
  

SURI   VIDYASAGAR   COLLEGE   

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

INTERNAL   ASSESSMENT   

Semester-II   
    

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:   Communicative   English   

Subject   Code:   AECC-2   

Semester-II   

C-1   

Group-A   

   Answer   any   one   of   the   following   questions.                                                                5x1=5   

1.           Write   a   short   note   on   the   advantages   and   disadvantages   of   oral   communication.   

2.           Write   a   short   note   on   the   barriers   to   effective   communication.   

            Group-B   

Answer   any   one   of   the   following   questions.                                                                  5x1=5   

1.           Write   a   letter   to   your   friend   about   your   experience   of   the   Covid-19   pandemic.   

2.           Write   an   essay   on   the   importance   of   library.   

The   e-mail   address   for   sending   your   answer   script.   

   310englishl1@gmail.com   



  

SURI   VIDYASAGAR   COLLEGE   

(Morning   Section)   

B.A.   General   (CBCS)   

INTERNAL   ASSESSMENT   

Subject:   Bengali   

Subject   Code:   CC-(L2-1)   

Semester-II   

C   -   1   

   ক   িবভাগ     

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

  ১)   ‘আদিরণী’   গে�র   �ক��য়   চির�   স�েক�   আেলাচনা   কর।   

                        অথবা   

  ২)   “কয়িদন   পর   আজ   তাহঁার   সুিন�া   হইল।’’   -িন�া   না   হওয়া   ও   সুিন�া   হওয়ার   কারণ   কী?   

   খ   িবভাগ   

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

  ১)   ‘হারােনর   নাতজামাই’   গে�   জনজাগরেণর   িচ�   পিরলি�ত   হয়   –   আেলাচনা   কর।   

 অথবা   

  ২)   “গােঁয়   গােঁয়   চাষা�েলার   �কমন   �যন   উ�   মিরয়া   ভাব,   ভয়   ডর   �নই।’’   

-ম�ব��টর   কারণ   ব�াখ�া   কর।   

  নীেচর   ইেমইল   এ   উ�রপ�   পাঠােত   হেব ।   

drpbl21@gmail.com   



  

SURI   VIDYASAGAR   COLLEGE   

(Morning   Section)   

B.A.   General   (CBCS)   

INTERNAL   ASSESSMENT   

Subject:   Bengali   

Subject   Code:   CC-1B/2B   

Semester-II   

C   -   1   

   ক   িবভাগ     

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

  ১)   ‘বা�জকর’   গ�   অবল�েন   রামরতন   বসুর   চির�   িবে�ষণ   কর।   

 অথবা   

  ২)   �ছাটগ�   িহসােব   ‘িভখাির   সােহব’   গ��টর   সাথ �কতা   িবচার   কর।   

খ   িবভাগ    

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

  ১)   ‘ম��র’   গ�   অবল�েন   অপণ �া   চির��ট   িবে�ষণ   কর।   

            অথবা   

  ২)   ‘অভাগীর   �গ �’   গ��টর   নামকরেণর   সাথ �কতা   িবচার   কর।   

   নীেচর   ইেমইল-এ   উ�রপ�   পাঠােত   হেব ।   

drpbcc1b@gmail.com   



  

  

SURI   VIDYASAGAR   COLLEGE   

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

INTERNAL   ASSESSMENT   

Subject:   Philosophy   

Subject   Code:   CC-1B/2B   

Semester-II   

C-1   

   �যেকােনা    এক�ট   �ে�র   উ�র   দাও   ।                                           10×1=10   

   

1.সরল   ব�বােদর   মূল   ব�ব�   কী?   আেলাচনা   কর।   

  2.�ব�   স�েক�    �দকাত�   -এর   মত�ট   সংে�েপ    আেলাচনা   কর।   

  

***নীেচর   ইেমইল-এ   উ�রপ�   পাঠােত   হেব।   

   simantichatterjee123@gmail.com   

   

  



  

  

SURI   VIDYASAGAR   COLLEGE   

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

INTERNAL   ASSESSMENT   

Subject:   Physical   Education   

Subject   Code:   CC-1B/2B   

Semester-II   

C-1   

�যেকান   দু�ট   �ে�র   উ�র   দাও ।                                                          5X2=10   

১.পিরচালন   ব�ব�া   বলেত   কী   �বাঝ   ?   �ীড়া   পিরচালন   ব�ব�ার   ���   আেলাচনা   কর ।   

২.�িতেযািগতা    কােক    বেল   ?    বািষ �ক   �ীড়া   �িতেযািগতার   সংগঠন   প�িত   �লখ ।   

৩.িচ�   সহ   এক�ট   ৪০০   িমটার   ��াক-   এর   পিরমাপ�িল   �লখ ।   

  ৪.     �নতৃে�র    সং�া   �লখ     ।    শারীরিশ�ার   ��ে�   একজন   উৎকৃ�   �নতার   �ণাবলী   

আেলাচনা    কর ।   

***ি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:   Political   Science   

Subject   Code:   CC-1B/2B   

Semester-II   

C-1   

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

১.রা�িব�ান   আেলাচনায়    আচরণবাদী   দৃ��ভি�র   �বিশ���িল   �লখ।   

  

২.সাব �েভৗিমকতা   �সে�    একা�বাদী    তে�র   �বিশ���িল   সমােলাচনা   সহ   আেলাচনা   কর।     

  

  

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

svcpols.sem2@gmail.com      

    

  
  
  



  

  

SURI   VIDYASAGAR   COLLEGE   

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

INTERNAL   ASSESSMENT   

Subject:   Sanskrit   

Subject   Code:   CC-1B/2B   

Semester-II   

C-1   
  

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

●   "বােণা���ং    জগৎ   স� �ম্"-কথা�টর    তাৎপয �   ব�াখ�া   কর।   

                                      অথবা   

●   সং�ৃত   গ�সািহেত�র   পূণ �া�   পিরচয়   দাও।     

    

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

chandraniagarwala1981@gmail.com   

  


