
MAYNAGURI COLLEGE
DEPT. OF BENGALI

INTERNAL ASSESSMENT
(1st, 3rd, 5th Semester)

Date : 23/12/2021
1st Semester
CC-1
গীতেগািব�, িবদ�াপিত, িবজয় ��, ঘনরাম চ�বত�, ম�ু� চ�বত�,  আলাওল, �সয়দ
আলাওল, �গার�িবজয়, কাশীরাম দাস, কৃি�বাস ওঝা।

CC-2
পূব�রাগ, অিভসার, মাথরু, �াথ�না,  রাম�সাদ, কমলাকা�, উ�রাকা� অবল�েন রাম
চির�, আগমনী, িবজয়া, ভে�র আ�িত।

��িণ পরী�া (Class Test) �নওয়া হেব।

উপেরা� ���েলা �থেক �িত� পে� দ�ু কের �কা িলখেত �দওয়া হেব।
পরী�ার িদন ছা�-ছা�ীেদর A-4 আয়তেনর �েয়াজনীয় কাগজ িনেয় আসেত হেব।

তািরখ : ১৭ই জানয়ুাির, ২০২২, �সামবার
সময় : �বলা ২টা (�েয়াজেন সময় পিরবিত� ত হেত পাের)
মান : ১০+১০
প� : ১ম ও ২য় প�

LCC-1
Marks-10

জীবনান� দােশর বনলতা �সন কিবতা�র কাব� �সৗ�য� িবচার কেরা ।
অথবা,
বত� মান সমেয় যুব �জে�র অিতির� �মাবাইল �ফান ব�বহােরর আসি� িবষেয় দইু
ব�ুর এক� কা�িনক সা�াৎকার রচনা কেরা । �লখা� এই e-mail-এ পাঠােব--



manikmng2@gmail.com
জমা �দওয়ার �শষ িদন: ১৭/০১/২০২২

DSC-
বাংলা গেদ�র িবকােশ ঈ�র চ� িবদ�াসাগেরর অবদান আেলাচনা কর। অথবা �কা
�লখ: �চােখর বািল, সারদা ম�ল।  �লখা� এই e-mail-এ পাঠােব--
jkray.info@gmail.com
জমা �দওয়ার �শষ িদন: ১৭/০১/২০২২

3rd Semester
CC5
চ�ীম�ল কাব� অবল�েন ব�াধ কালেকতুর চির� �বিশ�� উে�খ কেরা।
অথবা,
�কতকাদাস ��মানে�র মনসাম�ল কাব� অবল�েন �লৗিকক উপাদান�েলা আেলাচনা
কেরা।

CC6
দলব�ৃ ছে�র সং�া ও �বিশ�� �লেখা।
অথবা,
যমক অল�ােরর সং�া, ��নী িবভাগ উদাহরণসহ �লেখা।

CC7
প� সািহত� িহেসেব 'বীরা�না' কােব�র িবেশষ� �লেখা।
অথবা,
�শাককাব� িহেসেব 'এষা'র সাথ�কতা িন�পণ কেরা।
Google Classroom link:
https://classroom.google.com/c/MjIxMzE1MDgyNjQ5?cjc=c7et4hw
Class Code : c7et4hw

জমা �দওয়ার �শষ িদন: ১৭/০১/২০২২

mailto:manikmng2@gmail.com
mailto:jkray.info@gmail.com
https://classroom.google.com/c/MjIxMzE1MDgyNjQ5?cjc=c7et4hw


GE(H)
�হসনকার িহেসেব মাইেকল মধুসূদন দে�র কৃিত� আেলাচনা কেরা।
অথবা,
গদ�সািহেত�র িবকােশ �ফাট�  উইিলয়াম আেলাচনা কেরা।
Google Classroom link:
https://classroom.google.com/c/MTk4NTM1MjAxODA1?cjc=4yfrq6k
Class Code : 4yfrq6k

জমা �দওয়ার �শষ িদন: ১৭/০১/২০২২

3rd Semester SEC (Programme Course)
সাধু ও চিলত গেদ�র পাথ�ক��িল �লখ। অথবা পিরভাষা �লখ: Folk Culture, Epic,
Dialect, Climax, Action, Ballad, Art for art's sake, Sonnet, Poetic justic,
Romance.  pdf কের �লখা� এই e-mail-এ পাঠােব--
jkray.info@gmail.com
জমা �দওয়ার �শষ িদন: ১৭/০১/২০২২

3rd Semester SEC(Hons.)-   
�তামােদর �মৗিখক পরী�া হেব।
িবষয়-  ব�ুৎপি� িনণ�য়
 পরী�ার তািরখ: ১৮ জানয়ুাির, ২০২২, ম�লবার  ।
সময়: �বলা ১টা।

3rd sem DSC
অব মথরুাপুর মাধব �গল-এই পদ  �র ভাবব� ব�াখ�া কেরা।
অথবা
মি�র  বািহর ক�ন কপাট-এই পদ�র তাৎপয� ব�াখ�া কেরা।
�লখা� এই e-mail-এ পাঠােব--
somac7261@gmail.com
জমা �দওয়ার �শষ িদন: ১৭/০১/২০২২

3rd Semester LCC

https://classroom.google.com/c/MTk4NTM1MjAxODA1?cjc=4yfrq6k
mailto:jkray.info@gmail.com
mailto:somac7261@gmail.com


�িন পিরবত� েনর কারণ ও �বিশ�� আেলাচনা কেরা ।
অথবা,
কারেকর সং�া ও ��ণীিবভাগ আেলাচনা কেরা ।
email: npatranobis7@gmail.com
�লখা জমা �দওয়ার �শষ তািরখ ১৭/০১/২০২২

5th Semester
CC-11

‘আমার �কিফয়ৎ’ কিবতায় নজ�ল কােদর উে�েশ� িক িক ‘�কিফয়ৎ’ িববতৃ
কেরেছন আেলাচনা কেরা।

অথবা
‘ফুল ফুটুক না ফুটুক’ কিবতায় িকভােব এক� �� ও ��ভে�র �বদনা ফুেট উেঠেছ

তা আেলাচনা কেরা।
CC-12

‘প�ানদীর মািঝ’ উপন�ােস �হােসন িমঞা চির��র ��প পির�ুট কেরা।
অথবা

‘চার অধ�ায়’ উপন�ােসর �ক�ীয় চির� অতী� এই উপন�ােসর নায়ক-আেলাচনা
কেরা।

�লখা� এই e-mail-এ পাঠােব--
Kalisankarray497@gmail.com
জমা �দওয়ার �শষ তািরখঃ    ১৭।০১।২০২২

GE (H)
বাংলা গেদ� রামেমাহন রােয়র অবদান আেলাচনা কেরা।

অথবা
বাংলা নাটেক মধুসূদন দে�র কৃিত� িন�পণ কেরা।

�লখা� এই e-mail-এ পাঠােব--
Kalisankarray497@gmail.com
জমা �দওয়ার �শষ তািরখঃ    ১৭।০১।২০২২

mailto:npatranobis7@gmail.com
mailto:Kalisankarray497@gmail.com
mailto:Kalisankarray497@gmail.com


DSE-1 ও DSE-2
এই �পপােরর �সিমনার ও ��িণ পরী�া �নওয়া হেয় �গেছ।

যারা �সিমনাের অংশ �নয়িন, তােদর ��িণ পরী�া িদেত হেব।

িবষয় : উপন�াস ও �ছােটাগে�র উৎপি� ও �মিবকাশ

পরী�ার তািরখ : ১৭ই জানয়ুাির, ২০২২, �সামবার
সময় : দপুুর ১২টা (�েয়াজেন সময় পিরবিত� ত হেত পাের)
মান : ১০+১০

DSC-A
Marks-10
ঊিনশ ও িবশ শতেকর রাজৈনিতক ���াপট বাংলা সািহত�েক কতখািন �ভািবত
কেরিছল আেলাচনা কেরা ।
অথবা
শরৎচ� চে�াপাধ�ােয়র �দনাপাওনা উপন�াস অবল�েন িনম�ল-�হম উপকািহনীর
উপেযাগীতা িবচার কেরা ।
manikmng2@gmail.com
জমা �দওয়ার �শষ তািরখঃ    ১৭।০১।২০২২

DSC-B
Marks-10
ঊিনশ ও িবশ শতেকর আথ�-সামািজক অব�া বাংলা সািহত�েক কতখািন �ভািবত
কেরিছল আেলাচনা কেরা ।
অথবা
রবী�নাথ ঠা�েরর �ীর প� গ� আেলাচনা কের �দখাও গে�র মণৃাল চির�� বত� মান
সমােজর পে� কতটা উপেযাগী ?

mailto:manikmng2@gmail.com


manikmng2@gmail.com
জমা �দওয়ার �শষ তািরখঃ    ১৭।০১।২০২২

5th semester SEC
সাধু ভাষা ও চিলত ভাষার পাথ�ক� িনেদ�শ কেরা।
অথবা
সরল ,জ�ল ও �যৗিগক বােক�র সং�া দাও এবং �েত�ক বােক�র দ�ু উদাহরণ দাও।
�লখা� এই e-mail-এ পাঠােব--- somac7261@gmail.com
জমা �দওয়ার �শষ তািরখঃ    ১৭।০১।২০২২

5th Sem GE:

িবহারীলাল �ক বলা হেয়েছ "�ভােরর পািখ"। এই ম�েব�র তাৎপয� ব�াখ�া কেরা।
অথবা
বাংলা নাট� সািহেত� ি�েজ�লাল রােয়র অবদান িনণ�য় কের এক� �ব� রচনা কেরা।
email: npatranobis7@gmail.com
�লখা জমা �দওয়ার �শষ তািরখ ১৭/০১/২০২২

িনয়মাবলী :--
১) িনিদ�� িদেনর মেধ� Assignment জমা করেত হেব। হােতর �লখা �� ও পির�ার
হওয়া বা�নীয়।

২) Assignment-�েলা pdf কের িনিদ�� �ােন জমা করেত হেব।

৩) �লখা জমা করার �শষ তািরখ ১৭ই জানয়ুাির, ২০২২।

৪) Assignment-এ ছা�/ছা�ীর নাম, �িমক নং (কেলজ �রাল ন�র), �রিজে�শন নং,
�সিম�ার, িবষয়, প� সংখ�া (Paper - DSC/CC/SEC/GE) িলখেত হেব।

mailto:manikmng2@gmail.com
mailto:somac7261@gmail.com
mailto:npatranobis7@gmail.com


৫) Assignment-� এক পৃ�ার মেধ� িলখেত হেব। Pdf Copy-� email মারফত
পাঠােত হেব। Hard Copy� ছা�/ছা�ীর কােছ থাকেব।

৬) �িত� পে�র মান -- ১০

Kalisankar Ray
Head

Dept. Of Bengali
Maynaguri College


