
বিশেষ বিজ্ঞবি 
১৩/০৫/২০২২   

এতদ্বারা িুবিযাদপুর মহাবিদযালশযর ৪র্থ সেশমস্টাশরর েকল ছাত্র/ছাত্রীশদরশক  
জািাশিা যাশে সয, আগামী ৩০ই সম, ২০২২ তাবরশের মশযয োম্মাবিক ও োযারণ 
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                                                            বিশদথোিুোশর 
                                                               

                                                                 অযযক্ষ 
িুবিযাদপুর মহাবিদযালয 

 

বিশে োম্মাবিক ও োযারণ েমস্ত বিষশযর এোইিশমন্ট িবপক সদওযা হশলা 

HONOURS COURSE (4th Semester) 
Bengali Honours 

401, BNGH, DC-8 : 
িাংলা কািযযারায রিীন্দ্রিাশর্র অিদাি  
         অর্িা  
সছািগশের েংজ্ঞা ও বিবেষ্ট্য  
          অর্িা 
সছািগেকার প্রভ্াত মুশোপাযযায 
402, BNGH, DC-9 : 
‘ডাকঘর’ িািশক রূপক-োংশকবতকতা  
       অর্িা  
িািযবিয্ত্রণণ আইি ও তার সপ্রক্ষাপি  
 



403, BNGH, DC-10 : 
িাংলা রাজনিবতক উপিযাে 
          অর্িা 
‘বিষিৃক্ষ’ উপিযাশের অবন্তম পবরিবতর বেেোর্থকতা 

 

ENGLISH 
401-ENGH-C-8 (Indian Classical Literature) :  
"Love and Marriage in Kaldasa's Abhijnana Shakuntalam"  
402-ENGH-C-9: 
"Earnest Hemingway and the Lost Generation (with Reference to A 
Farewell to Arms"  
403-ENGH-C-10: 
"Samuel Beckett and the Theatre of the Absurd (with Reference to 
Endgame" 

SANSKRIT 
Assignment topics 

401 – C-8 :   
Relevance of ‘Karmoyoga’ of ‘Gita’ in life. 

402-c-9 :  
Importance of ‘Vyavaharadhyaya’ of ‘Yajnavalkyasamhita’. 

403-c-10 :  
Contribution of Bharata in the field of Alamkara. 

 

 



HISTORY 
DC-8 : 
British relations with the Mysore under Tipu Sultan. 

Or 
De-Industrialization Debate  
DC-9 : 
Bengali Renaissance & it's limitations.  

Or 
Historical controversy on 1857 
DC-10 : 
Major trends discerned during the Swadeshi movement in Bengal.  

Or 
Refugee problem after the Indian independence 

 
POLITICAL SCIENCE 

DC- 8  
TOPIC: Ambedkar : Social justice 
DC-9 
Topic: Social Mobility 
DC-10 :  
Topic: Political Culture  
 

Education  
Already Done 

 



GENERAL COURSE(4th Semester) 
BENGALI 

401, BNGG, C-4 /404-BNGG, GE -2 :   
‘পবিতমোই’ উপিযাশের িৃন্দািি চবরত্র   
                  অর্িা 
গিিািয আশন্দালি ও ‘িিান্ন’ িািক  

 

ENGLISH 
Write notes on the following topics in 250 words each. Marks : 08 (each) 
401-ENGG-C-4 (A4/B4): 
"James Joyce as a Modern Short Story Writer (with Reference to His Short 
Stories Included on Syllabus)" 
ENGG-SEC-2 (B1) (2): 
Suppose the Members of the Students' Council have attended a meeting 
on upcoming Annual Cultural event of the college. Write down the 
minutes of the meeting in form of agendas and resolutions. 
403-LC2-ENGG-2: 
Suppose you are an editor of a daily English Newspaper. Write a report on 
a street accident, occurred at your area. 
 

 SANSKRIT  
401-C-4 :  
Nature and Poet Kalidasa. 

 



HISTORY 
GE-4/DC-4 : 

A. ইক্তা ব্যব্স্থা(দিদি সুলতাদি আমল) 
           অথব্া 
B. ভদক্তব্ািী আন্দালি (সুলতাদি আমল) 
 
SEC-1 : 
A. মালিহ জেলার ঐদতহাদসক দিির্শি 
    অথব্া 
B. িদিণ দিিােপুর জেলার ঐদতহাদসক দিির্শি 

 

POLITICAL SCIENCE 
DC-4/GE-2 :  
Classical Realism (Hans-Morgenthau) েিাতিী িাস্তিিাদ 

 

EDUCATION  
DC-7(A4)/DC-8(B4) : 
Topic : সদেজ বেক্ষার ওপর অযাডাম ও এলবিশস্টাশির (Adam and Elphistone’s) 

বরশপািথ সলে।   
SEC-2  : 
পারদবেথতার অভ্ীক্ষা কী ? পারদবেথতার অভ্ীক্ষা ও েম্পাদিীয অভ্ীক্ষার মশযয পার্থকয সলে ।   

 

 



PHILOSOPHY 
Course- 4 ( Psychology) : 

1) সৃ্মবত কাশক িশল ? বিসৃ্মবত কাশক িশল ? বিসৃ্মবতর কারণগুবল উশেে কশরা। 
২) সচতিা বক ? মি ও সচতিার সক্ষত্র বক েমিযাপক, আশলাচিা কশরা। 
 

Course- SEC 2(B1) : 

১) সমৌবলক অবযকার ও মািিাবযকাশরর মশযয মূল পার্থকযগুবল উশেে কশরা। 
                          অর্িা  
২) দােথবিক দৃবষ্ট্ভ্বিশত মযযযুগীয ও আযুবিক মািিাবযকার তুলিামূলক আশলাচিা কশরা। 
  

 

SOCIOLOGY 
 COURSE  DC-4 : 
১)ভ্ারতীয েমাশজ ঐকয এিং বিবচশত্রর মশযয েহািস্থাি বক আশদৌ েম্ভি -- আশলাচিা কশরা। 
                     অর্িা 
২)িাযথশকযর েিা দাও?ভ্ারতিশষথ িৃদ্ধশদর মযথাদাগত অিিমি েম্পশকথ বিস্তাবরত আশলাচিা 
কশরা । 
     
COURSE SEC-2B : 
১) শ্রীবিশকতশি রিীন্দ্রিার্ ঠাকুশরর গ্রামীি পুিগথঠশির কমথেূবচ গুবল বিশেষণ কশরা। 
                     অর্িা 
২) েহরাঞ্চশল ক্ষমতা বিশকন্দ্রীকরশণ ৭৩ তম েংশোযিী আইশির ভূ্বমকা িযােযা কশরা। 
 
 


