Revised
Notice for the Students (Final Year)
Department of BENGALI
Raghunathpur College.
Internal Examination (Home

Assignment)
Semester-VI, 2020.& Part-III (Old),2020
Home assignmentজমা দবার তািরখ- 1st July 2020 to 10th July, 2020
Honours course :- Home assignment
CC-13, CC-14, DSE- 4, DSE-5 বাংলা সা ািনক িবভােগর িবষয় িলর জন হায়াটসঅ াপ ( সানার তরী) ব ।
500 শে জমা িদেত হেব email-এ PDF format - এ (recommended apps for making PDF Microsoft lens
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.office.officelens)
িন িলিখত চােরর কােছ। Assignment পপােরর ওপের অবশ ই Name , Registration no. with year , Roll no
(SKBU). Paper name & Ph.no. িলখেত হেব।
CC-13 - ARS
(Email-asitranjan.santra@yahoo.com
Ph no.9434543366)
CC-14-GD
(Email- dattagourmohan@yahoo.com
Ph no. 9434655550)
DSE-4 -MI
(Email-monirulexam@yahoo.com
Ph no.7001942437)
DSE-5 -MB
(Email-munmun.basuexam@yahoo.com
Ph no.9932844959)

Program course (Home assignment)
400 শে র মেধ যেকােনা এক িবষেয় িলখেত হেব। য িবষেয় অথাৎ DSE-3/DSE-4 ফরম িফলাপ করেব স সটা
িলখেব।)
DSE-3(বাংলা সািহেত র ইিতহাস )F.M-10
● উপন ািসক বি মচে র িতভার মূল ায়ন।
● বাংলা গেদ র িবকােশ ফাট উইিলয়াম কেলেজর লখক গা ীর অবদান।
● ঐিতহািসক নাটক রচনায় ি েজ লাল রােয়র কৃ িত িবচার।
F.M-10
DSE-4(ব বহািরক বাংলা ব াকরণ।)
● বাংলা কারক ও িবভি স েক আেলাচনা কেরা।
● উদাহরণসহ বাংলা বােক র গঠনগত ও অথগত ণীিবভাগ িলখ।
SEC-4(ভাষা িশ েণর কৗশল)F.M-10
● ব াকরণ িশ ার সমস া ও সমাধােনর উপায়
● ভাষা িশ েণর ে সরব পাঠ ও নীরব পােঠর সুিবধা ও অসুিবধা আেলাচনা কর।
GE-(ব বহািরক বাংলা ব াকরণ)
যেকােনা এক লখ(400 শে ) F.M-10
● উদাহরণসহ বাংলা বােক র গঠনগত ও অথগত ণীিবভাগ কর।
ব লখ।
● বণগত অ ি সংেশাধন িবষেয় এক
জমা দওয়ার প িত-Assignment পপােরর ওপের অবশ ই Name , Registration no.with year ,Roll
no.(SKBU) Paper name & Ph no. িলখেত হেব।
email-এ PDF format -এ িন িলিখত স ার বা ম াডােমর কােছ জমা িদেত হেব।
DSE-3, DSE-4 - ND
(Email-nd.beng09@yahoo.com
Ph no.9434883977)
SEC-4 - RS
(Email- rsahisbengali@yahoo.com
Ph no.7001883766)
 E- MB
G
(Email- munmun.basuexam@yahoo.com
Ph no.9932844959)

Part -III (OLD)2020 (home assignment)
400 শে েত ক পপার থেক এক কের ে র উ র িলখেত হেব।
জমা িদেত হেব ইেমেলর মাধ েম িপিডএফ ফরম ােট িন িলিখত চােরর কােছ. Assignment পপােরর ওপের অবশ ই
Name , Registration number ,Roll no.(SKBU), Paper name & Ph no. িলখেত হেব।
Hons (5th, 6th, 7th, 8th paper) - ARS
Email- a sitranjan.santra@yahoo.com
Ph no. 9434543366
Topics
● 5th-' যাগােযাগ' উপন ােস মুিদনী চিরে ব ি াতে র পিরচয় দাও।
● অথবা, ' কিব' উপন ােস বসন চিরে র ভূ িমকা আেলাচনা কেরা।
● 6th-'িন ে শ যা া' কিবতা র মূলভাব িনেজর ভাষায় িববৃত কেরা।
● অথবা, 'একরাি ' গে র িবষয়ব ব াখ া কেরা।
● 7th- 'চাঁদ বিণেকর' পালা নাটেক চাঁদ বিণেকর ােজিড আেলাচনা কেরা।
● অথবা, ' নীলদপণ' এক উে শ মূলক নাটক- আেলাচনা কেরা।
● 8th-'রস' এক সাথক ছাটগ ব াখ া কর ।
ব রচনা কেরা।
● অথবা, ছৗ নৃত স েক এক
Pass Course ( paper-4th)-GD
Email - d
 attagourmohan@yahoo.com
Ph no. 9434655550
Topics( যেকােনা এক 400 শে লখ)
● 'প ানদীর মািঝ' উপন ােস ময়না ীেপর
আেলাচনা কেরা।
● 'িছ প ' ে র 30 সংখ ক পে র িবষয়ব িনেজর ভাষায় লখ।
● ব রচনা কেরা- চতন েদব ও বাংলা সািহত ।
Asit Ranjan Santra
HOD
Department of BENGALI

