
 
RABINDRA BHARATI UNIVERSITY 

CENTRE FOR DISTANCE AND ONLINE EDUCATION 
Rabindra Bhavan, EE-9 & 10, SECTOR – II, SALTLAKE CITY, KOLKATA – 700091 

ASSIGNMENT FOR INTERNAL ASSESSMENT 
BENGALI 

[SEMESTER-I, 2020-21] 
M.A. SEMESTER I EXAMINATION 2020 

 

 

 

 

 

Instructions regarding Internal Assessment preparation and submission:  

i. Each answer of Courses C. C. 1.1 – 1.5 should be of minimum two pages ;  

ii. All answers should be hand written ;  

iii. Internal Assessment should be arranged as follows: 

a. Cover page (downloaded from website); 

b. Copy of ID card; 

c. Question Paper; 

d. Contents; 

e. Answer of any one question for each of Courses C. C. 1.1 – 1.5. 
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CC – ১.১ 

[ পূর্ণমান – ১০ ] 

ননম্ননিনিত প্রশ্ন সমূহের মহযে যে য ান এ টির উত্তর দাও:     ১ ১০  ১০ 

1. প্রাচীন ও ভধযমুগগ ফাঙালর  যলচত ও আস্বালদত ংসৃ্কত - প্রাকৃত - অফট্-ঠ ালগতযয লযচয় দাও ৷ 
2. শ্রীকৃষ্ণকীতত ন কাগফযয আলফষ্কাগযয ঘটনা উগেখ কগয এয যচনাকার, কলফ ও কাফযবফলষ্ট্য ম্পগকত  আগরাচনা কয ৷ 

3. ভঙ্গরকাগফযয াধাযণ বফলষ্ট্য আগরাচনা কগয এই কাফযধাযায াভালজক লচত্র ম্পগকত  আগরাচনা কয ৷ 

4. প্রাকবচতনয মুগগয দুজন দকতত ায যচনা ও যচনাবরী ম্পগকত  আগরাচনা কয ৷ 

CC – ১.২ 

[ পূর্ণমান – ১০ ] 

ননম্ননিনিত প্রশ্ন সমূহের মহযে যে য ান এ টির উত্তর দাও:     ১ ১০  ১০ 

1. চমতাদাফরীগত প্রচীন ফাংরায ভাজজীফগনয যম রূ পুগট উগঠগছ তায লযচয় দাও৷ 

2. শ্রীকৃষ্ণকীতত ন কাগফযয যাধালফয অংটি প্রলিপ্ত ফগর অগনক ভাগরাচগকযা ভগন কগযন ৷ মুলি  আগরাচনা কয ৷ 

3. ূফতযাগগয গদ লফদযালতয কৃলতত্ব আগরাচনা কয ৷ 

4. ভাগরাচকযা ভগন কগযন জ্ঞানদা ভধযমুগগয যেষ্ঠ যযাভালিক কলফ – মুলি  আগরাচনা কয ৷ 

CC – ১.৩ 

[ পূর্ণমান – ১০ ] 

ননম্ননিনিত প্রশ্ন সমূহের মহযে যে য ান এ টির উত্তর দাও:     ১ ১০  ১০ 

1. আখযানকাফয লাগফ কৃলিফাী যাভায়গণয ালতযভূরয লফচায কয ৷ 
2. বাযতচন্দ্র তাাঁ য ‘অন্নদাভঙ্গর’ কাগফয যদফচলযগত্রয লযকল্পনায় যকাগনা নূতন দৃলষ্ট্বঙ্গীয লযচয় লদগয়গছন লক – আগরাচনা কয ৷ 

3. ফাংরা ভঙ্গরকাগফযয ধাযায় বাযতচগন্দ্রয স্বাতন্ত্র্য যকাথায় – আগরাচনা কয ৷ 

4. বগিয আকূলত মতাগয়য ভাজলচগত্রয লযচয় দাও ৷ 

 



 
RABINDRA BHARATI UNIVERSITY 

CENTRE FOR DISTANCE AND ONLINE EDUCATION 
Rabindra Bhavan, EE-9 & 10, SECTOR – II, SALTLAKE CITY, KOLKATA – 700091 

ASSIGNMENT FOR INTERNAL ASSESSMENT 
BENGALI 

[SEMESTER-I, 2020-21] 
M.A. SEMESTER I EXAMINATION 2020 

CC – ১.৪ 

[ পূর্ণমান – ১০ ] 

ননম্ননিনিত প্রশ্ন সমূহের মহযে যে য ান এ টির উত্তর দাও:     ১ ১০  ১০ 

1. লফ তগকয াভলয়ক ত্রগুলরয বফলচত্রয লনগদত  কগয লফস্তালযত আগরাচনা কয ৷ 

2. ফাংরা আখযানকাফয যচনায ধাযায় যঙ্গরার ফগ্যাাধযাগয়য বূলভকা আগরাচনা কয ৷ 

3. ফাংরা নাটগকয লফফতত গন নাটযকায দীনফনু্ধ লভগত্রয কৃলতগত্বয লযচয় দাও ৷ 

4. লফবূলতবূলগণয গগল্প প্রকৃলত ও ভানফজীফন লভগরলভগ একাকায গয় যগগছ – আগরাচনা কয ৷ 

CC – ১.৫ 

[ পূর্ণমান – ১০ ] 

ননম্ননিনিত প্রশ্ন সমূহের মহযে যে য ান এ টির উত্তর দাও:     ১ ১০  ১০ 

1. ‘যভঘনাদফধ’ কাগফয প্রাচয ও াশ্চাতয প্রবাফ লকবাগফ কাগফযয উয গ়েগছ – আগরাচনা কয ৷ 

2. ‘যভঘনাদফধ’ কাগফযয নাভকযগণয াথতকতা লফচায কয ৷ 

3. ‘ুযদাগয প্রাথতনা’  কলফতায যৌ্মত ম্পগকত  যফীন্দ্র বাফনায প্রকা – আগরাচনা কয ৷ 

4. ‘আগভন’ কলফতায লফলয়ফস্তু আগরাচনা কয ৷ 


