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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. ভয়ভনসিংগীসিকা ও ূফবফঙ্গগীসিকায বফসষ্ট্যগুসর সরসফদ্ধ কয ৷ 
2. শ্রীকৃষ্ণকীিব ন কাব্ফযয যিসয়িা কক ? এটি আনুভাসনক ককান িাব্দীব্ি যসিি ? কাফযটিয িংসিপ্ত সযিয় সিব্য়  ফািংরা াসব্িযয ইসিাব্ 

এয গুরুত্ব সফিায কয ৷ 

3. ভঙ্গরকাব্ফযয াধাযণ বফসষ্ট্য আব্রািনা কব্য এই কাফযধাযায াভাসিক সিত্র ম্পব্কব  আব্রািনা কয ৷ 

4. প্রাকচিিনয মুব্গয দুিন িকিব ায যিনা ও যিনাচরী ম্পব্কব  আব্রািনা কয ৷ 

CC – ১.২ 

[ পূর্ণমান – ১০ ] 

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

1. িমবায াধনিত্ত্ব ম্বব্ে মা িান করখ ৷ 

2. ফািংরা বালায কেষ্ঠ বাগফি ননুফািব্কয ননুফাি কব্ভবয প্রকৃসি ও কসফত্ব প্রসিবায সযিয় িাও ৷ 

3. ূফবযাব্গয ব্ি সফিযাসিয কৃসিত্ব আব্রািনা কয ৷ 

4. ভাব্রািকযা ভব্ন কব্যন জ্ঞানিা ভধযমুব্গয কেষ্ঠ কযাভাসিক কসফ – মুসি  আব্রািনা কয ৷ 

CC – ১.৩ 

[ পূর্ণমান – ১০ ] 

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

1. আখযানকাফয সাব্ফ কৃসিফাী যাভায়ব্ণয াসিযভূরয সফিায কয ৷ 
2. ‘সফায়ন’ কক  ভঙ্গরকাফয ককন ফরা মায় না – এ ম্পব্কব  িংব্িব্ আব্রািনা কব্য সফায়ব্নয প্রধান িসযত্রগুসর ম্পব্কব  আব্রািনা কয ৷ 

3. নষ্ট্াি িাব্দীয াভাসিক  টবূসভকায় বাযিিব্েয যিনায় নষ্ট্াি িাব্দীয প্রবাফ কিটা ব়্েব্ে – আব্রািনা কয ৷ 

4. বব্িয আকূসি মবাব্য়য ভািসিব্ত্রয সযিয় িাও ৷ 
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CC – ১.৪ 

[ পূর্ণমান – ১০ ] 

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

1. সিগিবন কেব্ক ফঙ্গিবন – এই ব্ফব ফািংরা াসব্িযয নগ্রগসিব্ি ফািংরা াভসয়ক ত্র-সত্রকায বূসভকা আব্রািনা কয ৷ 

2. ‘ফরাকা’ কাব্ফয প্রকাসি যফীে বাফনায স্বরূ আব্রািনা কয ৷ 

3. ফািংরা নাটব্কয সফফিব ব্ন নাটযকায িীনফেু সভব্ত্রয কৃসিব্ত্বয সযিয় িাও ৷ 

4. সফবূসিবূলব্ণয গব্ে প্রকৃসি ও ভানফিীফন সভব্রসভব্ একাকায ব্য় কগব্ে – আব্রািনা ৷ 

CC – ১.৫ 

[ পূর্ণমান – ১০ ] 

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

1. ‘কভঘনািফধ’ কাব্ফযয প্রকৃি নায়ক কক ? মুসি আব্রািনা কয ৷ 

2. ‘এফায সপযাও কভাব্য’ কসফিাটিয বাফফস্তু সফব্েলণ কয ৷ 

3. ‘ুযিাব্য প্রােবনা’  কসফিায কৌন্দমব ম্পব্কব  যফীে বাফনায প্রকা – আব্রািনা কয ৷ 

4. ‘আগভন’ কসফিায সফলয়ফস্তু আব্রািনা কয ৷ 


