
অভ��রীণ মলূ�ায়েনর ��প�
বাংলা িবভাগ, ময়না�িড় কেলজ

ি�তীয় ষা�ািসক
*CC-3*
�হসন রচনায় মাইেকল মধুসূদন দে�র কৃিত� আেলাচনা কেরা।

*CC- 4* (৫+৫=১০)
�কা �লেখা:
অিপিনিহিত, �রাগম

*2nd Semester GE* (Except Bengali Honours)

দলব�ৃ ছে�র �বিশ���িল বিুঝেয় দাও।

•2nd Semester
CC-3/4
Google Classroom account:
https://classroom.google.com/c/MjIxMzE1MDgyNjQ5?cjc=c7et4hw

•2nd Semester GE
Google classroom account:
https://classroom.google.com/c/MjIxMzIwMjY0Njg4?cjc=evt3hts

____________________________
*AECC-2* (Pass & Hons.)
"সবেুজর অিভযান" কিবতা�র তাৎপয� িবে�ষণ কেরা।
*অথবা*
রবী�নাথ ঠা�েরর �দনা পাওনা গে�র িন�পমা চির�� স�েক�  আেলাচনা কেরা।
উ�র পাঠােত হেব এই e-mail-এ--
somac7261@gmail.com
____________________________
*DSC-A/B* (2nd semester)

িম�কলাব�ৃ ছ� কােক বেল ? এই ছে�র �বিশ�� উদাহরণ সহ আেলাচনা কর ?

অথবা,

অন�ুাস অল�ার কােক বেল ? এই অল�ােরর ��ণীিবভাগ আেলাচনা কেরা উদাহরণ সহ ।

উ�রপ� পাঠােত হেব
maniksirmcollege21@gmail.com

https://classroom.google.com/c/MjIxMzE1MDgyNjQ5?cjc=c7et4hw
https://classroom.google.com/c/MjIxMzIwMjY0Njg4?cjc=evt3hts


=======================
চতুথ� ষা�ািসক
*CC-8*
"জনা" নাটেকর িবদষূক চিরে�র ��� স�েক�  আেলাচনা কেরা।

*CC-9*
"রেথর রিশ" নাটেকর মলূ ত� স�েক�  আেলাচনা কেরা।

*CC-10*
"কপাল��লা" উপন�ােসর �থম খে� উ�ৃিতর ব�বহােরর সাথ�কতা স�েক�  আেলাচনা কেরা।

Assignment পাঠােত হেব Google classroom-এ
https://classroom.google.com/c/MTk4NTQwNjc3MzAy?cjc=2aplba4

____________________________
*SEC- 2* (4th Semester)
*SEC- A2
বত� মােন কেরানা আ�াে�র সংখ�া িদন িদন �বেড়ই চেলেছ। মানেুষর কােছ কেরানা মহামারী এখন িবভীিষকা - এিবষেয়
এক� �িতেবদেনর খসড়া রচনা কেরা।

*অথবা*
কেলেজ সর�তী পুেজা উপলে�� এক� সাং�ৃিতক অন�ুােনর আেয়াজন করা হেয়েছ, এই িবষেয় অিভভাবকেদর কােছ
এক� আম�ণপ� রচনা কেরা।

উ�র পাঠােত হেব এই Email-এ: npatranobis7@gmail.com

*SEC A-2*
বত� মােন কেরানা আ�াে�র সংখ�া িদন িদন �বেড়ই চেলেছ। মানেুষর কােছ কেরানা মহামারী এখন িবভীিষকা - এিবষেয়
এক� �িতেবদেনর খসড়া রচনা কেরা।

*অথবা*
কেলেজ সর�তী পুেজা উপলে�� এক� সাং�ৃিতক অন�ুােনর আেয়াজন করা হেয়েছ, এই িবষেয় অিভভাবকেদর কােছ
এক� আম�ণপ� রচনা কেরা।

উ�র পাঠােত হেব এই Email-এ: npatranobis7@gmail.com

___________________________
*G.E* (4th Semester)
�াসাঘাত �ধান ছে�র �বিশ���িল উদাহরণসহ �লেখা।
*অথবা*
অন�ুাস কােক বেল? িবিভ� �কার অন�ুােসর উদাহরণসহ আেলাচনা কেরা।
উ�র পাঠােত হেব এই e-mail-এ--
jkray.info@gmail.com

https://classroom.google.com/c/MTk4NTQwNjc3MzAy?cjc=2aplba4


*DSC A/B*
"সুরদােসর �াথ�না" কিবতা�র িবষয়ব� স�েক� আেলাচনা কেরা।
*অথবা*
"আবার আিসব িফের" কিবতায় কিবর এই বাংলােক �ছেড় যাওয়ার �ম গভীর �বদনা এবং িফের আসার �ম যুগপৎ
আন� �কাশ �পেয়েছ তা িনেজর ভাষায় �লেখা।

উ�র পাঠােত হেব এই e-mail-এ--
jkray.info@gmail.com

========================
ষ� ষা�ািসক

●
*C-C13*

*১.* '�ধু �করানী' গে� �করানী দ�িতর সংকেটর �য ছিব িচ�ািয়ত হেয়েছ তার ��প িবে�ষণ কেরা
*অথবা*
'পুইঁমাচা' গে�র নামকরেণর সাথ�কথা আেলাচনা কেরা।

*C-C14*
*১.* আ�িলক উপন�াস কােক বেল? এই উপন�ােসর �বিশ���িল  িক িক? বাংলায় এই জাতীয় উপন�ােসর দ�ৃা�

দাও।
*অথবা*

মহাকাব� কােক বেল? মহাকাব� কত �কার ও িক িক? �য �কান এক �কার মহাকােব�র �বিশ���িল উদাহরণসহ
আেলাচনা কেরা ।
উ�র পাঠােত হেব এই Email-এ--
kalisankarray497@gmail.com
____________________________
*DSE-3*
িবেবকানে�র প�াবলী অবল�েন িবেবকানে�র গদ�ৈশলী স�েক�  আেলাচনা কেরা।
অথবা
"চকাচকী" গে�র িবষয়ব� স�েক�  আেলাচনা কেরা।

Assignment পাঠােত হেব Google classroom-এ
https://classroom.google.com/c/MTk4NTM1MjAxNzMx?cjc=raor7cb

___________________________
*DSE4*

*১.* �লাক সং�ৃিতর সং�া দাও। অিভজাত সং�ৃিতর সে� এর পাথ�ক� আেছ কী? উ�রবে� �চিলত
�লাকসং�ৃিতর দ'ু এক� উদাহরণ দাও।

*অথবা*
�বাদ কােক বেল? �বােদ �য সমাজিচ� ফুেট ওেঠ সংে�েপ উদাহরণসহ বিুঝেয় দাও।

উ�র পাঠােত হেব এই e-mail-এ--
kalisankarray497@gmail.com
___________________________



*SEC-B-2* (যারা DSC-B িহসােব বাংলা িনেয়েছ) 6th Semester

উপযু� িশেরানাম সহ এক� আদশ� �ছাটগ� রচনা কেরা ?

অথবা,

�য �কােনা এক� বাংলা কিবতার কাব�েসৗ�য� আেলাচনা কেরা ?
উ�রপ� পাঠােত হেব
maniksirmcollege21@gmail.com

__________________________
*G.E* (6th Semester)
�িন�ধান ছে�র �বিশ���িল উদাহরণসহ �লেখা।
*অথবা*
উপমা কােক বেল? িবিভ� �কার উপমার উদাহরণসহ আেলাচনা কেরা।
উ�র পাঠােত হেব এই e-mail-এ--
jkray.info@gmail.com

____________________________
*DSE (Programme Course)*
(6th Semester)
"সুবণ�লতা" উপন�ােসর সুবণ�লতা চির� স�েক�  আেলাচনা কেরা।
*অথবা*
সতীনাথ ভাদড়ুীর "চকাচকী" গে�র িবষয়ব� স�েক� আেলাচনা কেরা।
উ�র পাঠােত হেব এই e-mail-এ--
somac7261@gmail.com
____________________________

*Assignment জমা করার িনয়মাবলী*--
১.�িত� Assignment একপাতা কের িলখেব।
২.একপাতার অিতির� �হণ হেব না।
৩.ওপের নাম, কেলজ �রাল, �সিম�ার িলখেব।
িব. �. সা�ািনেকর ��ে� খাতায় CC-3/4, CC-8/9/10, CC-13/14 িনিদ�� কের িলখেত হেব এবং িনিদ��
Classwork assignment-এ জমা করেত হেব।
৪.�লখার কিপ� য� কের �রেখ �দেব। �েয়াজেন �সই কিপ� জমা �নওয়া হেত পাের।
৫. সা�ািনেকর অ�াসাইনেম� একসে� জমা করেব।
৬.Assignment জমা করার �শষ তািরখ ১৩/০৬/২০২১
৭.জমা করেত হেবGoogle Classroom-এ বা e-mail-এ। ওপের সব উে�খ করা রেয়েছ।
৮. উ�র প� Pdf কের জমা করেত হেব।

িবভাগীয় �ধান
বাংলা িবভাগ
ময়না�িড় কেলজ


