
 

 

বাাংলা ববভাগ 

ময়নাগুবি কললজ 

জলপাইগুবি  

 

অভযন্তরীণ মূলযায়লনর প্রশ্নপত্র  

(প্রতিটি Assignment–র পূর্ণমান- ১০) 

 

প্রথম ষাণ্মাবিক (First Semester) ঃ —  

Core Course- 1  

বাাংলা সাতিত্িে চৈিনেত্েত্বর প্রভাব সম্পত্কণ  আত্লাৈনা কত্রা। (১০) 

Core Course- 2   

শাক্ত পোবলীর ‘তবজয়া’র পে তিত্সত্ব ‘অত্র নবমী তনতশ িইল অবসান’ পেটির সসৌন্দর্ণ তবৈার কত্রা। (১০) 

Pdf আকালর C-1 ও C-2-র ললখা একলত্র পাঠালে হলব Google Classroom-এ। Class Code--    c7et4hw  

 

G.E –  

বাাংলা গত্েের তবকাত্শ স ার্ণ  উইতলয়াম কত্লত্জর অবোন সম্পত্কণ  সাংত্েত্প আত্লাৈনা কত্রা।  

Pdf আকালর ললখা পাঠালে হলব এই email-এ  ---- bdsirmc@gmail.com  

 

 

D.S.C – বাাংলা গত্েের তবকাত্শ তবেোসাগত্রর অবোন সাংত্েত্প আত্লাৈনা কত্রা। ১০  

                                     অথবা  

         টীকা সলত্ া ঃ -   সারোমঙ্গল, কৃষ্ণকুমারী   (৫+৫= ১০) 

Pdf আকালর D.S.C-র ললখা পাঠালে হলব এই email-এ  ---- jkray.info@gmail.com  

 

 

 

 

 

L.C.C –--  

কত্লজ কিৃণ পত্ের কাত্ে েুটি সৈত্য় একটি পত্র রৈনা কত্রা। 

অথবা 

কত্রানা মিামারী সথত্ক সুস্থ িত্য় ওঠার পর একজন সরাগীর তক তক করর্ীয়; িার চেনতন্দন জীবন র্াপত্ন কির্া তনয়মশৃঙ্খলার মত্যে আবদ্ধ থাকত্ি িত্ব িা 

তনত্য় জননক ডাক্তারবাবুর সাোৎকার গ্রির্। 

Pdf আকালর ললখা পাঠালে হলব এই email-এ  ---- npatranobis7@gmail.com  

mailto:bdsirmc@gmail.com
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mailto:npatranobis7@gmail.com


==========================================================================================

==  

 

েৃেীয় ষাণ্মাবিক (Third Semester) ঃ --  

Core Course-5 

ৈণ্ডীমঙ্গল কাত্বের  ুল্লরার বারমাসো সম্পত্কণ  সাংত্েত্প আত্লাৈনা কত্রা। (১০) 

Core Course-6 

অেরবৃত্ত েত্ন্দর সাংতেপ্ত পতরৈয় োও। এই েত্ন্দর উোিরর্ (েত্ন্দাতলতপ) োও।  (১০) 

Core Course-7 

‘সসানার িরী’ কাত্বের ‘বন্ধন’, ‘গতি’, ‘মুতক্ত’ কতবিা অবলম্বত্ন রবীন্দ্রনাত্থর েশণন তৈন্তার পতরৈয় োও।  (১০) 

S.E.C (for Bengali Hons.) –    (৫ x ২= ১০) 

বুেৎপতত্ত তনর্ণয় কত্রা— 

আমড়া, উনান, তি, মাতস, বাথান 

(ধ্বতন পতরবিণ ত্নর রীতিসি তল ত্ব) 

C-5, C-6, C-7, S.E.C – এই চারটি Assignment একলত্র Pdf আকালর পাঠালে হলব এই email-এ  ---- bdsirmc@gmail.com 

 

 

S.E.C (for Programme Course) – 

বাত্কের সাত্থ পত্ের সম্পকণ  কী? পে কয় প্রকার? উোিরর্সি আত্লাৈনা কত্রা। 

অথবা         (১০) 

সাযু ভাষা ও ৈতলি ভাষার পাথণকে তনত্েণ শ কত্রা। 

Pdf আকালর ললখা পাঠালে হলব এই email-এ  ---- somac7261@gmail.com 

 

 

 

 

G.E – 

বাাংলা গত্েের তবকাত্শ স ার্ণ  উইতলয়াম কত্লত্জর অবোন সম্পত্কণ  সাংত্েত্প আত্লাৈনা কত্রা।  

Pdf আকালর ললখা পাঠালে হলব এই email-এ  ---- bdsirmc@gmail.com  

 

 

D.S.C – অতভসার কাত্ক বত্ল? অতভসাত্রর সেষ্ঠ কতবর কৃতিত্ব তবৈার কত্রা। (১০) 

                                   অথবা 

         “রাযার তক চিল অন্তত্র বোথা”—িাৎপর্ণ বো ো কত্রা। (৫) 

        “তক সমাতিনী জান বঁযু তক সমাতিনী জান”—িাৎপর্ণ বো ো কত্রা। (৫) 

Pdf আকালর ললখা পাঠালে হলব এই email-এ  ---- jkray.info@gmail.com  

 

 

 

mailto:bdsirmc@gmail.com
mailto:somac7261@gmail.com
mailto:bdsirmc@gmail.com
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L.C.C-1 –  

                   কারক কাত্ক বত্ল? প্রত্িেক প্রকার কারত্কর একটি কত্র উোিরর্ োও। 

                                                   অথবা 

                                   টীকা সলত্ া—অতপতনতিতি, সজাড়কলম  

               Pdf আকালর ললখা পাঠালে হলব এই email-এ  ---- somac7261@gmail.com  

==========================================================================================

===  

 

পঞ্চম ষাণ্মাবিক (Fifth Semester) ঃ --   

Core Course- 11 

‘আর্ বের আত্গর একতেন’ কতবিার সারবস্তু সাংত্েত্প আত্লাৈনা কত্রা।    (১০) 

Core Course- 12   

‘পদ্মানেীর মাতি’ উপনোত্সর কতপলা ৈতরত্র সম্পত্কণ  আত্লাৈনা কত্রা।    (১০)  

C-11, C-12 – এই দুইটি Assignment একলত্র Pdf আকালর পাঠালে হলব এই email-এ  ---- bdsirmc@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

D.S.E-1 (for Bengali Hons.) –  

‘কৃষ্ণকাত্ন্তর উইল’ উপনোত্সর উইত্লর গুরুত্ব সম্পত্কণ  আত্লাৈনা কত্রা। (১০) 

D.S.E-2 (for Bengali Hons.) – 

‘কুষ্ঠ সরাগীর সবৌ’ গত্ের মিাত্েিা ৈতরত্র সম্পত্কণ  আত্লাৈনা কত্রা।  (১০)  

Pdf আকালর একিলে D.S.E-1 ও D.S.E-2-র ললখা পাঠালে হলব Google Classroom-এ। Class Code--  a3hkenk   

 

 

D.S.E-1 (for Programme Course) – 

                 বাাংলা উপনোত্সর উদ্ভব ও ক্রমতবকাশ সাংত্েত্প আত্লাৈনা কত্রা।  

                                            অথবা                   (১০) 

            শরৎৈত্ন্দ্রর সেনাপাওনা উপনোস অবলম্বত্ন জীবানন্দ ৈতরত্র আত্লাৈনা কত্রা। 

D.S.E-2 (for Programme Course) –  

                          বাাংলা সোত্র্াগত্ের উদ্ভব ও ক্রমতবকাশ সাংত্েত্প আত্লাৈনা কত্রা। 

                                                 অথবা                       (১০) 

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুত্রর স্ত্রীর পত্র গত্ের মৃর্াল আপাি সু ী তববাতিি জীবন সথত্ক  বৃিত্তর সেত্ত্র মুতক্ত সপত্ি সৈত্য়ত্ে – িাৎপর্ণ আত্লাৈনা কত্রা।  

 Pdf আকালর D.S.E-1 এবাং D.S.E-2-র ললখা একিলে পাঠালে হলব এই email-এ---  maniksirmcollege21@gmail.com  

 

 

 

mailto:somac7261@gmail.com
mailto:bdsirmc@gmail.com
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G.E –  

                    বাাংলা নার্ে সাতিত্িের ইতিিাত্স েীনবনু্ধ তমত্ত্রর অবোন আত্লাৈনা কত্রা। 

                                                    অথবা      (১০) 

                           টীকা সলত্ া—সলাকতনরুতক্ত, সজাড়কলম, অতভশ্রুতি, সমীভবন  

Pdf আকালর ললখা পাঠালে হলব এই email-এ  ---- npatranobis7@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

S.E.C (for Programme Course) –   

                             পে কি প্রকার ও তক তক? উোিরর্সি আত্লাৈনা কত্রা। 

                                                       অথবা 

                সিামার তনজস্ব একটি তিতনক আত্ে, জনসাযারত্র্র জ্ঞািাত্থণ একটি তবজ্ঞাপন রৈনা কত্রা।  

Pdf আকালর ললখা পাঠালে হলব এই email-এ  ---- maniksirmcollege21@gmail.com   

 

 

 

বনয়মাবলী ঃ — 

১) প্রতিটি Assignment এক পৃষ্ঠার মত্যে তল ত্ি িত্ব। এক পািার অতিতরক্ত সল া গ্রির্ করা িত্ব না।  

২) Pdf  আকাত্র সল া জমা করত্ি িত্ব। 

৩) সল ার ওপত্র নাম, কত্লজ সরাল নাং, সরতজত্েশন নাং, সপপাত্রর নাম, সসতমস্টার তল ত্ি িত্ব। 

৪) প্রতিটি তবষত্য়র আলাো আলাো Email/Classroom Address সেওয়া আত্ে। তনতেণ ষ্ট email/classroom–এই সল া  

   পাঠাত্ি িত্ব। নয়ত্িা সল া বাতিল িত্ব।  

৫) সল ার কতপটি তনত্জর কাত্ে সরত্  সেত্ব, প্রত্য়াজত্ন সসই কতপটি ৈাওয়া িত্ি পাত্র।   

৬) সল া পাঠাত্নার সশষ তেন --  ১৬/০২/২০২১   

  

mailto:npatranobis7@gmail.com
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