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1.Answer any one question from the following :                                                                15×1 =15 

a) Give an estimate of Al muwabiya and his caliphate.  

                    b) “All mansur was the real founder of the abbasid dynasty “-Discuss.  

C) Write a short note on هارون الرشيد. 

2 .Answer any one question from the following :                                                                10×1=10 

a)Write the downfall of the abbasid dynasty.  

b)Give an account of Umar bin Abdul Aziz.  

C) Write a short note on Abdul malik bin marwan.  

3. write a short note any one from the following questions :                                             5×1=5 

                  a) Write the downfall of the Umayyad dynasty  

                  b) Baitul hekmat (بيت الحكمة )  

                 C) cultural development of abbasid dynasty.  

4.Answer any five question from the following :                                                                   2×5=10 

a)who is known to السفاح and why?  

                         b)who is the founder of بيت الحكمة ?  

C)who was Harunur Rasid?  

d)who was Al mamun?  

e)When and why darul hekmat was established  

f) who was salauddin ayubi?  
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Subject- Economics: Indian Economy-II 
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Time Allotted - 2 Hours.                                                                                                               Full Marks- 40 

Group- A 

1. নিম্ন নিনিত সবগুনি প্রশ্নের উত্তর দাও:                                                                                                            1×10=10 

a. ভারতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির দুটি কারণ উতেখ্ কর। 

b. ভারতে জনসাধারতণর কে অংশ দাদ্ধরদ্র্যসীমার দ্ধনতে বসবাস কতর? 

c. দাদ্ধরদ্র্যসীমা কী? 

d. ভারতে ককন্দ্রীয় সরকার আতরাদ্ধিে দুটি প্রেযক্ষ কতরর নাম কেখ্। 

e. ঘাটদ্ধে বযয় কী? 

f. বাদ্ধণদ্ধজযক বযাংক কাতক বতে? 

g. ভারতের ককন্দ্রীয় বযাংতকর নাম কেখ্। 

h. অতথের বাজার বেতে কী কবাঝ? 

i. ববতদদ্ধশক বাদ্ধণজয কাতক বতে? 

j. কেনতদন উদৃ্বত্ত বেতে কী কবাঝ? 

Group- B 

2. নিম্ন নিনিত যেশ্ন াশ্নিা এ টি প্রশ্নের উত্তর দাও:                                                                                       5×1= 5 

a. ভারতে দাদ্ধরতদ্র্র কারণ গুদ্ধে আতোেনা কর। 

b. ভারে সরকাতরর আতয়র প্রধান উৎস গুদ্ধে বণেনা কর। 

c. ভারতের মুদ্র্া প্রেেন বযবস্থার সংদ্ধক্ষপ্ত িদ্ধরেয় দাও। 

Group- C 

3. নিম্ন নিনিত যেশ্ন াশ্নিা এ টি প্রশ্নের উত্তর দাও:                                                                                   10×1= 10 

a. ভারতে দ্ধবদ্ধভন্ন ধরতনর কবকারতের কারণ গুদ্ধে বযাখ্যা কর। 

b. ভারেীয় কর কাঠাতমার ববদ্ধশষ্ট্য গুদ্ধে উতেখ্ কর। 

c. ভারতের ককন্দ্রীয় বযাংতকর গুরুেিূণে কাজগুদ্ধে বণেনা কর। 

Group- D 

4. নিম্ন নিনিত যেশ্ন াশ্নিা এ টি প্রশ্নের উত্তর দাও:                                                                                  15×1= 15 

a. ভারতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রধান ববদ্ধশষ্ট্য গুদ্ধে আতোেনা কর। 

b. ভারতে ককন্দ্র-রাজয আদ্ধথেক সম্পতকে র উির একটি টীকা কেখ্। 

c. ঋণ দ্ধনয়ন্ত্রতণ ভারতের দ্ধরজাভে  বযাংক কেৃে ক গৃহীে িদ্ধরমাণগে বযবস্থা 

গুদ্ধে আতোেনা কর। 

------------------------------------------------------------ 
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                                                 বিভাগ - ক 

 ১)উপর াক্ত যে যকার া একটি প্ররে  উত্ত  দাও ।              ১৫×১=১৫ 

ক) বিক্ষক-বিক্ষণ িলরে বক যিাঝ ? বিক্ষক-বিক্ষরণ  প্ররয়াজ ীয়ো ও পব বি আরলাচ া 
কর া ।                ৩+৬+৬=১৫ 

খ) ভা েীয় বিক্ষা িযিস্থায় বিক্ষক- বিক্ষণ এ  সমসযা গুবল আরলাচ া কর া । এিং এই সমসযা  

সমািার   উপায় গুবল উরেখ কর া ।                ৭+৮=১৫ 

                                         বিভাগ - খ 

২) উপর াক্ত যে যকার া একটি প্ররে  দাও ।                          ১০×১=১০ 

ক) বিক্ষক-বিক্ষণ সংক্রান্ত বিষরয় NCTE এ  কােযািবল আরলাচ া কর া ।      ১০ 

খ) বিক্ষক-বিক্ষণ এ  উন্নবেকরে স্বািী ো প িেীকারল বিবভন্ন কবমির   সুপাব ি গুবল 

উরেখ কর া ।                                            ১০ 

                                        বিভাগ – গ 

৩) উপর াক্ত যে যকার া একটি প্ররে  উত্ত  দাও ।                       ৫×১=৫ 

ক) যপিাগে বিক্ষরণ  বিবিষ্ট্য গুবল আরলাচ া কর া ।                  ৫ 

খ) বিক্ষক-বিক্ষণ সংক্রান্ত বিষরয় SCERT ভূবমকা আরলাচ া কর া ।      ৫ 

                                        বিভাগ – ঘ 

৪) উপর াক্ত প্ররেযকটি প্ররে  উত্ত  দাও ।                                 ১×১০=১০ 

ক) বিক্ষক-বিক্ষণ এ  দটুি বিবিষ্ট্য বলখ । 

খ) বিক্ষক-বিক্ষণ কারক িরল ? 



গ) UGC করি প্রবেবিে হয় ? 

ঘ) একজ  আদযি বিক্ষরক  দুটি গুণািবল যলখ । 

ঙ) UNESCO- এ  পরু া কথাটি যলখ । 

চ) যপিা বক ? 

ছ) মক্তি যকা  েুরগ  বিক্ষা প্রবেিা  ? 

জ) বিহা -মঠ বক ? 

ঝ) গুরুকুল বক ? 

ঞ) UGC এ  দটুি কােযািবল যলখ । 

 

 

 

 

 

 



 

Sitalkuchi College 
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1. িন�িলিখত�িলর �য �কানও এক��র উ�র দাও : 1x15 = 15 
 

A. দরূাগত িশ�া িব�ােরর ��ে� ইগন ুএবং এন.এস.ও.ইউ-এর ভূিমকা আেলাচনা কর। 
B.  তথ� এবং �যাগােযাগ �যুি�র ধারণা এবং দরূাগত িশ�ায় তােদর �েয়াগ স�েক�  আেলাচনা ক�ন। 

 
 2. িন�িলিখত�িলর �য �কানও এক��র উ�র দাও: 1x10 = 10 
 

A.  দরূাগত িশ�ার মলূ �বিশ�� এবং তাৎপয� ব�াখ�া ক�ন। 
B. বত� মান পয�ােয় দরূাগত িশ�ার পিরসর িনেয় আেলাচনা ক�ন। 

 
 3. িন�িলিখত�িলর �য �কানও এক��র উ�র দাও: 1x5 = 5 
 

A.  ম�ু িশ�া এবং দরূাগত  িশ�ার মেধ� পাঁচ� পাথ�ক� আেলাচনা ক�ন। 
B. দরূাগত িশ�া িব�ােরর ��ে� সামািজক মাধ�েমর ভূিমকা আেলাচনা কেরা।  

 
 
 ৪. িন�িলিখত �ে�র উ�র দাও।  10x1 = 10 
 

A.  দরূাগত িশ�ার আ�িরক অথ� কী? 
 

B. ICT এর পুেরা নাম কী? 
 

C.  দরূাগত িশ�ার ��ে� �বদ�ুিতন িমিডয়ার এক� উদাহরণ দাও। 
 

D.  IGNOU এর স�ূণ� নাম কী? 
 

E. দরূাগত িশ�ায়  মাি�িমিডয়ার এক� উপেযািগতা �লেখা।  
 

F.  �কান িব�িবদ�ালয় �থম এবং �কান সােল দরূ� িশ�া �� কেরিছল? 
 

G.  জাতীয় �েরর এক� দরূাগত িশ�ােকে�র নাম �লেখা। 
 

H. পি�মবে�র এক� দরূাগত িশ�ােকে�র নাম �লেখা। 
 

I.  ই-লািন�ং িসে�ম� িক দরূাগত িশ�ার মেতা? 
 

J.  দরূাগত িশ�ার �সে� ম�ুণ মাধ�েমর এক� উদাহরণ দাও। 

………………. 
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GROUP -A 

.               নিন্মনিনিত যে- য োি এ টি প্রশ্নের উত্তর দোও ।          
15×1=15 

a) যেোগোশ্নেোশ্নগর সংঞ্জো দোও। যেিী শ্নে যেোগোশ্নেোশ্নগর প্রনিয়োটি সংশ্নেশ্নে বর্ণিো 

 শ্নরো। যেিী শ্নে যেোগোশ্নেোশ্নগর বোধোগুনি  ী  ী ? 

b)  নিেো-প্রেনুিনবদয্োর সংঞ্জো দোও ? নিেো-প্রেুনিনবদয্োর প্র ৃনত ও েনরনধ 
সম্পশ্ন ণ  আশ্নিোচিো  শ্নরো। 

 

                                         GROUP-B 

        নিন্মনিনিত যে-য োি এ টি প্রশ্নের উত্তর দোও ।       10×1=10 

a)  হোর্ণ ওয়য্োর এবং সফটওয়য্োশ্নরর মশ্নধয্ েোর্ণ য্ নিশ্নিো । 
b)   নিেোর মোধয্ম নহসোশ্নব চিনিশ্নের ভূনম ো আশ্নিোচিো  শ্নরো। 



 
             GROUP -C  
   নিন্মনিনিত যে-য োি এ টি প্রশ্নের উত্তর দোও ।   5×1=5 

a)  “ নম্পউটোর  ী নিেশ্ন র নব ল্প হশ্নত েোশ্নর “যতোমোর উত্তশ্নরর 
সেশ্নে েুনি দোও। 

b) তন্ত্র (system)  োশ্ন  বশ্নি ? তন্ত্র নহসোশ্নব নিেোশ্ন  আশ্নিোচিো  শ্নরো। 

 

                                  GROUP-D 

      নিন্মনিনিত  সবগুনি প্রশ্নের উত্তর দোও। 1×10=10 

a)  যেোগোশ্নেোগ হি এ টি --------মোনে  প্রনেয়ো । 
b) এ টি অবোচনি  যেোগোশ্নেোশ্নগর উদোহরর্ দোও। 

c) আধুনি  নিেো হি --------য নি  । 
d) এ টি ইিেুট েশ্নন্ত্রর িোম যিশ্নিো। 
e)  নম্পউটোশ্নরর নতিটি প্রধোি অংশ্নির িোম উশ্নেি  শ্নরো। 
f)  নম্পউটোশ্নরর স্থোয়ী সৃ্মনতশ্ন িশ্ন োিটি – ROM /RAM. 
g) প্রেুনিনবদয্ো  োশ্ন  বশ্নি? 

h) নিেোশ্নেশ্নে নিেো-প্রেুনিনবদয্োর দটুি অবদোি উশ্নেি  শ্নরো । 
i)  ীভোশ্নব যবতোরশ্ন  যেিী শ্নের নিের্ েদ্ধনতশ্নত সংগঠিত  রো 
েোয়? 

j)  োশ্ন   নম্পউটোশ্নরর জি  বিো হয়? 



 

                 

 



ASSIGNMENT  
6TH SEMESTER PROGRAMME COURSE 

SESSION (2019-2020) 
ENGLISH (SEC:4) 

ENGLISH LANGUAGE TEACHING:II 
 

1.Answer any one of the following.15X1=15 
 

(a) Explain Direct Method with its merits and demerits in English language teaching. 
(b) Write a note in detail on Audio- Visual Aids in English language teaching. 
(c) Write an essay on 'Social Media' following the techniques of writing an ideal essay. 



ASSIGNMENT 

SEM-6 PROGRAMME COURSE  

SUB- ENGLISH  

PAPER- DSE-1B: B) BRITISH LITERATURE - 2 

 Session -2019-2020     Date- 12-06-2020 

 

Answer any one of the following questions: 

 

1. Attempt a critical appreciation of Lord Tennyson's poem Ulysses.   

2. Do you think T.S. Eliot's poem Marina is a memory poem? Argue.  

3. Consider G. B. Shaw's Arms and the Man as a drama of ideas. 

 



                  SitalKuchi  college      

                      Home Assignment 

6th Sem., SEC-4 (programe Course),  

Course: Understanding popular culture ( in Bengal perspective) 
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             Sitalkuchi College 

Home Assignment for 

6th Semester, course: Generic Elective (GE-2), History of North Bengal (Colonial           
and Post-colonial) 

 

Answer any two. 2×15=30 

 

1. ঔপিনেবিশক পেব� উ�রবে� জাতীয় আে�ালন স�েক�  সংে�েপ আেলাচনা কেরা। 
2. কামতাপুর িপপলস পা�� র উ�ান ও কায�াবলী আেলাচনা কেরা। 
3. �াধীনতা-উ�র উ�রবে�র শাসনতাি�ক পুনগ�ঠন স�েক�  সংে�েপ আেলাচনা কেরা। 
4. �কাচিবহার রােজ�র ভারতভুি� স�েক�  আেলাচনা কেরা। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



BA Programme 6 semester Assignment, 2020 
Subject: Philosophy 

Paper: DSE-1B 
 

Section- I 
 

1. Answer Any one question from the following -                                15x1=15 
 
a) That is utilitarianism ? Give a brief account of mill's view of utilitarianism? Is Mill's view 
a improvement upon Bentham theory ? Discuss.                                              2+7+6=15  
������ ��� �	�
 �����?���	���������� ������ ��	���� �� ? ���	��
��� ��  

������� �
�������
��? ��	������. 
b) What is meant by postulate of moral judgment explain freedom of will as a postulate with  
reference to kant. 3+12=15  
���
� ������� ������ �
� ��	�
 �� ���? ���
� ������� �������
� ���  !��  

��"��
��"����#��$��%�&������ �	'. 
b) Explain the different theories of punishment. Which theory is acceptableto you and why ?9+6=15  
(��)�*�+ ���,�� �
��� -�	 ���'���� ? (��) ��.�/ ���� �
���# 
& �� 01� ����� ���  

�� 2�� ��� ? 
 
 

Section- II 
2. Answer any one question from the following –                                  10x1=10                                                         
 
a) Discus whether Ethics a positive science or normative science. 10 
���
����� �� �3��4 %5����(���4 ��6�� ? ��	���� ��. 
b) Explain different sfages voluntary action.                                                                                           10 
7�!� �.8�����,�)�9�	���'����. 
c) What is motive? What is intention? Explain the difference between motive and 
intention. 2+2+6=10 
��:(� ���� ��	 ? %�,;�8 ���� ��	 ? ��:(� < %�,;��8� ��"� ��5��� 9�	��	������. 

 
 

Section-III 
3. Answer any one question from the following.                                      5x1=5 
a) Distinguish with examples, between hypothetical imperative and categorical imperative. 
���1�� �1����� (
� �"�� ���(< (
� 1�� ����(� ��"� ��5��� ��. 
b) "Good will is good in itself”, Elucidate. 
‘���!� 1	 �,��
  ��’ ���'�� ��. 
c) Capital punishment justified? Discuss. 
�=
& ��> �� ��5�� ����� ? ��	���� ��. 
 

Section-IV 
4. Answer any ten question from the following                                                                                         
10x1=10 
 
 
a)What is hedonistic calculus? 
�&'����� ���� ;?�	� �	�
 �� ���? 
 



 b) What is determinism? 
��8@?��� ���� ��	?  
c) What is conflict of desires? 
������ AB ��	�
 �� ���? 
 d) What is crime? 
%���" ���� ��	? 
 e) Is Kantian ethies formalistic? 
���$� ���
����� �� ��������? 
 f) What is pure reason? 
��-C;6�������	? 
 g) Are non-moral actions immoral? 
���
� �.8�9�	 �� ���
 ����1� 
 ? 
h) Give two examples of moral actions? 
%D��
� �.8�� �&# ���1�? ��<? 
i)  What is meant by moral sanction? 
���
� ��5�� �	�
 �� ���? 
 j) “It is better to be a socrates dissatisfied than to be a pig satisfied” who said this? 
 “2�# �&'� -���� %���� ��E� %�&'� ��.#� 1<8� %��� ,��	�” ��F# �� ����G	 ? 
 k) What kind of karma is called Niskama? 
��H�� ��� ���� ��	? 
 l) What is ‘Phycological hedonism’? 
��)��I� �&'��� �	�
 ����� ? 
 m) What is ‘freedom of will’? 
 !�� ��"��
� ���� ��	? 
 n) What is meant by ‘internal sanction’? 
%/��� ��8@? ���� ��	 ? 
 J) What are the postulates of morality? 

���
� ������� ������ �
� 9�	 ����? 
 
 

 
 



BA Programme 6 semester Assignment, 2020 
Subject: Philosophy 
Paper: SEC-4(prog) 

 
Section-1 

 
1. Answer any one question from the following:                           20x1=20 
    a) What do you mean by Universal religion? Explain the ideal of universal religion after  
Swami Vivekananda. 
������� �	
 ��� �� ���� ? ���	���������� ������� ��	
� ���
 ������ ��। 

     b)   Explain the technique of Satyagraha after Gandhiji. 
������� ������� ���
  �!���� ��"�� ������ ��। 

     c)   Explain after Rabindra Nath about the ‘Creative spirit of man’. 
���#��$�� %�&��� ��� 	��&�'� �(�) �	* �+���'�! ����,�� ��। 

 
Section-II 

 
2.  Answer any one question from the following -                         10X1=10                                                                
      a)  Explain the Aurobindo’s concept of ‘Mind and supermind’. 
           ‘	�-�.%�	�’ ���%�������&���!�/� ? ��������. 

       b)  Explain after Rabindra Nath the ideal of Sarvoday. 
��0���������'�!���#���$��1����������. 

      c)  Explain after Gandhiji the ideal of Sarvoday. 

�������������������
������	�. 
Section-III 

 
3.  Answer any one question from the following -                            5x1=5                                                         
 
     a)  Write a short note on Gandhiji’s concept of education. 
���������0�����2���'�!�.�034�����. 

     b)    Write a short note on Gandhiji’s concept of educaton. 
56��7����������"8	�����'�!�.�034�����. 

     c)    Write a short note on Socialism. 
�	��9��'�!�.�034�����. 

 
                                                             Section-IV 
 
4. Answer any one question from the following -                                1x10=10 
 
       a) What is utopian socialism? 



��:��� �	��9 �� ? 
b) What surplus value 
;<(+ 	=�� ���� ��� ? 
c) Who was the founder of All India Scheduled castes federation'?  
%� >�?!���5& ���@�A5�������  �B�� �� ?                                                                                                     

 d) Who say that “cast is a curse"?  
��� $�%�C��D- ������/�? 

e) Who is the Propounder of dalit movement? 
��� 	&C�	�E�  �1� �� ? 
f) What is trusteeship? 
%�/9 ��? 
g) Who wrote the story of my Experiment with truth book? 
‘ �@��� %A 	�> -F�D���	E� ;>$ G&$�>H� ���� ��?  

h) What is non violence? 
%��.�� ���� �� ����?  

i) What do you mean by untouchability? 
%I(��� ���������? 
j) Who wrote the book " Dr. Ambedkar: life and mission? 
56 ��7��� ��>A -? �	��, ��J� ���� �� ?  
k) What do you mean by pure democracy? 
��K8��9�� ? 

 l) Who wrote the book "life Divine’? 
 ‘��>A �5C�>�, �JH� ���� �� ?  

m) What is supermental knowledge 
	����+� L�� ��? 
n) 'My religion is the root of my life' - Who said this?  
‘�	�� �	
 �	�� ������ > 	&��’ - ��� ;�1 
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FM -25 

 
�.�������� 
�� ��� ��� ���।1x10=10 
 
�)���� ���� ���� �� ������? ������ �� ��� �� ��? 
 
�) Meaning and definition of stress? Type of stress? 
 
�) ������ ���� !"#��� $%&� ���। �'�() $ $�*�����+� !"#��� "��,� ��� �� ����? 
 
-.�������� 
�� ��� ��� ���।1x5=5 
 
�) .� ���/� $01� � 2�� 2� ����। 
 
�) ������ ���� 3���" !���4�� ����। 
 
5.�������� �6� �7�� $8� ���� ���9 ���।1x10=10 
 
�)swim stroking  �7�� ���� ����� $��7 +�:�? 
1. Football.        
2. Badminton.      
3. Basketball.    
4. Cricket. 
 
�) ���� ����; ��.��� $�; �<��� ��+ ���? 
 
1. Football.       
2. Hockey.       
3. Basketball.       
4. Handball.   
 
�) ����� ��"2�� ��<�7=�� ���+�� $#����>� ���� �4?� ���। ����� ���� �� @�#$��� 
� ��� 
��;? 
 
1.@�#�A���� ��B          
2.CA��* +A�� ��       
3.������� �0�� ��        
4.�������� �; 
 
D) ����� ���/E �� ��� ��/��� ���A� ��<� �� �/���� ���� 3���? 
 
1. ����� ��"2�� ��<�; !FGA G�� G��        2. 3#���; $��+ G�� 3��� 
3. ���+�� ����>� ���� 3��� 
4. @7)H���� �E�� ���� 3��� 
 
I)����J.��;J .# (�� �� "���� CA;� K�$? 
 
1. 
� 
�� ����� ���G�, 



2. 
� 
�� ���$ 
� ���G�, 
3. 
� 
�� �'�() $ 
� ���G�, 
4. �������* �; 
 
4) ���� G��� ����� ��L� .�। �� ����9�? 
 
1. �$ 
2. ����� � G�/) �J)  �'M�� 
3. 7�)J�*� 
4. N��� 
 
9)$G ��<� �0�� CA;� ���3 ��? 
 
1. �9�� � ���; 
��1 ��$ 3�O ��� 
2. Syllabus ��G/0) � ��P�; 3�O ��� 
3. Syllabus @����L ��P�; 3�O ��� 
4. Syllabus 
� @Q/#) L ��P�; 3�O ��� 
 
+) ����� �3R�3��� 3�)��; �;? 
 
1. /0 ���� 
2. �0�2�;� 
3. @�/��)�� 
4. 3�O 3���S�� 
 
�) ����� $G ��<� �0�� �2�R�� @Q/#) L? 
 
1. Badminton 
2. Table tennis 
3. Lawn tennis 
4. Kabaddi 
 
C) ����� �2�L�� �T��� ��"2 3�: ��? 
 
1. �UV�  
2. �2�L� 
3. ��;�W� ��<�3 
4. ����3�� �2�R� 
 
()���A� ��<�� ��<��� ���� �� �� 7��� �X;? 
 
1. �Y� �2�LZ 
2.����G0� V�R2 
3. ���;Z [�� ���" 
4. $G����A�� ���� ����/�� 
                     
 
                                -xxx- 
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A. LAB PRACTICAL. (1×10=10)  

                (any one) 
 
1. Assessment of SCATS and HARDINES. 
 
2. Measurement of reaction time,distance perception and Hand & Eye co-ordination. 
 
B. BALL GAMES(any two)(2×10=20) 
 
1.Football- 
. Fundamental skills  
 
i. Kicking: kicking the ball with inside of the foot, kicking the ball with Instep of the foot,kicking  the ball 
with Inner Instep of the foot, kicking the ball with outer Instep of the foot and Lofted kick. 
 
ii. Trapping: Trapping the rolling ball, and the bouncing ball with sole of the foot. 
 
iii. Dribbling: Dribbling the ball with Instep of the foot, Dribbling the ball with Inner and outer Instep of 
the foot. 
 
iv. Heading: In standing, running and jumping condition. 
 
v. Throw-in: Standing throw-in and running throw-in. 
 
2. Handball- 
. Fundamental skills  
 
i. Catching, throwing and Ball control,  
 
ii. Shooting: Jump shot, center shot,Dive shot, Reverse shot.  
 
iii. Dribbling: High and low.  
 
iv. Attack and counter attack, simple counter attack, counter attack from two wings and center.  
 
v. Blocking, Goalkeeping and Defensive skills.  
 
vi. Game practice with application of rules and regulations.  
 
3. Volleyball- 
. Fundamental skills  
 



i. Service: under arm service,  side arm service, Tennis service, Floating service.  
 
ii. Pass: under arm pass, over head pass. 
 
iii. Spiking and blocking.  
 
iv. Game practice with application of rules and regulations . 
 
4. Throwball- 
. Fundamental skills  
 
Overhand service, side arm service, two hand catching, one hand over return,side arm return. 
 
C. Project(1×10=10)  
1. Subjects: Physical fitness components, Educational Tour,Leadership camp,Non-communicable 
diseases/organisation of Annual College Athletic Meet. 
 
2. Project report format: 
 
i.    Introduction.  
ii.   Procedure.  
iii.  Results.  
iv.  Conclusions.  
v.   Recommendations.  
vi.  References.  
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     Assignment for internal evaluation  
              Sitalkuchi college 
     Department-Sanskrit 
                    SEC-4(program course) 
                6th Semester 
            Session -2019-20 
Full mark-40          .   .            1x15-15 
  
1.Answer any one  of the following 
a.What are  the main branches of scientific literature in sanskrit? Write note on medical science. 
  b.Write a detailed note on Vastusastra.in ancient and medieval india. 
             ..                ..           1x10-10 
    2.Answer any one of the following 1x10-10 
a.Write a detailed note on astronomy.of ancient India. 
  b.What is meant by mathematics? write note in deatail. 
    ..                  .           .            2x5-10 
3.Write short notes on any two of the following 
a Aryabhatta .b. Varahamihiras c.Ayurveda, d.arthasastha e.parasharsamhitaa            1x5-5 
4.Answer any five questions 
1.What are tha eight part of ayurveda? 
2.What are the main divisions of astronomy? 
3.Who was nagarjuna? 
4.What is the most famous book on mathematics?who is the author.  
5.Write the names of some famous  political thinkers before kautilya.  
6.Who was the famous writers of charak samhita. 

 
  
 
 
  
  
 





Sitalkuchi College 

Assignment – 2020 

Sociology 6th Sem ( Programme ) 

                                                         DSC – I                                         Full Marks – 40 

 

1. Answer any one question:                                                                  1x15= 15 

যে য োন এ টি প্রশ্নের উত্তর দোওঃ-  

i.  ুলির (C.H. Cooley) আত্ম-দর্ পন তত্ত্ব (Looking glass self) টি আশ্নিোচনো  শ্নরো ।   

ii. মোশ্নস পর ঐলতহোলি  বস্তুবোদ তত্ত্বটি আশ্নিোচনো  শ্নরো ।  

iii. মীশ্নের আত্ম তত্ত্বটি আশ্নিোচনো  শ্নরো । 

 

2. যে য োন এ টি প্রশ্নের উত্তর লিখঃ                                                               1x10=10   

iv. Dahrendorf এর I.C.A তত্ত্বটি আশ্নিোচনো  শ্নরো ।  

v. যেণী মশ্ননোভোব ও যেণীশ্নচতনো বিশ্নত ল  যবোঝ ? 

 

3. যে য োন এ টি প্রশ্নের উত্তর লিখঃ                                                               1x5=5 

vi. মোশ্নস পর লবচ্ছিন্নতো তত্ত্ব । 

vii. দ্বন্দবোদ তত্ত্ব ।  

viii. যেণী িংগ্রোম ।  

 

4. অলত িংলিপ্ত উত্তর দোওঃ                                                                            1x10=10 

a. মোশ্নস পর দুটি বই এর নোম লিখ ।  

b. I.C.A এর র্ুশ্নরো নোম ল  ?  

c. ‘Human nature and the social order’ বইটি  োর যিখো ? 

d. ‘Mind, self & Society’ বইটি  োর যিখো ? 

e. ‘Class and class conflict in industrial society’  োর যিখো ? 

f. ‘The modern social conflict’  োর যিখো ? 

g. যেণী ল  ? 

h. লবচ্ছিন্নতো ল  ? 

i. ঐলতহোলি  বস্তুবোদ ল  ? 

j. ‘Das Capital’ োর যিখো ?  

 

 

 

                                               ------------ x ------------  



Sitalkuchi College 

Assignment – 2020 

Sociology 6th sem 

                                                     S E C – (Programme)                                 Full Marks- 40 

 

1.  যে য োন এ টি প্রশ্নের উত্তর লিখঃ                                                                      ১৫x১=১৫  

i. নোরী লনে যোতশ্ননর প্র ৃলত আশ্নিোচনো  শ্নরো ।  

ii. ভোরতীয় সমোজ ও সংসৃ্কলতশ্নত নোরী লিক্ষোর প্রসোর আশ্নিোচনো  শ্নরো ।  

iii. মধ্যেুশ্নে নোরীশ্নের অবস্থোন আশ্নিোচনো  শ্নরো । 

 

2. যে য োন এ টি প্রশ্নের উত্তর েোওঃ-                                                                     ১০x১=১০  

iv. যেিোয় নোরী রণ ল  ? 

v. নোরী উন্নয়ন বিশ্নত ল  যবোঝ ? এর লবলভন্ন লে  আশ্নিোচনো  শ্নরো । 

vi. প্রোচীন ভোরশ্নত নোরীর অবেোন বণ যনো  শ্নরো । 

 

3. যে য োন এ টি প্রশ্নের উত্তর লিখঃ                                                                     ৫x১=৫  

vii. নোরী ক্ষমতোয়ন । 

viii. লববোহ লবশ্নেে ।  

ix. নোরী লিক্ষো । 

 

4. সংলক্ষপ্ত উত্তর েোওঃ                                                                                            ১০x১=১০ 

a. উন্নয়ন ল  ?  

b. লনে যোতন ল  ? 

c. লিঙ্গ ও এর এ টি েোর্ য য লিখ । 

d. েোলরবোলর  লহংসো ল  ? 

e. নোরী উন্নয়শ্ননর েুটি প্রশ্নয়োজনীয়তো লিখ । 

f. লস্থলতিীি উন্নয়ন ল  ? 

g. মধ্যেুশ্নের েুজন মলহষী নোরীর নোম লিখ । 

h. লববোহ লবশ্নেে আইন  ত সোশ্নি েোি হয় ? 

i. নোরী সম্পলত্তর অলধ্ োর আইন  ত সোশ্নি েোি হয় ? 

j. লবধ্বো লববোহ আইন  ত সোশ্নি েোি হয় ? 
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