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Home Assignment For Semester - I 
Department of Arabic 

PAPER TOPIC(S)/QUESTIONS 

ARBP–CC-1 
(Program 

Course) 

1. Sketch the life of Imraul Quaise and give details of his poetic 
characteristics. 

OR 

2. Give an account of Jarir and comment upon his poetry। 

Department of Bengali 

BNGH-GE-1 
(Honours 

Course) 

যে য োন এ টি প্রশ্নের উত্তর দোও : ১×১০=১০ 
 ) চেযোপশ্নদর সমোজচচত্র আশ্ন োচনো  র। 

খ) অচিসোর  োশ্ন  বশ্ন ? য োমোর পোঠ্যপদ অব ম্বশ্নন অচিসোশ্নরর পদববচিষ্ট্য 
আশ্ন োচনো  র। 

BNGP–CC-1 
(Program 

Course) 

1)  ৃচত্তবোশ্নসর রোমোয়শ্নের জনচপ্রয় োর  োরেগুশ্ন ো চবস্তোচর  আশ্ন োচনো  র । 
   অথবো 

2) মোথুর  োশ্ন  বশ্ন  ? য োমোর পোঠ্য এই পেযোশ্নয়র পদটি চনশ্নয় আশ্ন োচনো  শ্নর 
 চবর  ৃচ ত্ব আশ্ন োচনো  র । 

BNGP–AECC-1 
(Program 

Course) 

1) 'আদচরেী' গশ্নের নোম রশ্নের সোথয  ো চবচোর  র । 
অথবো 

2)  শ্নরোনো মহোমোরীশ্ন  দীর্যচদন জনজীবশ্নন যে অচ োবস্থো শুরু হশ্নয়চি   যস 
সম্পশ্ন য  এ টি প্রচ শ্নবদন রচনো  র । 

Department of Education 

EDCH-GE-1 
(Honours 

Course) 

যে য োশ্ননো এ টি প্রশ্নের উত্তর দোও ।-   ১x১০=১০ 

(a) চিশু-য চি  চিক্ষো ব শ্ন  চ  যবোঝ ? আধুচন  চিশু-য চি  চিক্ষো 
বযোবস্থোর ববচিষ্ট্যগুচ  সংশ্নক্ষশ্নপ আশ্ন োচনো  শ্নরো। 

(b) সৃজনিী  ো ব শ্ন  চ  যবোঝ ? সৃজনক্ষম োর উপোদোনগুশ্ন ো আশ্ন োচনো 
 শ্নরো। 

EDCP–CC-1 
(Program 

Course) 

যে য োন এ টি প্রশ্নের উত্তর দোও ।-   ১x১০=১০ 
(a) চিক্ষোদিযন ব শ্ন  চ  যবোঝ ? চিক্ষোদিযশ্ননর প্র ৃচ  ও পচরধী আশ্ন োচনো 

 শ্নরো। 
(b) জন চিঊই- এর মশ্ন  চিক্ষোর ধোরেো,পোঠ্যক্রম রচনোর নীচ , পদ্ধচ , 

মোধযম ও চিক্ষশ্ন র দোচয়ত্ব সম্পশ্ন য  আশ্ন োচনো  শ্নরো। 



Department of English 

ENGP–CC-1 
(Program 

Course) 

Answer any one question 

1)Comment on the title of the play The Duchess of Malfi. 

2)Explain The Rover as a restoration comedy. 

ENGP–LCC-1 
(Program 

Course) 

Answer any one question 

1) Write an essay about your birthplace. 

2) Write about a paragraph about natural slavery and unnatural slavery, 

Department of Environment Studies 

ENVSH-AECC 
য োমোর এ ো োর বজব ববচচত্র বেযনো  র ? 

অথবো  
চচপশ্ন ো অশ্নদো ন ও নমযদো বোাঁচোও আশ্নদো ন সমশ্নে চ খ |  

Department of History 

HISH-GE-1 
& 

HISP–CC-1 
(Honours & 

Program 
Course) 

১. যে য োন এ টি প্রশ্নের উত্তর দোও :        10 
 ) কুষোে সম্রোট  চনশ্নের রোজবনচ   ও সোংসৃ্কচ   অবদোশ্ননর মূ যোয়ন  শ্নরো। 

খ) চি ীয় চিগুশ্নের  ৃচ শ্নত্বর ম ূযোয়ন  শ্নরো । 

Department of Political Science 

PLSH-GE-1 
(Honours 

Course) 
রক্ষেমূ   ববষময ো র নীচ  চ  সম োর নীচ র চবশ্নরোধী? 

PLSP–CC-1 
(Program 

Course) 
স্বোধীন ো এর ৩টি রক্ষো বচ য শ্নখো। 

Department of Sanskrit 
SANH-GE-1 
(Honours 

Course) 

রর্ুবংশ্নির প্রথম সগয অনসুোশ্নর মহোরোজ চদচ শ্নপর গুেোব ী বেযনো  র। 

অথবো 
গীচ  োবয  োশ্ন  বশ্ন  ?  োচ দোশ্নসর যমর্দ ূ'  োশ্নবযর মূ যোয়ন  র। 

SANP–CC-1 
(Program 

Course) 

নোচরশ্ন   ফ  সচি ং বশ্নচো িোরশ্নবেঃ----উপেকু্ত উদোহরে সহ উচক্তটির 
েথোেথ মূ যোয়ন  র। 

অথবো 
িতৃ্তযহচর এর নীচ ি   গ্রশ্নে পচরেচ সহ মখূযশ্নদর চোচরচত্র  ববচিষ্ট্য বেযনো  র। 

 


