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NOTICE 

         এতদ্বারা 2nd Semester  এর শুধুমাত্র Program ক ার্সের সমস্ত ছাত্রছাত্রীর্ের ইন্টারনাল 
পরীক্ষার এর্সসর্মন্ট এর জনয  ননম্ননলনিত ননর্েে শ কেওয়া হর্ে:- 

 এই পরীক্ষার জন্য 2nd Semester এর সমস্ত ছাত্রছাত্রীদের তার নন্নেিস্ট নিষদের প্রদতযক 
পপপাদরর নন্নেিস্ট 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 17, 18 ও 20/08/2022  তারিখ কলেজ 
োইলেরিলত জমা নেওয়া হলে। 
 

Assignment For 2nd Semester 2022 
For Program Course Students 

SUBJECT & 

PAPER 
TOPIC(S)/QUESTIONS 

Arabic 

(CC-T-2) 

Answer any one of the following.     10x1=10 
1. Give an account of Abu Atahiya and comment upon his poetry. 
2. Write a biographical sketch of Al jahiz and discuss his contribution to 

Arabic literature. 

Bengali 

(CC-T-2) 

1) কে ক ার্না এ টি প্রর্ের উত্তর োও x ১০ x ১  = ১০ 

ক) প্রািনিক িনিমিদের অিোন্ আদিািন্া কদরা।  

ি) সানহতয পনত্রকারূদপ 'িঙ্গেশিন্' ও 'সিজুপত্র' পনত্রকা েটুির আদিািন্া কদরা। 

Bengali 

(LCC) 

কের্ ান এ টি প্রর্ের উত্তর োও।         ১০×১= ১০ 

ক)‘ওদর ন্িমী নন্নশ’ - এই পেটির তাৎপর্ি ও পেকতি ার কনিকৃনতত্ব আদিািন্া কদরা। 
ি)‘পমঘন্ােিয কািয’ -- এর ষষ্ঠ সদগির ন্াম 'িয' পকন্ হদেদছ তা আদিািন্া কদরা। 

Education 

(CC-T-2) 

1. কের্ ার্না  এ টি প্রর্ের উত্তর োও।- ১×১০= ১০ 

ক) নশক্ষা মদন্ানিজ্ঞান্ িিদত কী পিাদ া ? নশক্ষা মদন্ানিজ্ঞাদন্র প্রকৃনত ও পনরনয 
আদিািন্া কদরা। 

ি) সৃজন্শীিতার সংজ্ঞা োও। সৃজন্শীিতা নিকাদশ নশক্ষার ভূনমকা আদিািন্া কদরা। 

http://www.nabagramackcollege.in/
http://www.nackconline.com/
mailto:nackcollege@yahoo.com


English 

(CC-T-2) 

Give answer any one question 10x1=10 
A) What is comedy of manners? Discuss the themes presented in The Way of 
the World ? 
2) Compare and contrast the Liliputians and the Brobdingnagians in 

Gulliver’s Travels ? 

History 

(CC-T-2) 

কের্ ান এ টি প্রর্ের উত্তর োও।     ১০×১= ১০ 

1) আকিদরর রাজপূত ন্ীনতর গুরুত্ব নক নছি ? 

2) পমাঘি আমদির পশষ নেদক কৃনষ সংকট পেিা নগদেনছি পকন্ ? 

Political Science  

(CC-T-2) 

 

1. ভারর্তর সংনিধার্ন ননর্েে শমলূ  নীনতর তাৎপেে কলি। (১০) 
 

Sanskrit 

(CC-T-2) 

1. কের্ ার্না ৫ টি প্রর্ের উত্তর োও:          1×5=5 
ক. নিশ্রুত নিিযারদযয কাদক কী অিস্থাে পেিদত পপি?  

ি. গেয সানহদতযর ত্রেী কাদের িদি?  

গ. "ফিসযাদেি দ্রক্ষানম" পক কাদক কিন্ একথা িদিনছি?  

ঘ. ইে পানিত পক নছদিন্? শনি ত্রেম্ সম্পদকি  পিি।  

ঙ. িৃহৎকথার রিনেতা পক? এই গ্রন্থ অিিম্বদন্ রনিত গ্রদন্থর ন্াম পিি।  

ি. েশকুমারিনরত এর কটি ভাগ ও কী কী?  

2. কের্ ার্না এ টি প্রর্ের উত্তর োও:      5×1=5 
ক. গেযকািয সানহদতযর ইনতহাদস সুিিুর অিোন্ পিি।  

ি. "শুকন্াদসাপদেশ" পথদক িক্ষীর িনরত্রটি িযিন্া কর। 

ENVS (AECC) 

1. What is Eco-system? Explain Pond Eco-system? 
Or 

2. Explain Chipko movement & Narmoda Banchaw andolon? 
 

 


