমস া িক? যেকান এক সামািজক সমস া স েক আেলাচনা কেরা।
 Course: H-GE-02 ( যেকান
ে র উ র দাও)
1. পিরবার কােক বেল? একক পিরবােরর বিশ িল লখ ।
For Honours GE
2. যৗথ পিরবােরর ভা েনর কারণ িল লখ ।
3. িববাহ কােক বেল? িববােহর ণীিবভাগ কের আেলাচনা কেরা ।
 Course: G-CC-04 ( য কান
ে র উ র দাও)
1. জাতব ব া বলেত কী বােঝা? বিশ িল আেলাচনা কেরা ।
2. জাত ব ব ার পিরবতন স েক আেলাচনা কেরা ।
3. য়ংস ূ ণ াম বলেত কী বােঝা?
For General
 Course: G-SEC-02 ( যেকানএ ে রউ রদাও)
1. সামািজক গেবষণা স েক আেলাচনা কেরা ।
2. সামািজক সমস া িক? যেকান এক সামািজক সমস া স েক আেলাচনা কেরা ।
িবঃ ঃ: Assignment-এর উপর অবশ ই িনেজর নাম, কেলেজর রাল নং, িব িবদ ালেয়র রিজে শন নং, কােসর নং এবং Assignment-এর
অথবা িশেরানাম উে খ করেত হেব ।
 A4 Size পৃ ায় (Only One Side) পৃ া নং উে খ কের পির ার পর
 Assignment সং া

তা বজায় রেখ সু রভােব িলখেব ।

যেকােনা সমস ায় +919563538762 ন ের ফান কের যাগােযাগ করেত পার ।
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wkÿv_©x‡`i Rb¨ mvaviY wbqgvejx


wZbwU cÖkœ _vK‡e, Zvig‡a¨ †h †Kvb `ywU cª‡køi Dci `ywU Avjv`v Assignment wjL‡Z n‡e|



cÖwZwU cÖ‡kœi c~Y©gvb _vK‡e 05|



Assignment Gi Dci Aek¨B wb‡Ri bvg, Registration No, cÖkœ b¤^i, Assignment- Gi welq wjL‡Z n‡e |



DËi c‡Î GKvwaK c„ôv _vK‡j Aek¨B µwgK msL¨v w`‡Z n‡e|



DËi cÎ †Kv_vq wKfv‡e Submit Ki‡Z n‡e Rvbvi Rb¨ College Website- Gi w`‡K jÿ ivL‡Z n‡e|



‡Kvb wKQy Rvbvi Rb¨ wefvMxq wkÿK‡`i m‡½ †hvMv‡hvM Ki‡Z n‡e|

ASSIGNMENT TOPIC
1. WHO- Gi g‡Z ¯^v‡¯’¨i msÄv `vI| ¯^v¯’¨wkÿvi bxwZ m¤ú‡K© †j‡Lv|
2. msµvgK †ivM ej‡Z wK †evS ? kvixwiK ÎæwU m¤ú‡K© we¯ÍvwiZ Av‡jvPbv K‡iv|
3. µv‡qv‡_ivwc wK ? cÖv_wgK wPwKrmvi †mvbvwj wbqg m¤ú‡K© †j‡Lv|

