Internal Assessment 2021
Department of Bengali,
Raghunathpur College
Honours Semester -2
Full marks=10
Assignment = 7
Class attendance=3
500 শব্দে প্রত্যেকটি পেপার থেকে যেকোনো একটি করে প্রশ্নের উত্তর লিখতে হবে। জমা দিতে হবে
ইমেলের মাধ্যমে, A4 paper -এ পিডিএফ ফরম্যাটে নিম্নলিখিত টিচারের কাছে। মেইলের subject
অংশে নাম ও রেজিস্ট্রেশন নং অবশ্যই লিখবে । Assignment পেপারের ওপরে অবশ্যই Name,
Registration number, Roll No. , Paper name লিখতে হবে।
লেখা জমা দেবার শেষ তারিখ 1st, JULY 2021
CC- 2
ARS - Email - asitranjan.santra@yahoo.com
যমক অলংকার এর সংজ্ঞা দাও। উদাহরণসহ এই অলংকার এর শ্রেণীবিভাগগুলি আলোচনা করো।
অথবা,
উদাহরণসহ গদ্যছন্দের বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করো।
CC - 4
MI- Email- monirulexam@yahoo.com
স্বরসঙ্গতি কাকে বলে? উদাহরণসহ স্বরসঙ্গতির শ্রেণীবিভাগ গুলি আলোচনা করো।
অথবা
রাঢ়ী উপভাষা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করো।

U.G .2nd Semester
BENGALI GE
Internal Assesment-2021
Full marks=10
Home Assignment = 7
Online Class attendance=3
নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর লিখতে হবে। জমা দিতে হবে ইমেলের মাধ্যমে, A4 paper -এ পিডিএফ
ফরম্যাটে নিম্নলিখিত টিচারের কাছে। মেইলের subject অংশে নাম ও রেজিস্ট্রেশন নং অবশ্যই
লিখবে । Assignment পেপারের ওপরে অবশ্যই Name, Registration number, Roll No. ,
Paper name, Mobile No. লিখতে হবে।
লেখা জমা দেবার শেষ তারিখ 1st, JULY 2021
জমা দেবে নিচের মেইল-এ
dattagourmohan@yahoo.com
উত্তর লেখ। ৭ x ১ = ৭
১) কোন্ রস অবলম্বন করে মধুসূদন 'মেঘনাদবধ কাব্য' রচনা করতে চেয়েছিলেন?
২) মেঘনাদের ধাত্রীর নাম লেখ।
৩) শ্যামাসুন্দরী কে ছিল?
৪) মতিবিবির অন্য দুটি নাম লেখ।
৫) '_কুল হ'ল কি নির্মূল
গান্ধারীর অভিশাপে?' -কোন কুল?
৬) 'মাতৃ নাম যেই দিন না লবে প্রভাতে,
সেই দিন নাশ তার।'- কার কথা বলা হয়েছে?
৭) 'যেতে নাহি দিব'-কবিতার রচনাকাল ও রচনাস্থান উল্লেখ করো।

U.G Programme Course
DSC(2nd Semester)
Internal Assesment-2021
Full marks=10
Home Assignment = 7
Online Class attendance=3
নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর লিখতে হবে। জমা দিতে হবে ইমেলের মাধ্যমে, A4 paper -এ পিডিএফ
ফরম্যাটে নিম্নলিখিত টিচারের কাছে। মেইলের subject অংশে নাম ও রেজিস্ট্রেশন নং অবশ্যই লিখবে ।
Assignment পেপারের ওপরে অবশ্যই Name, Registration number, Roll No. , Paper name,
Mobile No. লিখতে হবে।
লেখা জমা দেবার শেষ তারিখ 30th, JUNE 2021
জমা দেবে নিচের মেইল-এ
ND- nd.beng09@yahoo.com
নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও:
৭ ×১
১। ‘আলালের ঘরের দুলাল’ কোন পত্রিকায় কবে প্রকাশিত হয় ?
২। ‘নীলদর্পণ’ নাটকে অঙ্ক ও গর্ভ াঙ্কের সংখ্যা নির্দে শ কর।
৩। কোন্ অঙ্কের কোন্ দৃশ্যে গোলোক বসুর মৃত্যুসংবাদ পাওয়া যায় ?
৪। ‘ও মেয়ে ঝড়ের আগে ছোটে, উহাকে আমি সামলাইব’- কে ,কার প্রসঙ্গে এই মন্তব্য করেছে ?
৫। ‘দেখে মাত্র স্বাক্ষর হলেন জ্ঞানহত’- কার স্বাক্ষর দেখে কে জ্ঞানহত হলেন ?
৬। ‘ভীষ্ম প্রায় ত্যাজিলেন প্রাণ’- কোন রচনার অংশ ? কার কথা বলা হয়েছে ?
৭। জেল ভালো, “লোহার বেড়ি মিথ্যা কথা বলে না,........” কে কাকে এই উক্তি করেছে ?

