
  

SURI   VIDYASAGAR   COLLEGE   
(Morning   Section)   
B.A.   General   (CBCS)   

INTERNAL   ASSESSMENT   
Semester-III   

  

সাধারণ   িনেদ�শাবলী :   

● �িত�ট  পে�র  ( �পপােরর )  অ�াসাইনেম�  পথৃক  পথৃক  িপিডএফ  ফাইেল  সংি��           
��পে�  �দ�  িনিদ��  ই - �মইল  আইিডেত  পাঠােত  হেব।  অন�থায়  ঐ           
অ�াসাইনেম�   �াহ�   হেব   না।   
  

● �িত�ট  অ�াসাইনেমে�র  কভার  �পেজ   Student’s  Name,  Semester  Name,             
Class  Roll  Number,  University  Roll  Number,  Registration  Number  অবশ�ই                  
িলখেত   হেব।   
  

● অ�াসাইনেমে�র   উ�রপ�    A4    সাইজ   �পপাের   িলখেত   হেব।   
  

● উ�রপে�র  �লখা  �শষ  হেল ,  কভার  �পজ  সেমত  উ�রপ��টর  ছিব  ত� েল            
িপিডএফ   ফাইেল   কনভাট�   করেত   হেব।   
  

● তারপর   University  Roll  Number  ফাইল�টর  নাম  িহসােব  িরেনম   (Rename)  কের              
িনিদ��   ই - �মইেল   পাঠােত   হেব।   

● �য  সম�  ছা�-ছা�ীরা  ইিতমেধ�  অ�াসাইনেম�  জমা  কেরেছ,  তােদর  আর           
অ�াসাইনেম�   জমা   �দবার   �েয়াজন   �নই।   

● �য  সম�  ছা�-ছা�ীরা  এখেনা  অ�াসাইনেম�  জমা  করেত  পােরিন,  তােদর           
অবশ�ই   15.02.   2021-এর   মেধ�   জমা   করেত   হেব।   

  

  

  

  

  

  



  

  
  

SURI   VIDYASAGAR   COLLEGE   
(Morning   Section)   
B.A.   General   (CBCS)   

INTERNAL   ASSESSMENT   
Subject:   English   

Course   Code:   L1-2   
Semester-III   

  

          Answer   the   following   ques�ons:                                     5x2=10   

  

1. Write   a   short   note   on   the   rela�onship   between   Language   and   
Communica�on.   

2. Write   a   short   note   on   William   Empson’s   concept   of   Ambiguity.   
  
  

Send   your   answer   paper   to   the   following   email   id.   
  

wri�wick.english@gmail.com   
  

  
  

  

  

  

  

mailto:writtwick.english@gmail.com


  

  

  
SURI   VIDYASAGAR   COLLEGE   

(Morning   Section)   
B.A.   General   (CBCS)   

INTERNAL   ASSESSMENT   
Subject:   Bengali   

Course   Code:   CC-1C/2C   

বাংলা     সািহেত�র     ইিতহাস   
Semester-III   
িবভাগ-   ক   

�যেকান   এক�ট   �ে�র   উ�র   দাও:                       5x1=5   

● িবদ�াসাগেরর   অনুবাদমূলক   রচনা   স�েক�   এক�ট   িনব�   রচনা   কর।   

                                           অথবা   

● বাংলা   গদ�চচ�ায়   �ফাট�উইিলয়ম   কেলেজর   ভূিমকা   আেলাচনা   কর।   

     **নীেচর   ইেমইল-এ   উ�র   প�   পাঠােত   হেব   ।   

drpiyabiswas.laly@gmail.com     
                                 িবভাগ-   খ   

   �যেকান   এক�ট   �ে�র   উ�র   দাও:                             5x1=5   
১.   চয �াপেদর   সািহত�   ধেম �র   উে�খ   কেরা।     
                                    অথবা   
২.  কিব  ক�ন  মুকু�  চ�বত�র  "চ�ীম�ল"  কােব�  �িতফিলত                 
উপন�াস   ধম �   �লখ   ।   

  

**নীেচর   ইেমইল-এ   উ�র   প�   পাঠােত   হেব   ।   

subrata.kesab@gmail.com   

mailto:drpiyabiswas.laly@gmail.com
mailto:subrata.kesab@gmail.com


  

  
  
  

SURI   VIDYASAGAR   COLLEGE   
(Morning   Section)   
B.A.   General   (CBCS)   

INTERNAL   ASSESSMENT   
Subject:   History   

Course   Code:   CC-1C/2C   
Semester-III   

  

***   �েত�ক   িবভাগ    �থেক   এক�ট   কের     উ�র   িলখেব   । 5   x   2   =   10   

1. A.   সুলতািন   যুেগর   ইিতহােসর   উপাদান   ।   

                    অথবা   

       B.   ই�া   ব�ব�া   ।   

2.    A.   মুগল   �াপথ�   ,   ভা�য �   ও   িচ�কলা   ।   

                   অথবা   

     B.    জাইগীরদাির   ব�ব�া   ।   

  

  

**নীেচর   ইেমইল-এ   উ�র   প�   পাঠােত   হেব   ।   

Mail   Id   :    ujjwalhistsvc@gmail.com   
  

mailto:ujjwalhistsvc@gmail.com


  

  
  
  

SURI   VIDYASAGAR   COLLEGE   
(Morning   Section)   
B.A.   General   (CBCS)   

INTERNAL   ASSESSMENT   
Subject:   Philosophy   

Course   Code:   CC-1C/2C   
Semester   III     

  
  নীেচর   ���িলর   উ�র   দাও:       5+5=10   
  
  

১।   অবেরাহ   যু��   ও   আেরাহ   যু��   কােক   বেল?-আেলাচনা   কেরা।   
  
২।   িবপরীত   িবেরািধতা   ও   অধীন   িবপরীত   িবেরািধতা   বলেত   কী   
�বােঝা?-আেলাচনা   কেরা।   
  

   **নীেচর   ইেমইল-এ   উ�র   প�   পাঠােত   হেব   ।   
  

simantichatterjee123@gmail.com   
  
  

  

  

  

  

  

  

  

mailto:simantichatterjee123@gmail.com


  

  

  

  
SURI   VIDYASAGAR   COLLEGE   

(Morning   Section)   
B.A.   General   (CBCS)   

INTERNAL   ASSESSMENT   
Subject:   Physical   Education   

Course   Code:   CC-1C/2C   
PAPER:   Anatomy,   Physiology   and   Exercise   Physiology   

Semester-III   
  

Discuss   any   two   topics:   5x2=10   

  

TOPIC:   

  

A. Human   Cell   (Defini�on,   Structure-   Picture,   Func�on).   

  

B. Tissue   (Defini�on,   Func�on).   

  

C. Exercise   Physiology   (Need   and   importance   in   Physical   Educa�on)   

  

Send   your   answer   paper   to   the   following   email   id.   

  

Email   id:-    svcphyedu2014@gmail.com   

mailto:svcphyedu2014@gmail.com


  

  

  

  
SURI   VIDYASAGAR   COLLEGE   

(Morning   Section)   
B.A.   General   (CBCS)   

INTERNAL   ASSESSMENT   
Subject:   Political   Science   
Course   Code:   CC-1C/2C   

Semester-III   
  
  
িন�িলিখত   ��   দুই�টর   উ�র   �লখ:              5x2=10   
  
১ .   �কৗ�টেল�র   দ�নীিত   স�েক�   আেলাচনা   কেরা।   

২ .   গা�ীজীর   অিছবাদ-এর   ধারণা�ট   �লখ ।   

  

**নীেচর   ইেমইল-এ   উ�র   প�   পাঠােত   হেব   ।   

  
azxt87@gmail.com   
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

mailto:azxt87@gmail.com


  

  
  
  

  
SURI   VIDYASAGAR   COLLEGE   

(Morning   Section)   
B.A.   General   (CBCS)   

INTERNAL   ASSESSMENT   
Subject:   Sanskrit   

Course   Code:   CC-1C/2C   
Semester-III   

  
  

�যেকান   এক�ট   ভাবস�সারণ   কর।   5   x   1   =   5   

১ .   বলবদিপ   িশি�তানামা�ন��ত�য়ং   �চতঃ।   

২ .   ভিবতব�ানাং   �ারািণ   ভবি�   সব ��।   

  

�যেকান   এক�ট   ব�াখ�া   �লখ। 5   x   1   =   5 
  

১ .   আপিরেতাষাদ্   িবদুষাং … আ�ন��ত�য়ং   �চতঃ।   

২ .   শা�িমদমা�মপদং ... ভবি�   সব ��।   

  

**নীেচর   ইেমইল-এ   উ�র   প�   পাঠােত   হেব   ।   

chandraniagarwala@gmail.com  
    
  
  
  
  

  
  

mailto:chandraniagarwala@gmail.com


  

  
  
  

SURI   VIDYASAGAR   COLLEGE   
(Morning   Section)   
B.A.   General   (CBCS)   

INTERNAL   ASSESSMENT   
Subject:   Bengali   

Course   Code:   SEC-1   
বাংলা     ব�াকরণ   
Semester-III   

  
িবভাগ-ক   

�যেকান   এক�ট   �ে�র   উ�র   দাও।                                     5   x   1   =   5    

● পদ   কােক   বেল ?   পদ   কত   �কার   ?   সং�া   ও   উদাহরণ   িদেয়   বু�ঝেয়   দাও।   

                                                অথবা   

● িবেশষ�   কােক   বেল ?   িবেশষ�   পেদর   ��িণ   িবভাগ   আেলাচনা   কর।   

     **নীেচর   ইেমইল-এ   উ�র   প�   পাঠােত   হেব   ।     

drpiyabiswas.laly@gmail.com   
িবভাগ-খ   

�যেকান   এক�ট   �ে�র   উ�র   দাও।       5   
  
১.   সি�   ও   সমােসর   মেধ�   পাথ �ক�   �লখ।     
                         অথবা   
২.   িবভ��   ও   অনুসেগ �র   মেধ�   পাথ �ক�   �লখ।   
  

  

**নীেচর   ইেমইল-এ   উ�র   প�   পাঠােত   হেব   ।   

subrata.kesab@gmail.com   

mailto:drpiyabiswas.laly@gmail.com
mailto:subrata.kesab@gmail.com


  

  
  

SURI   VIDYASAGAR   COLLEGE   
(Morning   Section)   
B.A.   General   (CBCS)   

INTERNAL   ASSESSMENT   
Subject:   History   

Course   Code:   SEC-1   
Semester-III   

  

      �যেকান   দু�ট   �ে�র   উ�র   দাও:   5   x   2   =   10   

1. ইিতহােসর   সে�   িমউ�জয়ােমর   স�ক�   আেলাচনা   কেরা   ।   
2. পুরাতা��ক    িনদশ �ন   সংর�েণর   জন�   �াথিমক   পদে�প   �িল      
আেলাচনা   কেরা   ।   

    3.   জাদুঘের   িড�জটাল   ডকুেম�শন-এর   �েয়াজনীয়তা   স�েক�   
আেলাচনা   কেরা   ।   

    4.   �লখ�াগার   স�েক�   আেলাচনা   কেরা   ।   
  

   **নীেচর   ইেমইল-এ   উ�র   প�   পাঠােত   হেব   ।   

Mail   Id   :     ujjwalhist@gmail.com   
  

  
  
  
  
  

mailto:ujjwalhist@gmail.com


  

  
  

SURI   VIDYASAGAR   COLLEGE   
(Morning   Section)   
B.A.   General   (CBCS)   

INTERNAL   ASSESSMENT   
Subject:   Philosophy   
Course   Code:   SEC-1   

Semester-III   
  

নী �চর   ���িলর   উ�র   দাও:               5+5=10   
  
১।   িফেলােসািফ   এবং   দশ �ন   স মা থ �েবাধক   নয়-   আেলাচনা   কেরা।   
  
২।   ট�কা   �লখ:   
  
ক।   ছল   
  
খ।   জািত   
  

**নীেচর   ইেমইল-এ   উ�র   প�   পাঠােত   হেব   ।   

  
simantichatterjee123@gmail.com   
  

  
  

  

  

mailto:simantichatterjee123@gmail.com


  

  

  
SURI   VIDYASAGAR   COLLEGE   

(Morning   Section)   
B.A.   General   (CBCS)   

INTERNAL   ASSESSMENT   
Subject:   Political   Science   

Course   Code:   SEC-1   
Semester-III   

  
  

  
িন�িলিখত   ��   দুই�টর   উ�র   �লখ।                          5x2=10   

  
১ .   ভারেতর   িনব �াচন   কিমশেনর   গঠন   এবং   কায �াবলী   আেলাচনা   কেরা।   

২ .   ভারেত   িনব �াচনী   সং�ােরর   �েয়াজনীয়তা   �িল   �লখ ।   

  

  

**নীেচর   ইেমইল-এ   উ�র   প�   পাঠােত   হেব   ।   
azxt87@gmail.com   

  

  

  

  

  

  

mailto:azxt87@gmail.com


  

  
  
  

SURI   VIDYASAGAR   COLLEGE   
(Morning   Section)   
B.A.   General   (CBCS)   

INTERNAL   ASSESSMENT   
Subject:   Sanskrit   

Course   Code:   SEC-1   
Semester-III   

  

�যেকান   এক�ট   �ে�র   উ�র   দাও:     10   x   1   =   10   

�যাগ   কােক   বেল   এবং   িকভােব   তা   আয়�   হয় ,   পাঠ�াংশ   অনুসাের   তার   আেলাচনা   
কর।   

                          অথবা   
�যাগসূ�   অনুসাের   �যােগর   কয়�ট   অ� ?   িক   িক ?   যম - নামক   অ�   স�ে�   িবস্তৃত   
আেলাচনা   কর।   

**নীেচর   ইেমইল-এ   উ�র   প�   পাঠােত   হেব   ।   

    
chandraniagarwala@gmail.com  
  
  
  

mailto:chandraniagarwala@gmail.com

