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NOTICE
এতদ্বারা 4th Semester এর শুধুমাত্র Program ক ার্সে র সমস্ত ছাত্রছাত্রীর্ের ইন্টারনাল
পরীক্ষার এর্সসর্মন্ট এর জনয ননম্ননলনিত ননর্েে শ কেওয়া হর্ে: এই পরীক্ষার জন্য 4th Semester এর সমস্ত ছাত্রছাত্রীদের তার নন্নেি স্ট নিষদের প্রদতযক
পপপাদরর নন্নেি স্ট টনপদকর উপর Assignment ততরী করদত হদি|
 প্রদতযক পপপাদরর পৃথক Assignment ততরী করদত হদি |

 নন্িিানিত Topic এর উপর 250-300 শব্দ সীমার মদযয Assignment ততরী করদত হদি।
 Assignment এর Front Page এ নন্ম্ননিনিত তথয নেদত হদি:
Name:
Class:
Student Id:
College Roll No:
University Registration No.:
Subject:
Paper:


সমস্ত Assignment আগামী 18, 19 ও 20/07/2022 তারিখ কলেজ
োইলেরিলত জমা নেওয়া হলে।

Assignment For 4th Semester 2022
For Program Course Students
SUBJECT &
PAPER

TOPIC(S)/QUESTIONS

Arabic
(CC-T-4)

Answer any one of the following.
10x1=10
1. Give the substance of the poem okala arsa nabi sahllolah Alaihisallam .
2. Sketch the life of Abul Atahiya throughling light on his poetry.

Bengali
(CC-T-4)

1) কে ক ার্না এ টি প্রর্ের উত্তর োও x ১০ x ১ = ১০
ক) 'ডাকঘর' ন্াটদক অমি িনরত্রটি আদিািন্া কদরা l
ি) 'কৃ ষ্ণকাদের উইি' উপন্যাদসর পরানহন্ী িনরত্রটির পনরিে োও l

Bengali
(LCC)

কের্ ান এ টি প্রর্ের উত্তর োও।
১০×১= ১০
১) 'িন্িতা পসন্ ' কনিতাে কনি জীিন্ান্ন্দ োদশর পরামানিক ভািন্া িা পপ্রম
ভািন্ার পনরিে োও।
২) রিীন্দ্রন্াথ ঠাকুদরর 'শানস্ত' গদের িন্দরা িনরত্রটি সংদক্ষদপ আদিািন্া কর ।
৩) 'মুক্তযারা' ন্াটদকর ন্ামকরণ সাথিক হদেদছ নকন্া আদিািন্া কর ।

Education
(CC-T-4)

1. কতামার্ের নসর্লবার্সর অন্তর্ুে ক্ত কের্ ার্না েশটি ধারণা টি া আ ার্র
বযািযা র। (১০)

English
(CC-T-4)
History
(CC-T-4)

Answer any one question: 10x1=10
1) How Dickens presents the education system in Hard Times?
2) How do nature and fate play a role in the novel Tess of the d'Urbervilles?

কের্ ান এ টি প্রর্ের উত্তর োও।

১০×১= ১০

1) পগৌরিমে নিপ্লদির গুরুত্ব আদিািন্া কর ।

2) ফরাসী নিপ্লদি ন্ারীদের ভু নমকা আদিািন্া কর ।

Political Science 1. কতামার গ্রার্মর মানুষর্ের নাগনর
(CC-T-4)
সমীক্ষা উপস্থাপন র | (১০)

Sanskrit
(CC-T-4)

তেবয সম্পর্ ে সর্েতনতার এ টি

1. কের্ ার্না ৫ টি প্রর্ের উত্তর োও:
1×5=5
ক. 'িৃনিরাদেৌচ্ ' সূত্রান্ুসাদর িৃনি কাদক িদি।
ি. আদেঙ্ গুণঃ সূত্রান্ুসাদর গুদণর সংজ্ঞা োও।
গ. 'নন্পাত' শদব্দর সংজ্ঞা সহ উোহরণ োও।
ঘ. (নিপ্রাে) গাং েোনত- নিভনক্ত সহ কারক নন্ণিে কদরা।
ঙ. 'অপাোদন্ পঞ্চমী' এই নিভনক্ত সূদত্রর উোহরণ োও।
ি. 'সপ্তমযনযকরদণ ি' উোহরণ সহ িযািযা কর।
2. কের্ ার্না এ টি প্রর্ের উত্তর োও:
5×1=5
ক. নিভনক্ত প্রকরণ পথদক ষষ্ঠী নিভনক্তর নিযােক সূত্র গুনি উোহরণ সহ িযািযা কর।
ি. সংজ্ঞা প্রকরণ পথদক 'ভূ িােদো যাতিঃ' প্রানতপনেক ও সম্প্রসারণ এই সংজ্ঞা গুনি
উোহরণ সহ িযািযা কর।

