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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
িলখেব ।
* িত

তা বজায় রেখ সু রভােব

ে র পূ ণমান 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) ি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 123456 িদেত হেব ।

* Assignment জমা করার িনধািরত িদন : ২৬.০২.২০২১ থেক ০১.০৩.২০২১ ।
* কেজল-এর ওেয়বসাইট : www.cbmahavidyalaya.ac.in

CHAPRA BANGALJHI MAHAVIDYALAYA

B.A. (Hons. & Gen.) Fifth 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-011)
1. Question/Topic Name:
 Answer:

2. Question/Topic Name:
 Answer:

1

CHAPRA BANGALJHI MAHAVIDYALAYA
Bangaljhi,Nadia

B.A 5th 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-11

BENG-H-DSE-T-1

১। হাঁসু লীবাঁেকর উপকথা : করালী চির
২। ইছামতী : কৃিতেচতনা
৩। মায়া মৃ দ : ও াদ ঝাঁকসা চির

১। বে াি বাদ
২। সু িরয়ািলজম
৩। ‘আধু িনকতা ও রবী নাথ’ বে র মূ ল ব ব

BENG-H-CC-T-12

BENG-H-DSE-T-2

১। ােজিড ও কেমিডর পাথক
২। বলগািছয়া নাট শালা
৩। অচলায়তন : প ক চির

১। মানু ষ কিবতার মূ লভাব
২। জননী : নামকরেণর সাথকতা
৩। ‘কবর’ নাটক র কািহিন সংে েপ লেখা
INTERNAL ASSESMENT 1 &2
GENERAL / PROGRAMME COURSE

BENG-G-DSE-T-1

১। ঔিচত বাদ
২। রামাি িসজম
৩। ‘র করবীর িতনজন’ ব অবল েন িতনজেনর পিরচয় দাও
BENG-G-SEC-T-3

১। ‘ মেহিদর পাতা িচরল গাচারল’ গােন বিণত মু সিলম ি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। একা নাটক : সং া ও বিশ
২। ন াশনাল িথেয়টার
৩। অচলায়তন : মহাপ ক চির

Chapra Bangaljhi Mahavidyalaya
B.A. (Honours and General) 5th 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.
 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

ENGH-H-CC-T-11
1. Write a note on the Indian women writings with special light on Mahasweta Devi and Rassundari Devi.
2. Comment on the confessional mode in Women’s writing in your syllabus.
3. Comment on A Vindication of the Rights of Woman as an early treatise on women’s right.

ENGH-H-CC-T-12
1. Write a critical note on Eliot as a modern poet.
2. Comment on Byzantium and Sailing to Byzantium as a symbolic poem.
3. Write a short note on the life of Aran Islands as portrayed by Synge in Riders to the Sea.

ENGH-H-DSE-T-1
1. Write a note on Munshi Premchand as a portrayer of the downtrodden people of India.
2. Critically comment on Tagore’s Red Oleanders as a play of protest.
3. How has Fakir Mohan Senapati delineated the conservative Odia society in his story Rebati.

ENGH-H-DSE-T-2
1. Comment on Animal Farm as a Satire.
2. Look Back in Anger as a realist play.
3. England England as a satirical postmodern novel.

ENGH-H-DSE-T-3
1. Write a note on Preface to Lyrical Ballads as a torch bearer of Romanticism in English literature.
2. Write a note on New Criticism.
3. Biographia Literaria as an autobiography.

FOR GENERAL STUDENTS

ENGH-G-DSE-T-1
1. Write a note on Munshi Premchand as a portrayer of the downtrodden people of India.
2. Critically comment on Tagore’s Red Oleanders as a play of protest.
3. How has Fakir Mohan Senapati delineated the conservative Odia society in his story Rebati.

ENGH-G-GE-T-1
1. Discuss the features of effective writing.
2. How is summary different from a paraphrase?
3. Write a note on synthesis.

ENGH-G-SEC-T-3
1. What are the types of formal communication?
2. Asses the role of interview as a research tool.

CHAPRA BANGALJHI MAHAVIDYALAYA
B.A. (Hons. & Gen.) Fifth 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-11 (सं कृतभाषया देवनागरीिल या उ र यं लेखनीयम)्
1. ऋ वेद य अि नदेवतायाः व पािण वैिश ् यािन उप थापयतु ।
2. ऋ वेद य िहर यगभसू य दाशिनकता पयम् आलो यताम् ।
3. बहृ दाहर 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- कतुरीि सततमं कम (1/4/49) ।
2. वैयाकरणिस ा तकौमु ानुसारं सू या या काया- साधकतमं करणम् (1/4/42) ।
For Honours
3. वैयाकरणिस ा तकौमु ानुसारं सू या या काया- समथः पदिविधः (2/1/1) ।
 Course: H-DSE-01 (सं कृतभाषया देवनागरीिल या उ र यं लेखनीयम)्
1. टीका काया- अनुमान माणम् ।
2. अनुमान माणे या ेः व पं िनणयम् ।
3. अनुमान माने प चावयवाः लेखनीयाः ।
 Course: H-DSE-02 (सं कृतभाषया देवनागरीिल या उ रमेकं लेखनीयम)्
1. योगि विृ िनरोधः इ य य सू य तातपय दशयतु ।
2. अ ाङ्गयोग य अ ाङ्गानां वणनां क ।
3. ीम ागव ीतामनुसृ य कमयोगः आलोचय ।
 Course: G-DSE-01 ( য কােনা ভাষায় র ে র উ র দাও)
1. ধম বলেত িক বােঝা, তা সিব ার আেলাচনা কর ।
2. ষাড়শ সং েরর
আেলাচনা কর ।
3. কা লখ- পু ষাথচতু য় ।

 Course: G-GE-01 ( য কােনা ভাষায়
For General

র ে র উ র দাও)

1. স ধাতুর আ েনপদীর প িল লখ (বতমান, অতীত এবং ভিবষ ৎকাল) ।
2. কৃ ধাতুর পর ৈয়পদীর প িল লখ (বতমান, অতীত এবং ভিবষ ৎকাল) ।
3. ম াগব ীতার াদশ অধ ায় অনু সাের ভি েযাগ ব াখ া কর ।

 Course: G-SEC-03 ( য কােনা ভাষায়

র ে র উ র দাও)

1 ‘ যাগি বৃ ি িনেরাধঃ’ পত িল ণীত এই সূ সিব ার আেলাচনা কর ।
2 অ া েযােগর আট অে র প আেলাচনা কর ।

CHAPRA BANGALJHI MAHAVIDYALAYA
B.A. (Hons. & Gen.) Fifth Semester
Internal Assessment, 2021
DEPARTMENT OF EDUCATION
-: Assignment Topics : Course: H-CC-11(
ে র উ র দাও)
1. িশ াগত ব ব াপনার কৃিত লখ।
2. NAAC -এর কাযাবলী।
3. িশ াগত পিরক নার ধাপ িল আেলাচনা কেরা।

For Honours

For General

 Course: H-CC-12(
ে র উ র দাও)
1. িশ াগত যু ি িবদ ার েয়াজনীয়তা আেলাচনা কেরা।
2. সার বিসক িচং মেডল আেলাচনা কেরা।
3. Programmed Instruction -এর অসু িবধা আেলাচনা কেরা।
 Course: DSE-T-1(
ে র উ র দাও)
1. ভারতবেষ মূ ল েবােধর িশ ার েয়াজনীয়তা
2. Pay-Way-Method আেলাচনা কেরা।
3. পাঠ েমর মাধ েম আমরা িকভােব মূ ল েবােধর িশ া পাই।
 Course:DSE-T-2 (
ে র উ র দাও)
1. শাি র িশ ার নীিত িল আেলাচনা কেরা।
2. শাি র িশ ায় রবী নােথর অবদান আেলাচনা কেরা।
3. 'Co-operative Learning'স েক লখ
 Course: GE-T-1 (
ে র উ র দাও)
1. পিরমাপ ও মূ ল ায়েনর স ক আেলাচনা কেরা।
2. NRT স েক লখ।
3. িশ াগত রািশিব ােনর েয়াজনীয়তা আেলাচনা কেরা।
 Course: DSE-T-1 (
ে র উ র দাও)
1. মূ ল েবােধর কৃিতর স েক লখ।
2. Role play স েক লখ।
3. ভারেতর িশ ায় মূ ল েবােধর েয়াজনীয়তা।
 Course: DSE-T-2 (
ে র উ র দাও)
1. শাি র িশ ায় জন িডটই -এর অবদান।
2. শাি র িশ ার েয়াজনীয়তা আেলাচনা কেরা।
3. শাি র িশ ার পাঠ ম আেলাচনা কেরা।
 Course: EDU-G-SEC-T-3 (এক ে র উ র দাও)
1. Guidence Services -এর িত ায় িশ েকর ভূিমকা।
2. কেলজ ের িকভােব Guidence Services িত া করা হয়।

CHAPRA BANGALJHI MAHAVIDYALAYA
DEPARTMENT OF GEOGRAPHY
SEMESTER-V (HONOURS)
PAPER-GEO/H/CC/T&P/11
1. Discuss and prepare an outline of a Research Proposal.
2. Explain the role and significance of Field Work in Research.
3. Define Research and mention it's types and significance.

PAPER-GEO/H/CC/T&P/12
1. Define Remote Sensing and mention the stages of R.S.
2. Write a short note on GIS data structure.
3. Describe the principles of Visual Image Interpretation.

PAPER-GEO/H/DSE/T/01/B
1. Cultural diffusion processes with example.
2. Reflection of Social morphology on settlement morphology in rural India.
3.Cultural realms of the world.

PAPER-GEO/H/DSE/T/02/A
1.Write a brief note on Demographic Transition Theory in context of India.
2. Write a short note on Malthusian and Marxian Theory of Population.
3. Define Migration mention it's types and causes.

SEMESTER-V (PROGRAMME)
PAPER-GEO/G/DSE/T/01/B
1. Write a short note on Intensive Subsistence Farming.
2. Discuss the location of Petrochemical industry in India.
3. Describe the locational theory of agriculture by Von Thunen.

PAPER-GEO/G/GE/T/01
1. Causes and consequences of Soil Erosion.
2. Disaster Management cycle.
3. Causes and impact of flood hazard in Indian context.

PAPER-GEO/G/SEC/P/03/B
1. Write a short note on different types of climate data.
2. Define Hythergraph, Climograph and Windrose Diagram.
3. Write a short note on Isotherm and Isohyet.

CHAPRA BANGALJHI MAHAVIDYALAYA
B.A. (Hons. & Gen.) Fifth Semester
Internal Assessment, 2021
DEPARTMENT OF HISTORY

-: Assignment Topics : Course: H-CC-11
1. িন বগ য় ঐিতহািসকেদর ইিতহাস চচা আেলাচনা কেরা।
2. কা লখ :রায়তওয়াির বে াব ।
3. ফরািজ আে ালেনর চির ব াখ া কেরা।

For Honours

For Honours GE

 Course: H-CC-12
1. ইয়ং ব ল আে ালন স েক আেলাচনা কেরা।
2. ভারত িবভাজন িক অিনবায িছল?
3. ভারতীয় পুঁ িজপিত ণীর উ ান স েক আেলাচনা কেরা।
 Course: H-DSE-01
1. ব ার িবে ােহর কৃিত আেলাচনা কেরা।
2. মু ার নীিত বলেত কী বােঝা?
3. ক া ন বািণজ থা স েক যা জােনা লখ।
 Course: H-DSE-02
1. কা লখ : রাই তািনমা।
2. টা গাওয়া শা নতে র পতেনর কারণ লখ।
3. মা ু িরয়া সংকেটর কারণ িক িছল?
 Course: G-CC-DSE-01
1. াক আধু িনক চীেনর কৃষকেদর অব া আেলাচনা কেরা।
2. চৗঠা ম আে ালেনর বিশ িল লখ।
3. তাইিপং িবে ােহর কারণ লখ।
 Course: GCC-SEC (এক ে র উ র দাও)
1. খলাধু লার ধারণা ব াখ া কেরা।
2. কা লখ : তচারী আে ালন।

-------------------- িবেশষ
ব : িত পপার থেক
কের (SEC পপােরর ে এক ) অ াসাইনেম িলখেত হেব।তারপের িত
পপােররঅ াসাইনেমে র ান কিপ এক িপিডএফ ফাইল কেরকেলজ ওেয়বসাইেট আপেলাডকরেত হেব ।অ াসাইনেমে র িত
ে র মান ০৫ ।
 অ াসাইনেমে রউপর অবশ ই িনেজর নাম, কেলজ রাল নং, িব িবদ ালেয়র রিজে শন নং, কােসর নাম এবং অ াসাইনেমে র
উে খ করেত হেব ।
 A4 Size পৃ ায়পৃ া নং উে খ কের উ র িলখেত হেব।

CHAPRA BANGALJHI MAHAVIDYALAYA
B.A. (Hons. & Gen.) Fifth Semester
Internal Assessment, 2021
DEPARTMENT OF PHILOSOPHY
-: Assignment Topics : Course: PHIL-H-CC-T-11(
ে র উ র দাও)
1. সংঘ কােক বেল?সংঘ এবং িত ােনর মেধ পাথক উদাহরণসহ আেলাচনা কেরা।
2. পিরবােরর ধান কাজ িল কী কী? সংে েপ আেলাচনা কেরা।
3. ত গণতাি ক শাসনব ব ার ণ- দাষ িল উে খপূ বক ব াখ া কেরা।

For Honours

 Course: PHIL-H-CC-T-12(
ে র উ র দাও)
1. উে শ ও িবেধয় স ে র প ব াখ া কেরা।
2. াচীন ও গতানু গিতক িবেরাধ চতু েনর পাথক আেলাচনা কেরা।
3. আধু িনক ও পা াত যু ি িব ােনর প আেলাচনা কেরা।
 Course: PHIL-H-DSE-T-1(
ে র উ র দাও)
1. সাধনতু য় স ে বদা সার অবল েন আেলাচনা কেরা।
2. অিধিবদ ার ওপর
সহকাের চার কার অনু বে র প ব াখ া কেরা।
3. সমি ান ও ব ি অ ােনর মেধ েভদ িন পণ কেরা।
 Course:PHIL-H-DSE-T-2(
ে র উ র দাও)
1. িহউম থা বা অভ াস বলেত কী বাঝান?
2. অিধিবদ ার সমথেন িহউেমর যু ি
িল ব াখ া কেরা।
3. িহউম কী সংে ষক পূ বতঃিস বচেনর স াব তা ীকার কেরন?

For General

 Course: PHIL-DSE-T-1 (A) (
ে র উ র দাও)
1. Religion বলেত কী বাঝায় তা আেলাচনা কেরা।
2. ধমদশন কােক বেল? ধম-দশেনর আেলাচ িবষয় িল ব াখ া কেরা।
3. বেদ িনেদিশত যেকােনা পাঁচ মূ ল উে খ ও সংি ব াখ া কেরা।
 Course: PHIL-G-SEC-T-3 (এক ে র উ র দাও)
1. অিধিবদ ার প স ক য় ও ান স ক য় মতবােদর মেধ তুলনামূ লক আেলাচনা কেরা।
2. দশেনর কৃিত ও প িবষেয় মতবাদ ব াখ া কেরা।

CHAPRA BANGALJHI MAHAVIDYALAYA
B.A. (Hons. & Gen.) Fifth Semester
Internal Assessment, 2021
DEPARTMENT OF POLITICAL SCIENCE
-: Assignment Topics : Course: H-CC-11(
ে রউ রদাও)
1.
েটার িশ া ত আেলাচনা কেরা।
2. স অগা াইেনর উপর এক কা লখ।
3. অ ািরে াটেলর রাে র ধারণায় জব ত স েক আেলাচনা কেরা।

For Honours

For General

 Course: H-CC-12(
ে রউ রদাও)
1. হবেসর সাবেভৗিমকতার ত আেলাচনা কেরা।
2. িমেলর াধীনতার ধারণার উপর কা লখ।
3. েশার িশ া তে র সমােলাচনা িল আেলাচনা কেরা।
 Course: POL-H-DSE-T-01 (B) (
ে রউ রদাও)
1. Public Policy ধারণার উপর কা লখ।
Public Health স েক সংি আেলাচনা কেরা।
2. ভারেতর Public Policy -র িনধারণ স েক আেলাচনা কেরা।
 Course:POL-H-DSE-T-02(A) (
ে রউ রদাও)
1. িম অথনীিতর ধারণার উপর কা লখ।
2. সবু জ িব ব স েক সংে েপ লখ।
3. ভারেতর উপজািত িবে ােহর ধান বিশ িল আেলাচনা কেরা।
 Course: POL-G-DSE-T-01(A) (
ে রউ রদাও)
1. নাগিরকতার সনাতন ধারণা ব াখ া কেরা।
2. নাগিরকতা ধারণার িববতন স েক লখ।
3. Cosmopolitan Citizenship স েক আেলাচনা কেরা।
 Course: POL-G-DSE-T-01 (B)(
ে র উ র দাও)
1. জননীিত ধারণা স েক ব াখ া কেরা
2. জননীিতেত িশ ার ধারণা ব াখ া কেরা।
3. জননীিত কাযকরী করা সং া ভারতীয় চ ােল িলসংে েপ লখ।
 Course: POL-G-GE-T-1 (A) (
ে র উ র দাও)
1. গা ীজীর সত া হ ধারণা সংে েপ লখ।
2. গা ীজীর জাতীয়তাবাদ ধারণা ব াখ া কেরা।
3. গা ীজীর িশ ািচ ার উপর কা লখ।
 Course: POL-G-SEC-T-3 (এক ে র উ র দাও)
1. ভারতীয় সংিবধােনর মৗিলক কতব িল আেলাচনা কেরা।
2. মানবািধকার কিমশেনর উপর এক কা লখ।

ChapraBangaljhiMahavidyalaya
Department Of Sociology
U.G. Semester-V Internal Assessment-2021
HONOURS
COURSE: H-CC-11
যেকােনা
ে র উ র দাও
ক) সাং ৃ িতক নারীবাদ ও সমকামী নারীবাদ এর ধারণা দান কেরা ।
খ) িপতৃত বলেত কী বাঝ ?
গ) Gendering Sociology বলেত িক বাঝ ।
COURSE: H-CC-12
যেকােনা
ে র উ র দাও
ক) নগর ও নগরায়ন বলেত িক বােঝা ।
খ ) নগর সভ তা উ ােনর থম ঢউ স েক আেলাচনা কেরা ।
গ) প ী ও নগেরর পাথক লখ ।
COURSE: H-DSE-1A
যেকােনা
ে র উ র দাও
ক) ধেমর উপাদান িহেসেব Ritual ক আেলাচনা কেরা ।
খ ) Theodicy িক, আেলাচনা কেরা ।
গ) টােটমবাদ আেলাচনা কেরা ।
COURSE: H-DSE-1C
যেকােনা
ে র উ র দাও
ক) িকেশার অপরাধ বলেত কী বােঝা ? এর কারণ িল আেলাচনা কেরা আেলাচনা কেরা ।
খ) সামািজক সমস া বলেত কী বােঝা ।
গ) সামািজক সমস া িল িবে ষণ এর তাি ক ি ভি িল উে খ কেরা ।
GENERAL
COURSE: G-DSE-1A
যেকােনা
ে র উ র দাও
ক) ধেমর উপাদান িহেসেব Ritual ক আেলাচনা কেরা।
খ ) Theodicy িক, আেলাচনা কেরা ।
গ) Asceticism বলেত িক বােঝা ।
COURSE: G-DSE-1C
যেকােনা
ে র উ র দাও
ক) িকেশার অপরাধ বলেত কী বােঝা ? এর কারণ িল আেলাচনা কেরা ।
খ) সামািজক সমস া বলেত কী বােঝা ।
গ) মাদকাসি র কারণ ও ফলাফল আেলাচনা কেরা ।
COURSE: G-SEC-03
ক) নমু না িক? নমু নার বিশ িল লখ ।
খ) নমু নার ণীিবভাগ আেলাচনা কেরা
গ) মালা িক ? মালা ব বহােরর সু িবধা লখ ।

Chapra Bangaljhi Mahavidyalaya
Department Of Physical Education
U.G. Semester-V Internal Assessment-2021
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