
Internal Assessment 2021
Department of Bengali,
Raghunathpur College
Honours Semester -2

Full marks=10                    Assignment = 7
Class attendance=3

500 শে� �েত�ক� �পপার �থেক  �যেকােনা এক� কের �ে�র উ�র িলখেত হেব। জমা িদেত হেব
ইেমেলর মাধ�েম, A4 paper -এ িপিডএফ ফরম�ােট িন�িলিখত �চােরর কােছ। �মইেলর subject
অংেশ নাম  ও �রিজে�শন নং অবশ�ই িলখেব । Assignment �পপােরর ওপের অবশ�ই Name,
Registration number, Roll No. , Paper name  িলখেত হেব।
�লখা জমা �দবার �শষ তািরখ -
1st, JULY 2021

CC- 2
ARS - Email - asitranjan.santra@yahoo.com

যমক অলংকার এর সং�া দাও। উদাহরণসহ এই অলংকার এর ��ণীিবভাগ�িল আেলাচনা কেরা।
অথবা,

উদাহরণসহ গদ�ছে�র �বিশ���িল আেলাচনা কেরা।

CC - 4
MI- Email- monirulexam@yahoo.com
�রস�িত কােক বেল? উদাহরণসহ �রস�িতর ��ণীিবভাগ �িল আেলাচনা কেরা।

অথবা
রাঢ়ী উপভাষা স�েক�  িব�ািরত আেলাচনা কেরা।

mailto:asitranjan.santra@yahoo.com
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U.G .2nd Semester
BENGALI GE

Internal Assesment-2021
Full marks=10

Home Assignment = 7
Online Class attendance=3

িন�িলিখত ���িলর উ�র িলখেত হেব। জমা িদেত হেব ইেমেলর মাধ�েম, A4 paper -এ িপিডএফ
ফরম�ােট িন�িলিখত �চােরর কােছ। �মইেলর subject অংেশ নাম  ও �রিজে�শন নং অবশ�ই
িলখেব । Assignment �পপােরর ওপের অবশ�ই Name, Registration number, Roll No. ,
Paper name, Mobile No.  িলখেত হেব।
�লখা জমা �দবার �শষ তািরখ -
1st, JULY 2021
জমা �দেব িনেচর �মইল-এ
dattagourmohan@yahoo.com
উ�র �লখ। ৭ x ১ = ৭
১) �কা� রস অবল�ন কের মধুসূদন '�মঘনাদবধ কাব�' রচনা করেত �চেয়িছেলন?
২) �মঘনােদর ধা�ীর নাম �লখ।
৩) শ�ামাসু�রী �ক িছল?
৪) মিতিবিবর অন� দ�ু নাম �লখ।
৫) '_�ল হ'ল িক িনমূ�ল
গা�ারীর অিভশােপ?' -�কান �ল?

৬) 'মাতৃনাম �যই িদন না লেব �ভােত,
�সই িদন নাশ তার।'- কার কথা বলা হেয়েছ?
৭) '�যেত নািহ িদব'-কিবতার রচনাকাল ও রচনা�ান উে�খ কেরা।
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U.G  Programme Course
DSC(2nd Semester)

Internal Assesment-2021
Full marks=10                     Home Assignment = 7

Online Class attendance=3

িন�িলিখত ���িলর উ�র িলখেত হেব। জমা িদেত হেব ইেমেলর মাধ�েম, A4 paper -এ িপিডএফ
ফরম�ােট িন�িলিখত �চােরর কােছ। �মইেলর subject অংেশ নাম  ও �রিজে�শন নং অবশ�ই িলখেব ।
Assignment �পপােরর ওপের অবশ�ই Name, Registration number, Roll No. , Paper name,
Mobile No.  িলখেত হেব।

�লখা জমা �দবার �শষ তািরখ -
30th, JUNE 2021

জমা �দেব িনেচর �মইল-এ
ND- nd.beng09@yahoo.com

িন�িলিখত ���িলর উ�র দাও: ৭ ×১
১। ‘আলােলর ঘেরর দলুাল’ �কান পি�কায় কেব �কািশত হয় ?
২। ‘নীলদপ�ণ’ নাটেক অ� ও গভ� াে�র সংখ�া িনেদ�শ কর।
৩। �কা� অে�র �কা� দেৃশ� �গােলাক বসুর মতুৃ�সংবাদ পাওয়া যায় ?
৪। ‘ও �মেয় ঝেড়র আেগ �ছােট, উহােক আিম সামলাইব’- �ক ,কার �সে� এই ম�ব� কেরেছ ?
৫। ‘�দেখ মা� �া�র হেলন �ানহত’- কার �া�র �দেখ �ক �ানহত হেলন ?
৬। ‘ভী� �ায় ত�ািজেলন �াণ’- �কান রচনার অংশ ? কার কথা বলা হেয়েছ ?
৭। �জল ভােলা, “�লাহার �বিড় িমথ�া কথা বেল না,........” �ক কােক এই উি� কেরেছ ?
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