
  

SURI   VIDYASAGAR   COLLEGE   

(Morning   Section)   

B.A.   General   (CBCS)   

INTERNAL   ASSESSMENT   

Semester-VI   
  
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:   DSE-1B/2B   
  

Semester   VI   
  

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

  ১)   উিনশ   শতেক   বাংলা   নাটেকর   উ�ব   ও   িবকাশ   স�েক�   আেলাচনা   কর।   

 অথবা   

  ২)   বাংলা   নাটেকর   িবকাশ   পেব �   মাইেকল   মধুসূদন   দে�র   কৃিত�   আেলাচনা   কর।   

   

C   –   2   
�যেকান   এক�ট   �ে�র   উ�র   দাও।     ৫   x   ১=   ৫   

  ১)   ‘নীলদপ �ণ   সমসামিয়ক   সামা�জক   জীবেনর   উ�ল   আেলখ�’   –   আেলাচনা   কর।   

  অথবা   

২)   �পৗরািণক   নাটক   রচনায়   িগিরশচে�র   কৃিত�   আেলাচনা   কর।   

  নীেচর   ইেমইল-এ   উ�রপ�   পাঠােত   হেব ।   

drpbdse1@gmail.com   
  

  



  

  
  

SURI   VIDYASAGAR   COLLEGE   

(Morning   Section)   

B.A.   General   (CBCS)   

INTERNAL   ASSESSMENT   

Subject:   Bengali   

Subject   Code:   SEC-4   

Semester-VI   

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

১)   �িতেবদন   শে�র   অথ �   কী?   �িতেবদেনর   িশেরানাম   �কমন   হওয়া   উিচৎ?     

সংবাদ   ও     �িতেবদেনর   মেধ�   পাথ �ক�   কী?   

অথবা     

২)   �ােম   পাঠাগার   �িত�ার   জন�   �জলা   �শাসেনর   কােছ   এক�ট   আেবদন   প�   রচনা   কর।   

C   -   2   
�যেকান   এক�ট   �ে�র   উ�র   দাও।     ৫   x   ১=   ৫   

১)   অনুবাদ   কােক   বেল?   অনুবাদ   কয়�কার   ও   কী   কী?   অনুবােদর   �েয়াজনীয়তা   স�েক�   
আেলাচনা   কর।   

অথবা   

২)   বাংলায়   অনুবাদ   কর   –   

  Home   is   the   first   school   where   the   child   learns   his   first   lesson.   He   sees,   hears   and   begins   to   learn   
at   home.   It   is   home   that   builds   his   character.   In   a   good   home   honest   and   healthy   men   are   made.   
Bad   influence   at   home   spoils   a   child.   

নীেচর   ইেমইল   এ   উ�রপ�   পাঠােত   হেব ।   

drpbsec3@gmail.com   



  

    

  

SURI   VIDYASAGAR   COLLEGE   

(Morning   Section)   

B.A.   General   (CBCS)   

INTERNAL   ASSESSMENT   

Subject:   Philosophy   

Subject   Code:   DSE-1B/2B   

Semester-VI   

C-1   

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

   

1.অ�ংভ�েক   অনুসরণ   কের   �ণ   পদােথ �র   ব�াখ�া   দাও   ।   

2.তক�সং�হ    অনুসাের   প�িবধ   কেম �র   সংি��   পিরচয়   দাও।     

   C-2   

  

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

   

1.তক�   সং�হ   অনুসাের   সমবায়   পদাথ ��টর   ল�ণ   িনেদ�শ   কর।   

2.অ�ংভ�েক   অনুসরণ   কের   সংে�েপ   অভােবর   িবভােগর   পিরচয়   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-4   

Semester-VI   
  

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

    

1.   “নীিতিবদ�া   আদশ �িন�   িবদ�া।’   -   আেলাচনা   কর।   

  2.উে�শ�   বলেত   িক   �বাঝায়?   সংে�েপ   বল।   

    

C-2   
�যেকােনা   এক�ট   �ে�র   উ�র   দাও।                                    5×1=5     

    

1.আ�সুখবােদর   সংি��   ব�াখ�া   দাও।   

2.পু�ষাথ �   িহেসেব    ধম �   ও   অেথ �র   পিরচয়   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:   GE-2   

              Semester-VI                             
  

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

    

1.�িত�পী   ব�বাদ-এর   মূল   ব�ব�   সংে�েপ   আেলাচনা   কর।   

2.আ�গত   ভাববাদ   নামক   মত�ট   ব�াখ�া   কর।   

     C-2   
   �যেকােনা   এক�ট   �ে�র   উ�র   দাও। 5×1=5   

    

1.�ব�   স�েক�   লেকর   মত�ট   সংে�েপ   আেলাচনা   কর।   

2.�দহ   ও   মেনর   স�ক�   িবষেয়   ��য়া-   �িত��য়াবাদ   মতবাদ�টর   
সংি��   পিরচয়   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:   Physical   Education   

Course   Code:   DSE-1B/2B   
  

Semester-VI   
  

C-1   

   

Answer   any   one   of   the   following   questions.   5   x   1=   5   

1.        What   is   the   importance   of   sports   psychology?   

2.         Discuss   about   the   theories   of   learning.   

   C-2   

Answer   any   one   of   the   following   questions.   5   x   1=   5   

1.     What   is   the   importance   of   emotion   in   Physical   Education?   

2.     Discuss   about   the   causes   of   Stress.   

Send   your   answer   in   the   following   email   id.   

310physicaleducationdse@gmail.com   

    



  

  

   SURI   VIDYASAGAR   COLLEGE   

(Morning   Section)   

B.A.   General   (CBCS)   

INTERNAL   ASSESSMENT   

Subject:   Physical   Education   

Course   Code:   SEC-4   
  

Semester-VI   
  

C-1   
  

�যেকান   দু�ট   �ে�র   উ�র   দাও ।                       5x2=10   

১.   ফুটবল   �খলার   �যেকান   দু�ট    ি�ল   স�েক�   আেলাচনা   কর ।   

২.   ফুটবল   �খলার   িনয়ম   ও   পিরচালকেদর   দািয়��িল   �লখ ।   

C-2   

�যেকান   দু�ট   �ে�র   উ�র   দাও ।                       5x2=10   

১.   ভিলবল   �খলার   �যেকান   দু�ট   ি�ল   স�েক�   �লখ ।   

২.   ভিলবল   �খলার   িনয়ম   ও   পিরচালকেদর   দািয়��িল   �লখ ।   

   ***িনেচর   ই   �মল   আইিড   �ত   উ�র   প�   পাঠােত   হেব    ।  

      310physicaleducationdse@gmail.com   



  

    

SURI   VIDYASAGAR   COLLEGE   

(Morning   Section)   

B.A.   General   (CBCS)   

INTERNAL   ASSESSMENT   

Subject:   Physical   Education   

Course   Code:   GE-2   
  

Semester-VI   
  
  

C-1   

Answer   any   one   of   the   following   questions.                                  5   x   1=   5   

     

1.Explain   the   health   disorders   due   to   deficiencies   of   vitamins.   

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

   C-2   

Answer   any   one   of   the   following   questions.                               5   x   1=   5   

1.     Discuss   about   the   AAHPER   youth   physical   fitness   test.   

2.     Discuss   about   the   Harvard   step   test.   

Send   your   answer   in   the   following   email   id.   
svcphyedu2014@gmail.com  

    



  

  
SURI   VIDYASAGAR   COLLEGE   

(Morning   Section)   

B.A.   General   (CBCS)   

INTERNAL   ASSESSMENT   

Subject:   Political   Science   

Subject   Code:   DSE-1B/2B   

Semester-VI   

  
C-1   

  
�যেকােনা   এক�ট   �ে�র   উ�র   দাও । 5x1=5   

1.   িব�ায়ন   কােক   বেল?   
2.   ভারতীয়   অথ �নীিতেত   িব�ায়েনর   �ভাব   আেলাচনা   কর ।   

  
C-2   

  
�যেকােনা   এক�ট   �ে�র   উ�র   দাও । 5x1=5   

1. িব�ায়েনর   সুিবধা   ও   অসুিবধা�িল   �লখ ।   

2.   িব�ায়েনর   �বিশ���িল   �লখ ।   
  

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

 
 
  



  

SURI   VIDYASAGAR   COLLEGE   

(Morning   Section)   

B.A.   General   (CBCS)   

INTERNAL   ASSESSMENT   

Subject:   Political   Science   

Subject   Code:   SEC-4   

Semester-VI   
  

C-1   
  
�যেকােনা   এক�ট   �ে�র   উ�র   দাও । 5x1=5   
  

1.ভারেতর   সংিবধােন   �কান   �কান   মানবািধকারেক   �ীকৃিত   �দওয়া   
হেয়েছ?   
  

2.স�াসবাদ   কােক   বেল?   
  

   C-2   
  

  �যেকােনা   এক�ট   �ে�র   উ�র   দাও । 5x1=5   
  

  1.   মানবািধকার   স�েক�   ট�কা   �লখ ।   
  

  2.জাতীয়   মানবািধকার   কিমশন   িক?   
***িনেচর   ইেমইল-   এ   উ�র   পাঠােত   হেব ।   
azxt87@gmail.com   

  
  



  

SURI   VIDYASAGAR   COLLEGE   

(Morning   Section)   

B.A.   General   (CBCS)   

Subject:   Political   Science   

Subject   Code:   GE-II   

Semester-VI   
  

   C-1   
  

�যেকােনা   এক�ট   �ে�র   উ�র   দাও । 5x1=5   

1.ভারতীয়   গণপিরষেদর   গঠন   �লখ ।   

2.   ভারেতর   সংিবধােন   বিণ �ত   সােম�র   অিধকার�ট   ব�াখ�া   কর ।   

C-2   
  

�যেকােনা   এক�ট   �ে�র   উ�র   দাও । 5x1=5   

1.ভারতীয়   দল   ব�ব�ার   �বিশ���িল   �লখ ।   

2.সুি�মেকােট�র   গঠন   �মতা   ও   কায �াবলী   �লখ ।   
 

***িনেচর   ইেমইল-   এ   উ�র   পাঠােত   হেব ।   

azxt87@gmail.com   
 
 
 
  



  

  
  

SURI   VIDYASAGAR   COLLEGE   

(Morning   Section)   

B.A.   General   (CBCS)   

INTERNAL   ASSESSMENT   

Subject:   Sanskrit   

Course   Code:   DSE-1B/2B   

Semester-VI   
  

                   C-1   

�যেকান   এক�ট   অল�ার   স�ে�   ল�ণ   ও   উদাহরণ   সহ   আেলাচনা   কর।   5   

উপমা,�পক,   উৎে��া।   

    

   C-2   

  ল�ণ   ও   উদাহরণ   সহ   �যেকান   এক�ট   ছ�   স�ে�   আেলাচনা   কর।               5   

   ই�ব�া,উেপ�ব�া,বংশ�িবল।      

  
**নীেচর   ইেমইল-এ   উ�র   প�   পাঠােত   হেব   ।   
chandraniagarwala1981@gmail.com   

  
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 

SURI   VIDYASAGAR   COLLEGE   

(Morning   Section)   

B.A.   General   (CBCS)   

INTERNAL   ASSESSMENT   

Subject:   Sanskrit   

Course   Code:   SEC-4   

Semester-VI   
  
  
  

   �যেকান   এক�ট   �ে�র   উ�র   দাও।   10×1   

ঈেশাপিনষদ   অনুসাের   আ�ত�   বা   আ�ার   ��প   আেলাচনা   কর।   

                                      অথবা   

  মু��লােভর   ��ে�   িবদ�া   ও   অিবদ�ার   ���   ব�াখ�া   কর।     
  

**নীেচর   ইেমইল-এ   উ�র   প�   পাঠােত   হেব   ।   
chandraniagarwala1981@gmail.com   

  
  
  
  
  
  
  
  

mailto:chandraniagarwala1981@gmail.com


  

  
SURI   VIDYASAGAR   COLLEGE   

(Morning   Section)   

B.A.   General   (CBCS)   

INTERNAL   ASSESSMENT   

Subject:   Sanskrit   

Course   Code:   GE-2   

Semester-VI   
  
  

বাংলা     �থেক    সং�ৃত   অনুবাদ   কর।   (�য   �কান   দুই�ট)     5×2   

   

অ.   �বদসমূহ   পিৃথবীর   �াচীনতম   ��।   ঐ�িল   খুব   সু�র   ভাষায়   রিচত।�য   
�কউ    �বদ   গান   ও   আবিৃ�   করেত   পাের।   

   

আ.এক   �াচীন   ঐিতেহ�র   �দশ   এই   ভারতবষ �।   আমরা   ভারতভূিমর   ই   স�ান।   
আমরা   আমােদর   মাতৃভূিমর   জন�   গিব �ত।   

   

ই.    নদীরা   তােদর   জল   পান   কেরনা,   গােছরা   তােদর   ফল   খায়   না,মহান   
ব���েদর   স�দ   পেরর   ম�েলর   জন�ই।     

  
  

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

chandraniagarwala1981@gmail.com   
 
 
 
 



  

 
 
  


