NAGAR COLLEGE
POST: NAGAR

P.S.:KHARGRAM

Mobile No. :9434720972 (Principal)
Mobile No. :9734526242 (Head Clerk)
Phone No. :03484-279076 (Office)
Fax No.
:03484279076
Email:nagarcollege@rediffmail.com
Web-site: www.nagarcollege.in
Estd.-1998

DIST: MURSHIDABAD

Ref. No……………………

PIN: 742159
Date:………...

বিজ্ঞবি
িাাংলা বিভাগ
নগর কললজ
২৫/ ০৩/ ২০১৯

প্রথম িলষের বিতীয় সেবমস্টালরর আভযন্তরীণ মূলযায়লনর েূবি বনম্নরূপ।প্রলতযক ছাত্রছাত্রীলের
অনুেরণ করলত বনলেেশ সেওয়া হলে। প্রলতযক ছাত্র ছাবত্রলের পরীক্ষার বেন েলে কলর ডাইবর
আনলত হলি ।
Course
AECC

Date
02/04/2019

Time
1:45-2:45

Room

Assigned Teacher

3(M),13(F)

LCC

30/03/2019

2:45-3:45

3(M),13(F)

GE

01/04/2019

2:45-3:45

3(ALL)

DSC(Core Course)

05/04/2019

2:45-3:45

3(M),13(F)

Md. Ali Mollha, Chanchal
Ghosh, Nur Islam Sk.,
Prsenjit Das
Dinesh Ch. Pal, Prsenjit
Chatterjee,
Sariful Haque,
Abu Gaffar Siddique
Chanchal Ghosh,
Manash Mondal
Dr.Manik Biswas,
Sk. Sujauddin,
Sofiur Rahaman,
Sher Shah

সুদীপ্ত সাউ
সহকারী অধ্যাপক
বাাংলা ববভাগ
নগর কললজ

বব.দ্র.- বাাংলা সান্মাবনক ববভালগর ছাত্রছাত্রীলদর জনয ববলেষ ববজ্ঞবপ্ত প্রকাবেত হলব।
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ববজ্ঞবপ্ত
বাাংলা ববভাগ
নগর কললজ
২৫/ ০৩/ ২০১৯
 নীলের বনলদেে গুবল বাাংলা অনাসে এর ছাত্রছাত্রীলদর অনুসরণ করলত বলা হলে।
 A4 পৃষ্ঠায় বললে েযালনল ফাইলল কলর আগামী ৩/০৪/২০১৯ এর মলধ্য জমা বদলত হলব।
 প্রথম পৃষ্ঠালয় পবরষ্কার হস্তাক্ষলর নাম, আই. বি. , ররাল নাম্বার, Registration No, University Roll

No (CC-1 এর Admit Card অনুসালর) উলেে করলত হলব।
 CC-3 ও CC- 4 এর আলাদা ফাইল হলব।
 ০৩/ ০৪/ ২০১৯ এর পর রকান ফাইল জমা রনওয়া হলব না।
 ১৯ নাম্বার ঘলর উক্ত তাবরলে ফাইল জমা হলব রবলা ৩ রের পর। জমা রদওয়ার সময় অবেযই সলে কলর িাইবর আনলত
হলব।
 Assignment এর প্রশ্নপত্র রকবলমাত্র www.nagarcollege.in এ উপলব্ধ।
রকান বজজ্ঞাসা থাকলল রাত ১০ োর পর ৯৮০০৩০৪৫৩১ এ র াগাল াগ করলত হলব।
সুদীপ্ত সাউ
সহকারী অধ্যাপক
বাাংলা ববভাগ
নগর কললজ
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ববজ্ঞবপ্ত
বাাংলা ববভাগ
নগর কললজ
২৫/০৩/২০১৯
বাাংলা অনাসে
CC-3 এর Assignment

প্রবতবে প্রলশ্নর উত্তর রদওয়া বাধ্যতামূলক
১. স্বরিৃত্ত ছলের উোহরণ েহ বিবশষ্টতাগুবল উোহরণ েহ অললািনা কর। (অনবিক ৩৫০
শলের মলিয)
২. অবমত্রাক্ষর ছে িললত কী সিাঝ উোহরণ েহ সলখ। এই ছলের িাাংলা োবহলতয িযিহার
বনলয় আললািনা কর।(অনবিক ৫০০ শলের মলিয)
৩. িলরাম োলের পলে িাৎেলয রলের সে পবরিয় পাওয়া োয় তা পাঠ্য পে অিলম্বলন
আললািনা কর। (অনবিক ৩৫০ শলের মলিয)
৪. ‘আললা মুবি জালনা না’ পে অিলম্বলন কবি জ্ঞানোলের পলের রূপমুগ্ধতার পবরিয় োও।
(অনবিক ৪৫০ শলের মলিয)
৫. েমাললািক শঙ্করী প্রোে িেু ‘মিযেুলগর কবি ও কািয গ্রলে’ সগাবিে োলের সে কবি
প্রবতভার পবরিয় সরলখলছন তা বনলজর ভাষায় সলখ। (অনবিক ৫০০ শলের মলিয)
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ববজ্ঞবপ্ত
বাাংলা ববভাগ
নগর কললজ
২৫/০৩/২০১৯
বাাংলা অনাসে

CC- 4 এর Assignment
প্রবতবে প্রলশ্নর উত্তর রদওয়া বাধ্যতামূলক
১.

িাাংলা শোলঙ্কার ও অথোলঙ্কালরর উোহরণ েহ পাথেকয সলখ। (অনবিক ৩৫০ শলের

মলিয)
২. েমালোবি অলঙ্কালরর দুবি উোহরণ েহ িযাখযা সলখ।(অনবিক ২৫০ শলের মলিয)
৩. অন্নো মেল কালিয হােয রলের পবরিয় োও।ললখ।(অনবিক ৫০০ শলের মলিয)
৪. ‘ওলহ নিমী বনবশ’ পেবির মলিয মাতৃ হৃেলয়র সে আকুবত ঝলর পলেলছ তা উলেখ কলর
পেবির কািয সেৌেেে আললািনা কর। (অনবিক ৩৫০ শলের মলিয)
৫। শযামাপে িক্রিতেীর ‘অলঙ্কার িবিকা’ গ্রেবির পাঠ্ অবভজ্ঞতা বনলজর ভাষায় সলখ।
(অনবিক ৫৫০ শলের মলিয)

