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3rd 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 । 

* তৃতীয় সিম ােরর অনােসর ছা -ছা ীেদর জন   পে র (H-CC-5, H-CC-6, H-CC-7 এবং H-
SEC-1) একে  এক  িপ.িড.এফ ফাইল এবং GE পে র জন  এক  িপ.িড.এফ ফাইল তরী করেত হেব 
কেলজর ওেয়বসাইেট িনিদ  পাটােল আপেলাড করার জন  । 

* তৃতীয় সিম ােরর সাধারণ ছা -ছা ীরা  G-CC-03 & G-SEC-01 িবষেয়র জন   আলাদা 
িপ.িড.এফ ফাইল তরী করেব কেলজর ওেয়বসাইেট িনিদ  পাটােল আপেলাড করার জন  । 

* Assignment জমা করার সময় কেলজ ওেয়বসাইেট িনিদ  পাটােল ছা -ছা ীেদর াফাইল 
Login করার জন  Login ID-র ােন Student ID number (কেলেজর পিরচয়পে  দওয়া 
রেয়েছ) িদেত হেব এবং Password-র ােন 123456 িদেত হেব ।  

* Assignment জমা করার িনধািরত িদন : ০৩.০৩.২০২১ এবং ০৬.০৩.২০২১ । 

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



 

CHAPRA BANGALJHI MAHAVIDYALAYA 
B.A. (Hons. & Gen.) Third Semester 1st & 2nd Internal Assessment, 2021 

DEPARTMENT OF.............................. 
Name: ………………………………………………………………………………………………………. 
College Roll No: …..…… (E.g. SANS 01) University Registration No.………………… of …………... 

Course No: …………… (E.g. H-CC-05) 
1. Question/Topic Name: 

 Answer: 

 

 

 

 

 

 

 

2. Question/Topic Name: 

 Answer: 

 

           1 



CHAPRA BANGALJHI MAHAVIDYALAYA 
Bangaljhi,Nadia 

B.A 3rd SEMESTER INTERNAL ASSESMENT 1 & 2 
SESSION: July-Dec, 2020  

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) Assignment for each paper/course and one (01) for 
 H-SEC/G-SEC paper/course. 
4. Full marks for each Assignment : 5 
 

INTERNAL ASSESMENT 1 & 2 
HONOURS COURSE 

BENG-H-CC-T-5 

১। ছাটগ  : সং া ও বিশ    
২। সামািজক উপন াস  
৩। রবী নােথর ীর প  : মৃণাল চির  
 
BENG-H-CC-T-6 

১। রাজিসংহ : গঠনৈশলী  
২। ঘের বাইের :  স ীপ চির   
৩। কা  : আ জীবনীমূলক উপন াস িহেসেব সাথকতা 
 
 
 
 
 
 

BENG-H-CC-T-7 

১। রম  রচনা : সং া ও বিশ    
২। আমার জীবন : নামকরেণর সাথকতা  
৩। বি মচ  চে াপাধ ােয়র ‘আমার মন’ বে র মূল ব ব  
 
BENG-H-SEC-T-1 
১। পঁুইমাচা গ  অবল েন ি র িববাহপেবর নাট প দাও  
২। ডাকঘর :  পযােলাচনা 
 
BENG-H-GE-T-3 

১। কৃি বাসী রামায়ণ জনি য়তার কারণ  
২। উপমা অলংকার  
৩। চ ীদােসর ‘রাধার িক হইল অ ের ব থা’ : পূবরােগর পদ 
িহেসেব সাথকতা

INTERNAL ASSESMENT 1&2 
GENERAL / PROGRAMME COURSE 

 
BENG-G-CC-T-3 

১। জীবনীসািহত  : সং া ও বিশ    
২। জীবন ৃ িত অবল েন রবী নােথর ছেলেবলার বণনা দাও   
৩। পালােমৗ : কাল মেয়েদর িববাহরীিত 
 
BENG-G-SEC-T-1 

১। ছাটগ  মেহশ : নাট প দাও  
২। রাসসু রী দাসীর লখা ‘আমার জীবন’ : মূল ব ব    



Chapra Bangaljhi Mahavidyalaya 
B.A. (Honours and General) 3rd Semester Internal Assessment, 2021 

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. 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-05  

1. Discuss Abraham Lincoln’s Gettysburg Address and Martin Luther King’s I Have a Dream as a political treatise. 
2. How has Morrison treated the theme of slavery in her Beloved. 
3. Write a short essay on Beat poets. 

                                                 Course ENGH-H-CC-06 
1. Write a note on how the Subhash and Durgabai Vyam have brought out the evil practice of casteism in Modern 

India through their graphic novel Bhimayana. 
2. Comment on the title of Funny Boy. 
3. Lewis Carroll’s Through The Looking Glass being an imaginary novel that has transcended the realms of 

imaginary to show the real world. 
                                          Course-ENGH-H-CC-T-07 

1. Comment on the epic elements in Milton’s Paradise Lost. 
2. Write a note on Comedy of Manners. 
3. Write a note on Alexander Pope being the forerunner of Augustan poetry in the early 18th Century. 

                                         Course-ENGH-H-SEC-T-1 
1. What are the main features of Grammar Translation Method? 
2. Explain the difference between adapted and authentic materials. 
                                        Course: ENGH-H-GE-T-3 

1. Write a note on English R.P. dipthongs. 
2. Write a note on Standard English. 
3. Write briefly about Lexical Change. 

 
    

  FOR GENERAL STUDENTS 
 

                                                    Course: ENGH-G-CC-T-3 
1. Write a note on imagery in Keats’ “Ode to Nightingale”. 
2. How does Wordsworth recollect the beauty of Wye in the poem “Tintern Abbey”? 
3. Explain the line “Did he who made the Lamb make thee”.  

                                  Course: ENGH-G-LCC-T-2 
1. Why does the author say that no man is perfectly free? 
2. Discuss the use of irony in the play The Rising of the Moon. 
3. “And every fair from fair sometime declines…” explain. 

                                 Course: ENGH-G-SEC-T-1 
1. What are the main features of Grammar Translation Method? 
2. Explain the difference between adapted and authentic materials. 

 



 

CHAPRA BANGALJHI MAHAVIDYALAYA 
B.A. (Hons. & Gen.) Third Semester 1st & 2nd Internal Assessment, 2021 

DEPARTMENT OF SANSKRIT 
-: Assignment Topics :- 

 Course: H-CC-05 (सं कृतभाषया देवनागरीिल या उ र यं लेखनीयम)् 
1. व नवासवद िमित नाटक य थमसग य चा रवृ ा त य तातपयम ्आलो यताम ्। 
2. अिभ ानशकु तलिमित नाटक य थमाङ्क य िवषयः उप थापय ।  
3. टीका काया- शू क य मृ छकिटकम ्। 

 Course: H-CC-06 (सं कृतभाषया देवनागरीिल या उ र यं लेखनीयम)् 
1. टीका काया- अलंकारशा म ्।  
2. टीका काया- इ व ा / वं थिवलम ्। 
3. टीका काया- अनु ासालंकारः / उपमालंकारः । 

 Course: H-CC-07 (सं कृतभाषया देवनागरीिल या उ र यं लेखनीयम)् 
1. रा य स ाङ्गत वं समासतः आलो यताम ्। 
2. टीका काया- षाड्गु यम ्। 
3. उपायचतु यं व यताम ्। 

 Course: H-SEC-01 (सं कृतभाषया देवनागरीिल या उ रमेकं लेखनीयम)् 
1. भारतवष ा िलपेः उ वः िवकाशः आलोचय ।  
2. ा ीवणमालायाः पाठो ार य इितहासः उप था यताम ्। 

 Course: H-GE-01 ( য কােনা ভাষায় র ে র উ র দাও) 
1. রঘুবংশমহাকােব র থমসেগর মহারাজ িদলীেপর চািরি ক ণাবলী বণনা কর । 
2. পাঠ ানুসাের যুিধি েরর িত বেনচেরর উি  আেলাচনা কর । 
3. কা লখ- িশ পালবধ  অথবা নষধচিরত  । 

 Course: G-CC-03 ( য কােনা ভাষায় র ে র উ র দাও) 
1. বাসবদ  নাটেকর থমাে র চাির বৃ াে র তাৎপয আেলাচনা কর । 
2. অিভ ানশ ল  নাটেক রাজা ষ ে র চির  বণনা কর । 
3. কা লখ- েকর মৃ ক ক  অথবা নাটক  । 

  Course: G-SEC-01 ( য কােনা ভাষায় এ র ে র উ র দাও) 
1. ভারতবেষ লখনকলার চীনতা স েক সংে েপ আেলাচনা কর । 
2. চীনকােল লখার উপকরণ িহসােব তালপাতার ভূিমকা উে খ কর । 

--------------------- 
ি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  

         For Honours 

         For Honours GE 

         For General 



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

Internal Assessment, 2021 
DEPARTMENT OFEDUCATION 

-: Assignment Topics :- 
 Course: EDU-H-CC-T-5 (  ে র উ র দাও) 

1. আদশ অভী ার কেয়ক  বিশ  আেলাচনা কেরা। 

2. মূল ায়েনর কৗশল িহেসেব সা াৎকােরর ভূিমকা লখ। 

3. মূল ায়ন এবং পিরমােপর স ক লখ। 

 Course: EDU-H-CC-T-6(  ে র উ র দাও) 

1. িশ ায় ান িবদ ার ভূিমকা আেলাচনা কেরা। 

2. ভাববাদী দাশিনকেদর মেত পাঠ ম কমন হওয়া উিচত? 

3. কৃিতবাদী দাশিনকেদর মেত িশ ার ল  আেলাচনা কেরা। 

 Course: EDU-H-CC-T-7(  ে র উ র দাও) 
1. দলগত িশখন স েক আেলাচনা কেরা। 
2. অ ভুি মূলক িশ ার েয়াজনীয়তা আেলাচনা কেরা। 
3. অ ভুি মূলক িণকে  িশ েকর ভূিমকা। 

 Course: EDU-H-SEC-T-1 (এক  ে র উ র দাও) 
1. Mean, Median, Mode -এর ধম লখ। 
2. Range, AD, SD -এর েয়াগ লখ। 

 Course: EDU-H-GE-T-3 (  ে র উ র দাও) 
1. সামািজক পিরবতেনর বিশ িল আেলাচনা কেরা। 
2. িশ া ও সমাজ িবদ ার মেধ  স ক আেলাচনা কেরা। 
3. সামািজকীকরেণ িবদ ালেয়র ভূিমকা আেলাচনা কেরা। 

 Course: EDU-G-CC-T-3 (  ে র উ র দাও) 
1. িশ াে ে  সং ৃ িতর ভূিমকা আেলাচনা কেরা। 
2. সামািজক পিরবতেনর বিশ িল আেলাচনা কেরা। 
3. সামািজক রিবন ােসর বিশ  লখ। 

 Course: EDU-G-SEC-T-1(এক  ে র উ র দাও) 
1. Mean, Median -এর েয়াগ লখ। 
2. AD, SD -এর ধম লখ। 

 

For General 

For Honours 

FOR HONOURS GE 



CHAPRA BANGALJHI MAHAVIDYALAYA 
DEPARTMENT OF GEOGRAPHY 

 

SEMESTER-III (HONOURS) 
 
PAPER-GEO/H/CC/T/05 
1. Write a short note on Climatic Classification of Koppen. 
2. Explain Isolation and explain the factors controlling Isolation. 
3. Define Winds. Mention different types of winds circulating in the atmosphere. 
 
PAPER-GEO/H/CC/T&P/06 
1.Types of sampling with example. 
2. Comparison between correlation and regression. 
3. Significance of regression analysis in establishing relationship in bi-variate data. 
 
PAPER-GEO/H/CC/T/07 
1. Write a short note on Physiographic Divisions of West Bengal. 
2. Describe the population policy of India. 
3. Define Green Revolution and discuss its consequences 
 
PAPER-GEO/H/GE/T/03/A 
1. Write a short note on Global Warming. 
2. Define Green House Gas and explain its impact on ozone layer. 
3) Write a short note on Impact of Climate Change on Agriculture and Water. 
 
PAPER-GEO/H/SEC/P/01/A(answer any one) 
1. Steps involved in construction of a Scatter Diagram with regression line in MS excel. 
2. Write short note on: Regression, Dependent variable, Independent variable, 
Histogram, Bar graph. 
 

SEMESTER-III (PROGRAMME) 
 
PAPER-GEO/G/CC/T&P/03 
1. Types of population migration with examples from India. 
2. Types and Patterns of rural settlement in India. 
3. Functional classification of town. 
 
PAPER-GEO/G/SEC/P/01/A (answer any one) 
1. Steps involved in construction of a Scatter Diagram with regression line in MS excel. 
2. Write short note on: Regression, Dependent variable, Independent variable, 
Histogram, Bar graph. 
 



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

Internal Assessment, 2021 
DEPARTMENT OF HISTORY 

-: Assignment Topics :- 
 Course: H-CC-V 

1. িবজয়নগর-বাহমিন সংঘেষর কারণ আেলাচনা কেরা। 

2. কা লখ :তরাইেনর যু । 

3. সুলতািন যুেগর ভাষা সািহত  স েক যা জােনা লখ। 

 Course: H-CC-VI 

1. ইয়ং ক ালিভনবাদ স েক আেলাচনা কেরা। 

2. মূল  িব েবর ফলাফল আেলাচনা কেরা। 

3. জামািনর ধম সং ার আে ালন স েক লখ। 

 Course: H-CC-VII 
1. িশ  িব েবর কারণ িল আেলাচনা কেরা। 
2. স দশ শতকেক িক সংকটময় বলা যায়? 
3. আেমিরকার াধীনতা যু  স েক যা জােনা লখ। 

 Course: H-GE 
1. কা লখ :ভারত ভাগ। 
2. সা দািয়কতাবােদরউৎস ব াখ া কেরা। 
3. অধীনতামূলক িম তা নীিত বলেত কী বােঝা? 

 Course: H-SEC 
1. মুঘল িচ কলার বিশ  িল আেলাচনা কেরা। 
2. ঔপিনেবিশক আমেল ভারতীয় মি র াপত স েকেলখ। 
3. ভারতীয় িচ  িশে র ওপর বামপ ী িচ াধারার ভাব আেলাচনা কেরা। 

 Course: G-CC-03 
1. দওয়ািন লােভর  আেলাচনা কেরা। 
2. রামেমাহেনর সমাজ সং ার আে ালন স েক যা জান লখ। 
3. নব  ব  আে ালন িক? 

 Course: GCC-SEC (এক  ে র উ র দাও) 
1. ইে া সারােসিনয় িশ  রীিতবলেত কী বােঝা। 
2. কা লখ : লাকিশে র বিশ  িল আেলাচনা কেরা। 

For Honours GE 

    For General 

For Honours 
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-: Assignment Topics :- 

 Course: H-CC-V 
1. নিতক িবচােরর িবষয়ব  িক ? ব াখ া কর । 

2. উদাহরণ সহেযােগ িবিভ  কার অৈনিতক ি য়া ব াখ া কর । 

3. মৃতু দ  সমথেনর এর যুি িল আেলাচনা কর  । 

 Course: H-CC-VI 

1. অনু ত ও মহা েতর পাথক  আেলাচনা কেরা । 

2. বু েদেবর প শীল ত য় র অথ িবে ষণ কেরা । 

3. ধমস েক ভারতীয় ধরণা ব াখ া কেরা । 

 Course: H-CC-VII 
1. িবিভ  কার অেলৗিকক সি কষ ব াখ া কেরা । 
2. ৃ িত ও ত িভ ার মেধ  িক িক পাথক  আেছ ? 
3. িবিভ  কার অসমবায়ী কারণ উদাহরণ সহ ব াখ া কেরা । 

 Course: H-SEC 
1. গৗতম কন ছলেক এক  ত  মাণ বেল ীকার কেরন তা আেলাচনা কেরা । 
2. তকেক এক  পদাথ িহসােব ীকার করার তাৎ য িক ? 

 

 Course: H-GE 
1.  " ত ই একমা  মান " - এর পে  চাবাকেদর  যুি িল আেলাচনা কেরা | 
2. বৗ  দশন স ত "অ  আি ক মাগ " আেলাচনা কেরা | 
3. নয়ািয়ক মেত শ  মাণ ব াখ া কেরা | 

 

 Course: G-CC-03 
1: " চাবাক জড়বাদ "- ব াখ া কেরা | 
2: বৗ  দশন স ত "অ াি ক মাগ " আেলাচনা কেরা | 
3:  নয়ািয়ক মেত শ মাণ ব াখ া কেরা | 

For Honours 

For Honours GE 

For General 
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-: Assignment Topics :- 
 Course: POL-H-CC-T-5( ে রউ রদাও) 

1. মহাভারেতর শাি পেব বিণত রাজধেমর ধারণা। 

2. কৗ েল র ম ল ত । 

3. কিবেরর সম য়বাদ। 

 Course: POL-H-CC-T-6( ে রউ রদাও) 

1. রামেমাহন রােয়র সামািজক ন ায়। 

2. রবী নাথ ঠা েরর আ জািতকতাবাদ। 

3. মানেব নাথরােয়র ব িবক মানবতাবাদ। 

 Course: POL-H-CC-T-7( ে রউ রদাও) 
1. িব ব ব াপক ত । 
2. জাতীয় মতার িনধারক সমূহ। 
3. িবেদশ নীিতর ল  সমূহ। 

 Course: POL-H-SEC-T-1 (A) (এক ে রউ রদাও) 
1. িবেলর আইেন পিরণত হওয়ার পযায় সমূহ। 
2. ক ীয় বােজট পযােলাচনা ে  পালােমে র ভূিমকা। 

 Course: POL-H-GE-T-1 (A)(  ে র উ র দাও) 
1. জাতীয়তাবাদ স েক গা ীজীর ধারণা। 
2. সা দািয়ক স ীিত স েক গা ীজীর অবদান। 
3. িশ া িবষেয় গা ীজীর দশন। 

 Course: POL-G-CC-3 (  ে র উ র দাও) 
1. রাজৈনিতক ব ব া স েক ডিভড ই েনর ত । 
2. কা লখ: ব দলীয় রাজৈনিতক ব ব া। 
3. িব ায়েনর পিরে ি েত জািত রাে র ধারণা। 

 Course: POL-G-SEC-T-1 (এক  ে র উ র দাও) 
1. প ােয়েতর কাযাবলী। 
2. িবলেক আইেন পিরণত করার ি য়া। 

 

For General 

For Honours 
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HONOURS 

COURSE:   H-CC-05 
যেকােনা  ে র উ র দাও 

ক) এিমল খাইেমর আ হত ার (Suicide) ত  ব াখ া কেরা । 
খ ) ম া ওেয়বার সামািজক ি য়া (Social Action) বলেত িক বুিঝেয়েছন ? সামািজক ি য়ার ভাগ িল আেলাচনা কেরা । 
গ) ওেয়বােরর আদশ প (Ideal Types )এর ধারণা  ব াখ া কেরা । 

COURSE:   H-CC-06 
যেকােনা  ে র উ র দাও 

 
ক) সামািজক গেবষণার বিশ িল লখ । 
খ) ত  ও গেবষণার মেধ  স ক আেলাচনা কেরা। 
গ) তুলনামূলকপ িত (Comparative Method) িক ? 

COURSE:   H-CC-07 
যেকােনা  ে র উ র দাও 

ক) Incest Taboo িক? 
খ) একক পিরবােরর বিশ িল আেলাচনা কেরা। 
গ) যৗথপিরবার ভাঙেনর কারণ িল উে খ কেরা। 

COURSE: H-SEC-01 
 
যেকােনা এক  িবষেয়র উপর আেলাচনা কেরা 

1) নারীর িব ে  িহং তা 
2) ভারতবেষ বকার সমস া 

 
Semester-III 
GENERAL 

 
COURSE : G-CC-03 

যেকােনা  ে র উ র দাও 
ক) ট ালকটপারস  এর Pattern Variable ব াখ া কেরা। 
খ) কাঠােমাবােদ লিভ স এর অবদান লখ। 

COURSE: G-SEC-01 
যেকােনা এক  িবষেয়র উপর আেলাচনা কেরা 

1) গাহ িহং তা 
2) িশ  অপব বহার 
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ASSIGNMENT TOPIC 

1. kvixiwe`¨v Kv‡K e‡j ?  kvixiwkÿvq kvixiwe`¨vi f‚wgKv m¤ú‡K© ms‡ÿ‡c Av‡jvPbv K‡iv| 

2. i³Pvc Kv‡K e‡j ? µxovwe‡`i n„rwcÐ m¤ú‡K© ms‡ÿ‡c Av‡jvPbv K‡iv| 

3. k¦kbZ‡š¿i Dci cÖwkÿ‡Yi cÖfve m¤ú‡K© Av‡jvPbv K‡iv| 

 

 


