
  

Internal Assessment 

B.A Bengali Hons & Programme Course  

 
SEMESTER-I(HONS & PROGRAMME)                                                                                                              FULL MARKS:10 
CC -1- (Choose any one) 

১. ফাাংরা াহত্যেয প্রথভ হনদশন হি? কি আহফস্কায িত্যন? িয াত্র কিাথা কথত্ি যা প্রিাহয য়? এই প্রিায 
াহত্যে যৎিারীন ভাজ জীফত্নয ছহফ হিবাত্ফ পুত্ে উত্েত্ছ যা আত্রাচনা িয। 
২. ‘শ্রীিৃষ্ণিীযশ ন’িাত্ফে যাধা চহযত্র ম্পত্িশ  আত্রাচনা িয। 

৩. বফষ্ণফদাফরী াহত্যে বচযনে ূফশফযী এিজন দিযশ ায যচনা বফহট্য ে আত্রাচনা িয। 

CC-2- (Choose any one)                                                     FULL MARKS:10 

১. ঈশ্বয গুত্েয িহফ িৃহযত্ব আত্রাচনা িয। 

২. ফাাংরা গদোহত্যে শ্রীযাভুয হভত্নয অফদান আত্রাচনা িয। 

৩. ফাাংরা উবালা িয়টি ও িী িী? কম কিাত্না এিটি উবালা হনত্য় হফস্তাহযয আত্রাচনা িয। 

DSC-1-(Choose any one)                                                                                                                                    FULL MARKS:10 

১. হফাযীরার চক্রফযীয িহফ িৃহযত্ব আত্রাচনা িয। 

২. ফাাংরা উবালা িয়টি ও িী িী? কম কিাত্না এিটি উবালা হনত্য় হফস্তাহযয আত্রাচনা িয। 

LCC-1- (Choose any one)                                      FULL MARKS:10 

১. কযাভায ভাহফদোরত্য় অনুহিয যস্বযী ূত্জা উরত্ে এিটি হনভন্ত্রন ত্র যচনা িয। 

২. কযাভায ভাহফদোরত্য় এিটি াাংসৃ্কহযি অনুিান অনুহিয ত্ফ কই হফলত্য় এিটি হফজ্জাত্নয খড়া প্রস্তুয িয। 

 
SEMESTER-III(HONS & PROGRAMME) 
CC-5- (Choose any one)          FULL MARKS:10 

১. কিযিাদা কেভানত্েয ‘ভনাভঙ্গর’ িাত্ফে কফহুরা চহযত্রটি হিবাত্ফ রূাহয়য ত্য়ত্ছ যা আত্রাচনা িয। 

২. কিযিাদা কেভানত্েয ‘ভনাভঙ্গর’িাত্ফে হচহত্রয আথশ-াভাহজি হযহিহযয ফর্শনা িয।  
CC-6- (Choose any one)          FULL MARKS:10 

১. ফাাংরা ছে িয় প্রিায? কম কিাত্না এিপ্রিায ছত্েয বফহট্য ে উদাযন  আত্রাচনা িয। 
২. ফাাংরা হযন প্রিায ছত্েয াথশিে হনরুন িত্যা উদাযন । 

CC-7- (Choose any one)          FULL MARKS:10 

১. ত্র িাফে িাত্ি ফত্র? ত্রিাফে হাত্ফ ‘ফীযাঙ্গনায’ াথশিযা হফচায িয। 

২. ‘কানাযযযী’ িাত্ফেয অন্তগশয ‘কানাযযযী’ িহফযাটি ম্পত্িশ  আত্রাচনা িয। 

৩. ‘দুইাহখ’ িহফযায় ঘয আয ফাইত্যয দ্বন্দ্ব হিবাত্ফ প্রিা কত্য়ত্ছ িহফযাটি অফল্বত্ন আত্রাচনা িয। 

DSC-3- (Choose any one)         FULL MARKS:10 

১. ‚‘বফষ্ণফদাফরী’ কযাভাহিি গীহয িহফযা‛- ভন্তফেটি মুহি িাত্য আত্রাচনা িয। 

২. ‘কছত্র বুরাত্নায ছড়া-১’ প্রফত্ে যফীেনাত্থয কিান হদিগুহর স্পট্য  ত্য় উত্েত্ছ যা আত্রাচনা িয। 

LCC-1/MIL- (Choose any one)         FULL MARKS:10 

১. ভা িাত্ি ফত্র? ভা িয়প্রিায ও িী িী? উদাযন  িভশধাযয় ভা ম্পত্িশ  আত্রাচনা িয। 

২. উগশ িাত্ি ফত্র? িয় প্রিায ও িী িী? উদাযন  প্রত্যেি প্রিায উত্গশয আত্রাচনা িয।  

SEC-A1-(Choose any one)         FULL MARKS:10 

১. ফািে িাত্ি ফত্র?িয় প্রিায ও িী িী? উদাযন  আত্রাচনা িয। 

২. দ িাত্ি ফত্র? িয় প্রিায ও িী িী? উদাযন  আত্রাচনা িয।  

GE-BENGALI- (Choose any one)         FULL MARKS:10 

১. ফাাংরা িাফে াহযে ধাযায় ভধুূদন দত্েয স্বাযত্ন্ত্রয হযচয় দাও। 

২. ফাাংরা নােে াহত্যে দীনফেু হভত্ত্রয অফদান আত্রাচনা িয। 

 
SEMESTER-V-(HONS & PROGRAMME)  
CC-11- (Choose any one)         FULL MARKS:10 

১. িহফ িাজী নজরুর ইরাত্ভয ‘হফত্রাী’ িহফযাটি অফরম্বত্ন হিবাত্ফ মুফহিত্ি জাগযত্নয কচট্য া িত্যত্ছ ফত্র যুহভ 
ভত্ন িত্যা? 

২. জীফনানে দা-এয ‘ফনরযা কন’ িহফযাটি কযাভায ভত্ন হিবাত্ফ ধযা হদত্য়ত্ছ যা হনত্জয বালায় আত্রাচনা িয।  



  

 
CC-12- (Choose any one)         FULL MARKS:10 

১. ‘চাযঅধোয়’ উনোত্ যাজনীহয ফনাভ কযাভাহিহজভ হিবাত্ফ প্রিা কত্য়ত্ছ আত্রাচনা িয। 

২. ‘দ্মানদীয ভাহঝ’ উনোত্ কাত্নহভয়ায চহযত্রটি ম্পত্িশ  আত্রাচনা িয। 

DSE-1-(Choose any one) 

১.                ‘          ’                 । 
২.              ‘             ’                                        । 
DSE-2- (Choose any one) 

১.                 -এ  ‘    ’-                                     । 
২.               ‘     ’-এ                  ।  
DSC--(Choose any one)          FULL MARKS:10 
১. কদনা-াওনা উনোত্ ভূর-ফাযশ ায াত্ত্ে হনভশর বজর উিাহহনয যাৎমশ হফত্েলন িয। 

২. ‘িৃষ্ণিাত্ন্তয উইর’ উনো অফরম্বত্ন কগাহফেরার চহযহত্রটি আত্রাচনা িয। 

SEC-B-1- (Choose any one)                                   FULL MARKS:10 

১. ফািে িাত্ি ফত্র?িয় প্রিায ও িী িী? উদাযন  আত্রাচনা িয। 

২. াধেবালা ও চহরয বালা ফরত্য িী কফাত্ঝা? উবত্য়য ভত্ধে াথশািে আত্রাচনা িয। 

GE-BENGALI- (Choose any one)         FULL MARKS:10 

১. ফাাংরা িাফে াহযে ধাযায় ভধুূদন দত্েয অফদান আত্রাচনা িয। 

২. ফাাংরা িাফে াহযে ধাযায় জীফনানে দাত্য অফদান আত্রাচনা িয। 

 
****Students have to send their assignments in PDF FORMATE in a single file through departmental mail id with in 
10.02.2021. 
Mail id:   bengalisskc@gmail.com 
Contact no: HONS- 7076056525 
       PASS- 7908134050 
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