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                                                               অযযক্ষ 

িুবিযাদপুর মহাবিদযালয 
 

বিশে োম্মাবিক ও োযারণ েমস্ত বিষশযর এোইিশমন্ট িবপক সদওযা হশলা 

 

HONOURS COURSE 

Bengali Honours 

DC-13 : 
রূপক-োংশকবতক িািক ও রিীন্দ্রিাে 
         অেিা  
জিা িািশকর সপৌরাবণকতা 
DC-14 : 
বহবি োবহশতয মমবেলী েরণ গুশির অিদাি 
         অেিা  
‘সভ্ঙ্কবিগশরর িউ’ গশের সভ্ঙ্কবিগর চবরত্র  
DSE - (3A/3B/3C) 



DSE-3A : 
‘কপালকুণ্ডলা’ উপিযাশে উপকাবহিীর গুরুত্ব বিচার  
       অেিা  
‘ঘশর িাইশর’ উপিযাশে রিীন্দ্রিাশের স্বাশদেভ্ািিা  
DSE-3B : 
ভ্রমণ োবহতয বহোশি ‘পালাশমৌ’র োেেকতা বিচার  
অেিা 
‘আত্মচবরত’-এ প্রবতফবলত  বেিিাে োস্ত্রীর জীিিভ্ািিা   
DSE-3C : 
‘সছেঁড়াতার’ িািশক বচবত্রত তৎকালীি েমাজ িাস্তিতা  
অেিা  
‘মুবির ডাক’ িািশক বচবত্রত েমকালীি অবিরতা 
 

DSE-4A/4B/4C 
DSE-4A: 
‘বচশলশকাঠার সেপাই’ উপিযাশে প্রবতফবলত স্বশদেভ্ািিা  
‘জবলল োশহশির বপবিেি’ গশে সলেশকর প্রবতিাদীভ্ািিা     
DSE-4B: 
‘বেক্ষা’ প্রিশে প্রবতফবলত রিীন্দ্রিাশের বেক্ষাভ্ািিা   
অেিা 
‘োবহশতযর তাৎপযে’ প্রিশের মূল বিষযিস্তু   
DSE-4C: 
কািযিািয বহশেশি ‘বচত্রাঙ্গদা’র োেেকতা 
অেিা 
ঋষযেৃঙ্গ চবরত্র  
 
 

 



ENGLISH 
ENGH-601, DC-13  :                             Marks- 8 (260 words) 
1) Write an explication of Lewis Carroll's "Jabberwocky "? 
ENGH-602, DC-14  :                                
1) Why was this novel titled The Color Purple?  
ENGH-603, DSE- 3A & 3B 
1. How is the culture of American academia represented in the novel 
‘Jasmine’?                         Or 
2. Comment on the title of the novel ‘Basti’ ? 
Paper code : 604, DSE-4A                     Marks-8 
1.What do you know about synopsis writing and what are its rules? 
Paper code : 605, SEC-2 
1. How far the communicative Language teaching is fruitful for students to 
learn English literature? 

SANSKRIT 
601 - Importance of Yogadarsana in Indian Philosophy. 
602 - Importance of Charakasamhita in the history of Indian 
medical science.  
603 - Attaining of moksa according to Vrihadaranyakopanisad 
and Ishopanisad. 
604 - Application of grammar in the second chapter of 
Bhattikavyam. 
605 - Pandemic: suffering and overcome. 

 

 



HISTORY 
DC- 13 :  
A. Responsibility of the Bourbon Monarchy for the Revolution of 1789. 
                  Or 
B. Growth of Nationalism in Europe (1815-1848) 
DC- 14  : 
A. Germany’s Responsible for the Outbreak of the World War-I. 
               Or 
B. Rise of FASCISM in Italy. 
DSE- 3A : 
A. Problems of Post-World War II Territorial Settlement in Europe. 
              Or 
B. Global Intervention in American Foreign Policy since World War II.  
DSE- 4A : 
A. Emergence of Third World. 
             Or 
 Recent Crisis in Afghanisthan. 

SEC-2 : 
(Project Paper should be written on any one of the following topics.)  

Marks – 50 
A. Slavery in Ancient India  
             Or 
B. How did the Mughals establish their rule in India. 
             Or 
C. Major Trends Discerned During the Swadeshi Movement in Bengal. 
           Or 
D. Partition of India. 
 



POLITICAL SCIENCE 
DC- 13  
TOPIC: Scientific management (F.W. Taylor) 
DC-14 
Topic: Administration Corruption 
DSE-3B 
TOPIC: Patriarchy 
DSE-4B 
TOPIC: SAARC 
SEC-2 
TOPIC: What is sampling?Why do need to sample? 

 

GENERAL COURSE 

BENGALI 
601, DSE - 2A :  
‘িঙ্গভ্াষা’ কবিতায প্রবতফবলত স্বশদেপ্রীবত  
                অেিা 
‘জিিী জন্মভূ্বমশ্চ’ কবিতার মূলভ্াি 
601, DSE - 2B :  
‘মরিতক’ কাশিয প্রবতফবলত িিীিচশন্দ্রর স্বশদেশচতিা 
অেিা 
‘িাস্তুবভ্িা’ িািশকর িামকরণ 
603, GE - 2 :  
‘পবিতমোই’ উপিযাশে প্রবতফবলত েরৎচন্দ্র চশটাপাযযাশযর েমাজভ্ািিা  
                  অেিা 



‘িিান্ন’ িািশকর িামকরশণর োেেকতা 

 

ENGLISH 

ENGG-601, DSE-3(A2)  : (answer any one Question) 8 marks 
1. What is the basic theme of the ‘Women in White’ by Wilkie Collins? 
                                     Or 
2. Give an example of the style in the novel ‘The Big Sleep’ by Raymond 
Chandler  

ENGG-601, DSE-4(B2)  : (answer any one Question) 8 marks 
Discuss the central idea in Gulzar’s poem ‘Toba Tek Sing’. 
                                   Or 
2. Manik Bandyopadhya’s story ‘ The final Solution’ presents a gendered 
experience of the partition. Discuss. 
 

ENGG-603, GE-2  : (answer any one Question) 8 marks 
1. Write the theme of the poem ‘Three Generations of Women’ by Mary 
Roy.                                    Or 
2. Write a note on Women’s Movements in India  
       (Pre-independence, Post-indepences) 
Paper : SEC-4 : Assignment topic 
1. How teamwork and leadership are important for teaching a student? 

SANSKRIT 
601 - ঈশোপবিষদ্ িবণেত মুবি লাশভ্র উপায।  
604 - পাঠযাংশে িবণেত  পঞ্চতশের গশে  হােযরশের উপাদাি । 
SANG GE - 2 কাশিয অলংকাশরর প্রশযাজিীযতা। 



 

HISTORY 

DSE-2A 

(Assignment should be written on any one of the following topics.)  Marks 
– 8 

A. ১৮৫৭ খ্রীষ্টাশের বিশরাশহর প্রকৃবত 
অেিা  
B. ঔপশিবিবেক আমশল ভ্ারশত অিবেোযি 
 

DSE-2B 

A. উদ্বাস্তু েমেযা  
অেিা 
B. ভ্ারশতর অেেনিবতক পবরকেিা 
GE-2 
A. প্রবতিাদী যমে আশিালি(খ্রীষ্টপূিে ষষ্ঠ েতক) 
অেিা 
B. অশোশকর যম্ম  

SEC-2  

A. গুিযুগ েুিণেযুগ অেিা  
B. মুঘল িাপতয 
অেিা  
C. ভ্ারতীয জাতীয কংশেে : িরমপন্থী ও চরমপন্থী জাতীযতািাদ। 

 

POLITICAL SCIENCE 



DSE- 2A (Project – 10 marks) :  
Land Reforms (ভূ্বমেংস্কার) 
            অেিা 
Green Revolution (েিুজ বিপ্লি) 
DSE- 2A (Assignment – 8 marks) :  
Dalit and Women’s movements (দবলত এিং িারী আশিালি) 
             অেিা  
Maoist Challenge (মাওিাদী আশিালি) 

 

SEC-2 (Democratic Awareness with legal literacy) :  

Project – 10 marks 

Fundamental Rights of Indian Constitution 
(ভ্ারতীয েংবিযাশির সমৌবলক অবযকার েমূহ) 
Assignment - 8 marks 
Lok Adalat (শলাক আদালত)  

 

 

EDUCATION 
DSE-3/DSE-4(A2/B2) :  
অপেংগবত িলশত বক সিাঝ? অপেংগবতর কারণগুবল বিস্তাবরত আশলাচিা কর। 
GE-2 : 
সযাগ বেক্ষায ‘প্রাণাযাম’(Pranayama) িলশত বক সিাঝায? প্রাণাযাশমর স্তরগুবল বক বক ও তার 
িযােযা দাও।  
SEC-4(B2) : 
পারদবেেতার অভ্ীক্ষা কী? বেশকাশযবিযাল সিস্ট অি এডুশকোিযাল সপ্রাশেে(Sequential test 
of Educational progress) িা STEP কী? 



PHILOSOPHY 
 Course - DSE-2A : Assignment topic (সয সকাশিা একবি)        

১) সগাষ্ঠী কাশক িশল? বিবভ্ন্ন প্রকার োমাবজক সগাষ্ঠীর উদাহরণেহ উশেে কশরা। 
২) োমাবজক সেণী কাশক িশল? োমাবজক জাবত কাশক িশল ? োমাবজক সেণী ও জাবতর 
মশযয তুলিামূলক আশলাচিা কশরা।  
 

Course - DSE - 2B : Assignment Topic (সয সকাশিা একবি)    
১) স্বামীবিশিকািশির মশত, বিশ্বজিীি যশমের ( Universal Religion) প্রকৃবত ও আদেে 
িযােযা কশরা। 
২) M. K. Gandhi -এর মশত, েতয এিং অবহংোর ( Truth and Non violence) মশযয 
তুলিামূলক আশলাচিা কশরা। 
 

Course- SEC-4 : Assignment Topic                         
১) পাবরিাবরক মূলযশিায বক ? পাবরিাবরক মূলযশিাশযর চচো সকি গুরুত্বপূিে ? 
 

Course- GE-2 : Assignment Topic (সয সকাশিা একবি)     
       Western Logic 
১) বিেবলবেত িাকযগুবলর যুবিবিদযা েম্মত রূপ বদশয মিযতা বিচার কশরা।েংিাি ও মূবতে 
উশেে কশরা। 
a) মািুষ পাশপর স্রষ্টা এিং ঈশ্বর মািুশষর স্রষ্টা । েুতরাং ঈশ্বর পাশপর স্রষ্টা। 
b) সে অিেযই ভ্ীরু, কারণ সে অেৎ এিং সকিল অেৎ সলাশকরাই ভ্ীরু। 
            Psychology 
২) মশিাশযাগ কাশক িশল ? মশিাশযাশগর দুবি মিবেষ্টয উশেে কশরা। মশিাশযাশগর কারণ িা 
েতেগুবল আশলাচিা কশরা। 

 

SOCIOLOGY 
COURSE DSE-2A : (শযশকাশিা একবি প্রশের উত্তর দাও।(পুণেমাি ৮ ) 



১) প্রবতশিদি বলেি বক ? প্রবতশিদি বলেশির যাপ গুবল বক বক তা পযোশলাচিা কর । 
২) োমাবজক গশিষণায মিশিবিকতা অজেশির সক্ষশত্র বক যরশির পদ্ধবত বিশযাগ করা যায 
িশল তুবম মশি কর । 
 

COURSE DSE-2B : (সযশকাশিা একবি প্রশের উত্তর দাও। পূণেমাি ৮)  
১) বিশ্বাযশির েঙ্গা দাও ? ভ্ারতীয েমাজ ও েংসৃ্কবতশত বিশ্বাযশির প্রভ্াি আশলাচিা কশরা । 
২) বিশ্বাযশির প্রভ্াশি িতেমাশি িযাবি সয বিপন্নতার েমু্মেীি হশে ,সেই েম্পশকে আশলাচিা 
কর । 
COURSE GE-2 : (শযশকাশিা একবি প্রশের উত্তর দাও। পূণেমাণ ৮)  
১)ভ্ারতীয পবরিার প্রোর কাঠাশমাগত পবরিতেশির প্রকৃবত  পযোশলাচিা কর ।ভ্ারতীয পবরিার 
িযািিা বক যারািাবহকতা ও পবরিতেশির এক জবিল েংবমেণ ? 
২)োমাবজক পবরিতেি িলশত বক সিাঝ ? োমাবজক পবরিতেশি প্রযুবির ভূ্বমকা ওপর 
আশলাচিা কর । 
COURSE SEC - 4(2B) : (শযশকাশিা একবি প্রশের উত্তর দাও (পূিেমাি ৮)  
১)ভ্ারতীয েমাশজ বলঙ্গ মিষশমযর প্রকৃবত আশলাচিা কশরা । 
২)োমাবজক বলঙ্গ কাশক িশল? োমাবজক বলঙ্গ ও মজবিক বলঙ্গ - এর পােেকয সলশো । 
 


