
  

SURI   VIDYASAGAR   COLLEGE   

(Morning   Section)   

B.A.   General   (CBCS)   

INTERNAL   ASSESSMENT   

Semester-IV   
  
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।  পরবত�  �পজ�েলােত  অবশ�ই  িনেজর  নাম  এবং  ইউিনভািস ��ট           
�রাল   না�ার   িলখেত   হেব।    অন�থায়   অ�াসাইনেম��ট    �াহ�   হেব   না।   
  

  
  

● 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   আগামী     23.06.2021    তািরেখর   মেধ�   পাঠােত   হেব।   

  
  
  
  

 
 
 
 
 
  



  

  

  

SURI   VIDYASAGAR   COLLEGE   

(Morning   Section)   

B.A.   General   (CBCS)   

INTERNAL   ASSESSMENT   

Subject:   Bengali   

Subject   Code:   CC-(L2-2)   
  

Semester   IV   

C   -   1   

উৎস   িনেদ�শ   কের   ব�াখ�া   কর ।    (�যেকান   এক�ট)       ৫   x   ১=   ৫   

  ১)   “আমাের   দুদ�   শাি�   িদেয়িছেলা   নাটেরর   বনলতা   �সন।’’   

  অথবা   

  ২)“�হথা   নয়,   অন�   �কাথা,   অন�   �কাথা,   অন�   �কানখােন।”   

   C   -   2   

   উৎস   িনেদ�শ   কের   ব�াখ�া   কর ।    (�যেকান   এক�ট)     ৫   x   ১=   ৫   

  ১)   “�ংস   কের   দাও   আমােক   ঈ�র   /   আমার   স�িত   �ে�   থাক।’’   

  অথবা   

  ২)   “সহসা   �িন   রােতর   কড়ানাড়া   /   অবনী   বািড়   আেছা?’’   

    নীেচর   ইেমইল-এ   উ�রপ�   পাঠােত   হেব ।   

subrata.kesab@gmail.com   

    



  

  
  

SURI   VIDYASAGAR   COLLEGE   

(Morning   Section)   

B.A.   General   (CBCS)   

INTERNAL   ASSESSMENT   

Subject:   Bengali   

Subject   Code:   CC-1D/2D   
  

Semester   IV   

C   -   1   
�যেকান   এক�ট   �ে�র   উ�র   দাও।     ৫   x   ১=   ৫   

  ১)   বাংলা   ভাষার   উৎস   কখন?   বাংলা   ভাষার   যুগিবভাগ   কর   ও   �িত�ট   যুেগর   এক�ট   কের 
িনদশ �েনর   নাম   �লখ।   

  অথবা   

  ২)   আধুিনক   বাংলার   এক�ট   িনদশ �েনর   নাম   �লখ।   এযুেগর   বাংলার   ভাষাতা��ক   �বিশ��   
আেলাচনা   কর।     

C   –   2   

�যেকান   এক�ট   �ে�র   উ�র   দাও।     ৫   x   ১=   ৫   

  ১)   চিলত   ভাষার   সং�া   ও   চার�ট   �বিশ��   �লখ।   

অথবা   

  ২)   বাংলা   শ�ভা�ােরর   অ�গ �ত   �মৗিলক   শ��িলর   অিতসংি��   পিরচয়   দাও।   

   নীেচর   ইেমইল-এ   উ�রপ�   পাঠােত   হেব ।   

subrata.kesab@gmail.com   

  



  

  

  
  

SURI   VIDYASAGAR   COLLEGE   

(Morning   Section)   

B.A.   General   (CBCS)   

INTERNAL   ASSESSMENT   

Subject:   Bengali   

Subject   Code:   SEC-2   

Semester-IV   

C   -   1   

ভাবস�সারণ   কর   (�যেকান   এক�ট) ।      ৫   x   ১=   ৫   

  

১)   দাও   িফের   �স   অরণ�,   লও   এ   নগর   

    

অথবা   

  ২)   �মঘ   �দেখ   �কউ   কিরসেন   ভয়   /   আড়ােল   তার   সূয �   হােস   

    

অথবা   

  ৩)   অন�ায়   �য   কের   আর   অন�ায়   �য   সেহ   /   তব   ঘণৃা   �যন   তাের   তৃণসম   দেহ   

    

** পেরর   পাতায়   �দেখা ।   

  



  

  

  

  

C   -   2   

ভাবাথ �   �লখ   (�যেকান   এক�ট) ।    ৫   x   ১=   ৫   

১)   িবপেদ   �মাের   র�া   কর,   এ   নেহ   �মার   �াথ �ণা   

 িবপেদ   আিম   না   �যন   কির   ভয়।   

অথবা   

  ২)   �বরাগ�   সাধেন   মু��,   �স   আমার   নয়   

  অসংখ�   ব�ন   মােঝ   মহান�ময়   

 লিভব   মু��র   �াদ ।   

  অথবা   

  ৩)   মিরেত   চািহনা   আিম   সু�র   ভ� বেন   

    মানেবর   মােঝ   আিম   বািঁচবাের   চাই।   

  

   নীেচর   ইেমইল   এ   উ�রপ�   পাঠােত   হেব ।   

subrata.kesab@gmail.com   

  

  
  

    



  

  

  
SURI   VIDYASAGAR   COLLEGE   

(Morning   Section)   

B.A.   General   (CBCS)   

INTERNAL   ASSESSMENT   

Subject:   Philosophy   

Subject   Code:   CC-1D/2D   

Semester-IV   

C-1     

�যেকােনা   এক�ট   �ে�র   উ�র   দাও। 5×1=5   

   1.রবী�নাথ   মানবতােবাধ   বলেত   িক    বু�ঝেয়েছন? সংে�েপ   আেলাচনা   কর।   

  2.�ামী    িবেবকানে�র   মেত   কম �েযাগ-এর   ধারণা�টর   পিরচয়   দাও   ।   

    

     C-2   

  �যেকােনা   এক�ট   �ে�র   উ�র   দাও। 5×1=5     

1.�অরিব�   কীভােব    স�ার   �কৃিত   বণ �না   কেরেছন?     

  2.অিহংসা   িবষেয়   গা�ীর   মত�টর   ব�াখ�া   দাও ।   

     **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:   Philosophy   

Subject   Code:   SEC-2   

Semester-IV   
  

C-1   
  

�যেকােনা   এক�ট   �ে�র   উ�র   দাও   । 5×1=5   

    

1.মানবািধকার    বলেত    িক   �বােঝা?   সংে�েপ   উ�র   দাও   ।   

2.   ঐিতহািসক   িবকােশ   সমসামিয়ক   সমেয়র   িনিরেখ   মানবািধকােরর   
ধারণা�ট   সংে�েপ   আেলাচনা   কর।   

     C-2   

�যেকােনা   এক�ট   �ে�র   উ�র   দাও   । 5×1=5   

1.নাগিরেকর    �মৗিলক   অিধকার�িল    আেলাচনা   কর।   

   2.নাগিরেকর   দািয়�   ও   কত�ব�    বলেত   িক   �বাঝ?     

***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-1D/2D   
  

Semester-IV   
  

C-1   

Answer   any   one   question   from   the   following.                        5   x   1=   5   

1.      “Health   is   very   important   for   us.”   How   will   you   explain   it?   

2.       What   are   the   corrective   exercises   of   kyphosis,   lordosis   &   scoliosis    ?   

    

C-2   

Answer   any   one   question   from   the   following.                        5   x   1=   5   

1.     What   is   the   importance   of   physical   activities   to   prevent   ageing?   

2.     What   is   the   difference   between   sprain   &   strain   ?   

   Send   your   answer   in   this   email   id.   

svcphyedu2014@gmail.com   

    



  

  

    

   SURI   VIDYASAGAR   COLLEGE   

(Morning   Section)   

B.A.   General   (CBCS)   

INTERNAL   ASSESSMENT   

Subject:   Physical   Education   

Course   Code:   SEC-2   
  

Semester-IV   

Answer   any   two   questions   from   the   following.                   5   x   2=   10   
  

1.       What   is   the     importance   of   yoga   in   our   daily   life?   

    

2.        What   is   the   benefit   of   pranayama?   

    

3.        Discuss   about   padahastasana.   

    

Send   your   answer   in   this   email   id.   

svcphyedu2014@gmail.com   

    

  



  

  
SURI   VIDYASAGAR   COLLEGE   

(Morning   Section)   

B.A.   General   (CBCS)   

INTERNAL   ASSESSMENT   

Subject:   Political   Science   

Subject   Code:   CC-1D/2D   

Semester-IV   

  
�যেকােনা   এক�ট   �ে�র   উ�র   দাও । 10x1=10   

1. ভারতীয়   সংিবধােন   �ীকৃত   সােম�র    অিধকােরর   �কৃিত   ব�াখ�া   
কেরা ।   

2.   ভারতীয়   সংিবধান   �ণয়েন   গণপিরষেদর   ভূিমকা   �লখ ।     
  
  

***িনেচর   ইেমইল-   এ   উ�র   পাঠােত   হেব ।   
msudip072@gmail.com   
  
  
  

 
 
  

  
  
  



  

  
  

SURI   VIDYASAGAR   COLLEGE   

(Morning   Section)   

B.A.   General   (CBCS)   

INTERNAL   ASSESSMENT   

Subject:   Political   Science   

Subject   Code:   SEC-2   

Semester-IV   
  

  
�যেকােনা   এক�ট   �ে�র   উ�র   দাও ।   10x1=10   
  

1. ভারেতর   পিরেবশ   আে�ালেনর   মূল   �বিশ���িল   �লখ ।   
  

2. পিরেবশবাদ   িক?   এর   উৎপি�   ও     িবকােশর   ইিতহাস   
আেলাচনা   কেরা ।   

  
  

***িনেচর   ইেমইল-   এ   উ�র   পাঠােত   হেব ।   
msudip072@gmail.com   

  
  
  

 
  



  

SURI   VIDYASAGAR   COLLEGE   

(Morning   Section)   

B.A.   General   (CBCS)   

INTERNAL   ASSESSMENT   

Subject:   Sanskrit   

Course   Code:   CC-1D/2D   

Semester-IV   

                   C-1   

�যেকান     এক�ট     �ে�র   উ�র     দাও ।   ৫ × ১ = ৫     

১ . উদাহরণসহ     ব �াখ �া     কর ।   

a)    �ট b)    উপধা   

২ .    ট�কা     �লখ   

a)    ব�ৃ�    b)    �ণ   

 C-2   

�যেকান     এক�ট     �ে�র   উ�র     দাও । ৫ × ১ = ৫  

১ . নামধাত�      স�েক�   আেলাচনা     কর ।   

২ . �কান্     �কান্     অেথ �     ত� মুন্     �ত �য়     হয়?   

**নীেচর   ইেমইল-এ   উ�র   প�   পাঠােত   হেব   ।   
munmun.sanskrit14@gmail.com   

  
 
 
 



  

 

SURI   VIDYASAGAR   COLLEGE   

(Morning   Section)   

B.A.   General   (CBCS)   

INTERNAL   ASSESSMENT   

Subject:   Sanskrit   

Course   Code:   SEC-2   

Semester-IV   
  

C-1   

�যেকান     এক�ট      �ে�র      উ�র     দাও ।   ৫ × ১ = ৫   

   ১ . িব�নাথ     তারঁ     সািহত �দপ �েণ     মহাকােব �র     �য     ল�ণ     িনেদ�শ     কেরেছন     তা     িনেজর     ভাষায়     �লখ ।   

২ . চ�ূকাব �     স�েক�     আেলাচনা     কর ।   

  C-2   

ট�কা     �লখ ।    (    �যেকােনা   এক�ট    )   ৫ × ১ = ৫   

১ .    অেথ �াপে�পক     

২ . �হসন   

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

munmun.sanskrit14@gmail.com   
  

 
  

  
  



  

  
  
  
  

  
 
 
 
 
 
 
  


