
University B.T. & Evening College 

Bengali Assignment Questions 

LCC 1(MIL) BENGALI  

1st Semester 

                                 পূর্ ণমান- ১০ 

যেক াকনা এ টি লিখকে হকে- 

(১) ' ুষ্ঠ য াগ য ান সংক্রাম  েযালি নয়' এই সম্পক ণ এ টি লেজ্ঞাপন যিখ। 

(২)  কিকে  এ  সালহেয সভা  আকয়ােন   া হকয়কে। উক্ত সভায় এ  গর্যমানয 

সালহলেয  য  আমন্ত্রর্ োনাকনা  েনয এ টি আমন্ত্রর্পত্র  চনা  ক া। 

 

3rd Semester (programme course) 

LCC (Bengali)                          

                              পূর্ ণমান- ১০                                    

(১) অলপলনলহলে, অলভশ্রুলে, সমীভেন, স্ব ভক্তক্ত, স্ব সঙ্গলে এগুলি  সংজ্ঞাসহ উদাহ র্ দাও। 

 

SEC (BENGALI) 

3rd Semester 

                                   পূর্ ণমান-১০ 

( )  পল ভাষা যিখ- 

Absurd,Act,Ballad, Dialect,   Hellenic, Error of judgement, Poetic justice, wit, Sonnet, Epic.( ৫) 

(খ) লেজ্ঞাপন  াক  েকি? লেজ্ঞাপকন  মািযম েিকে ল  যোঝ ?এই মািযম  ে প্র া ? (৫) 

 

SEC (BENGALI) 

5th Semester 

                                 পূর্ ণমান-১০ 

( )  পল ভাষা যিখ- 

Absurd,Act,Ballad, Dialect,   Hellenic, Error of judgement, Poetic justice, wit, Sonnet, Epic.( ৫) 

(খ) লেজ্ঞাপন  াক  েকি? লেজ্ঞাপকন  মািযম েিকে ল  যোঝ ?এই মািযম  ে প্র া ? (৫) 

 

 

Subject- Bengali.                 

 Dsc 1st semester   

যে য ান এ টি লিখকে হকে।                                      

                               পূর্ ণমান -১০ 

(১) য ািণ উইলিয়াম  কিে য ান উকদযাকগ য ন প্রলেটষ্ঠে হকয়লেি? োংিা গদয সালহকেয  

ইলেহাকস য ািণ উইলিয়াম  কিকে  অেদান আকিাচনা   । 

(২) োংিা নািয সালহকেয  ইলেহাকস দীনেনু্ধ লমকত্র  অেদান আকিাচনা   । 

 

Subject- Bengali.                      

 GE 1st semester   

যে য ান এ টি লিখকে হকে।                                     

                               পূর্ ণমান -১০ 

(১) োংিা উপনযাস সালহকেয  েীন্দ্রনাথ ঠা ুক   অেদান আকিাচনা   । 

(২) োংিা নািয সালহকেয মাইক ি মিুসূদন দকে  অেদান আকিাচনা   । 



(৩) অলপলনহলে, অলভশ্রুলে, স্ব কিাপ, সমীভেন, যোড় িম শব্দ- সংজ্ঞাসহ উদাহ র্ দাও। 

 Subject- Bengali.                

 DSC 3rd semester   

 

যে য ান এ টি লিখকে হকে।                                     

                               পূর্ ণমান -১০ 

(১) পূে ণ াগ  াক  েকি? পূে ণ াগ ও অনু াগ এ  মকিয পাথ ণ য ল ? পূে ণ াকগ  যেষ্ঠ  লে য  

?ো   লে  ৃলেত্ব আকিাচনা   । 

(২) অলভসা  পে ণাকয়  যেষ্ঠ  লে য  ?ো   লে  ৃলেত্ব আকিাচনা   । 

 

Subject- Bengali.                

 DSE 5th semester   

যে য ান এ টি লিখকে হকে।                                      

                               পূর্ ণমান -১০ 

(১) যগৌর্ চল ত্র  াক  েকি? শ ৎচন্দ্র চকটাপািযাকয়  'যদনা পাওনা' উপনযাকস  যগৌর্ চল ত্র 

গুলি আকিাচনা  ক া। 

(২) সামাক্তে  উপনযাস লহকসকে 'যদনা পাওনা' উপনযাকস  সাথ ণ ো লেচা   ক া। 

 

Subject- Bengali.                       

GE 3rd semester   

যে য ান এ টি লিখকে হকে।                                     

                               পূর্ ণমান -১০ 

(১) োংিা উপনযাস সালহকেয  েীন্দ্রনাথ ঠা ুক   অেদান আকিাচনা  ক া। 

(২) োংিা নািয সালহকেয মাইক ি মিুসূদন দকে  অেদান আকিাচনা  ক া। 

(৩) অলপলনহলে, অলভশ্রুলে, স্ব কিাপ, সমীভেন, যোড় িম শব্দ- সংজ্ঞাসহ উদাহ র্ দাও। 

 

Subject- Bengali.                       

GE 5th semester   

যে য ান এ টি লিখকে হকে।                                     

                               পূর্ ণমান -১০ 

(১) োংিা উপনযাস সালহকেয  েীন্দ্রনাথ ঠা ুক   অেদান আকিাচনা  ক া। 

(২) োংিা নািয সালহকেয মাইক ি মিুসূদন দকে  অেদান আকিাচনা  ক া। 

(৩) অলপলনহলে, অলভশ্রুলে, স্ব কিাপ, সমীভেন, যোড় িম শব্দ- সংজ্ঞাসহ উদাহ র্ দাও। 

 

Submission Date 
 

1st Semester DSC + LCC + GE 26/02/2021 12.00 – 3 PM 

3rd Semester DSC + LCC + SEC + GE 01/03/2021 12.00 – 3 PM 

5th Semester DSE + GE + SEC 26/02/2021 12.00 – 3 PM 


