
 

Subhas Chandra Bose Centenary College 
2nd Semester 1st Internal Examination 2022 

Paper-SANS-P-cc-T-02 
Full Marks 10 

Assignment -1 
Date of Submission 23-26.04.2022 

 

 
নিম্ননিনিত যেক োকিো এ নি নিষয় অিিম্বকি নিনদিষ্ট পকে Chanel File এ এ নেত  কে 
Assignment জমো  েকত হকি । প্রথম পকে নিকম্নোক্ত নিষয় গুনিে উকেি থো কত হকি –
 কিকজে িোম, নিজ িোম , যেনজকেশি িং, নিষয়, পে, আকিোনিত নিষকয়ে িোম। নিতীয় পকে 
থো কি সূিীপে, তৃতীয় পে হকত নিষকয়ে আকিোিিো, অনিমপকে গ্রন্থসূিী। জমো  েকেে স্থোি 
সংসৃ্কত নিভোগীয়  ক্ষ ( িং ২১৯)। 
 

 

 
নিম্ননিনিত নিষয়গুনিে মকযে যেক োকিো এ নি নিষকয় নিস্তোনেত ভোকি আকিো পোত  ে - 

 )  থো োকিেে আকিোক  “ োদম্বেী”। 

ি) সংসৃ্কত সোনহকতে উক্ত “দনিেঃ পদিোনিতেম্” উনক্তে সোথি তো । 

গ) সংসৃ্কত গল্পসোনহকতে “পঞ্চতন্ত্র ”-এ  অিিদে েিিোনিপুেে । 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
 

Subhas Chandra Bose Centenary College 
4th Semester 1st Internal Examination 2022 

Paper-SANS-P-cc-T-04 
Full Marks 10 

Assignment -1 
Date of Submission 23-26.04.2022 

 
 

নিম্ননিনিত যেক োকিো এ নি নিষয় অিিম্বকি নিনদিষ্ট পকে Chanel File এ এ নেত  কে 
Assignment জমো  েকত হকি । প্রথম পকে নিকম্নোক্ত নিষয় গুনিে উকেি থো কত হকি –
 কিকজে িোম, নিজ িোম , যেনজকেশি িং, নিষয়, পে, আকিোনিত নিষকয়ে িোম। নিতীয় পকে 
থো কি সূিীপে, তৃতীয় পে হকত নিষকয়ে আকিোিিো, অনিমপকে গ্রন্থসূিী। জমো  েকেে স্থোি 
সংসৃ্কত নিভোগীয়  ক্ষ (২১৯)। 
 

 

নিম্ননিনিত নিষয়গুনিে মকযে যেক োকিো এ নি নিষকয় নিস্তোনেত ভোকি আকিো পোত  ে - 

 ) সংসৃ্কত িেো েেশোকে িেদেোজ ৃত “িঘুনসদ্ধোিক ৌমুদী”-এ নি সোযোেে আকিোিিো। 

ি) “িঘুনসদ্ধোিক ৌমুদী” গ্রন্থ অিুসেকে নিতীয়ো নিভনক্তঃ এ নি সসূে অযেয়ি । 

গ) “িঘুনসদ্ধোিক ৌমুদী” গ্রন্থ অিুসেকে অচ্-সনধঃ এ নি সসূে অযেয়ি । 

 

 
 
 
 
 
 
 



Subhas Chandra Bose Centenary College 
6th Semester 1st Internal Examination 2022 

Paper-SANS-P-DSE-T-02 
Full Marks 10 

Assignment -1 
Date of Submission 23-26.04.2022 

 
 

নিম্ননিনিত যেক োকিো এ নি নিষয় অিিম্বকি নিনদিষ্ট পকে Chanel File এ এ নেত  কে 
Assignment জমো  েকত হকি । প্রথম পকে নিকম্নোক্ত নিষয় গুনিে উকেি থো কত হকি –
 কিকজে িোম, নিজ িোম , যেনজকেশি িং, নিষয়, পে, আকিোনিত নিষকয়ে িোম। নিতীয় পকে 
থো কি সূিীপে, তৃতীয় পে হকত নিষকয়ে আকিোিিো, অনিমপকে গ্রন্থসূিী। জমো  েকেে স্থোি 
সংসৃ্কত নিভোগীয়  ক্ষ (২১৯)। 
 

 

নিম্ননিনিত নিষয়গুনিে মকযে যেক োকিো এ নি নিষকয় নিস্তোনেত ভোকি আকিো পোত  ে – 

 ) ভোষোনিজ্ঞোকিে স্বরূপ ও দৃনষ্টভঙ্গীগত নদ  হকত তোে নিনিয নিভোগ । 

ি) ভোষোনিজ্ঞোকিে আকিোক  ধ্বনিতত্ত্ব , শব্দতত্ত্ব ও িো েতত্ত্ব । 

গ) ভোষোনিজ্ঞোিিিিোয় ইকদো-ইউকেোপীয় ভোষোপনেিোে । 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Subhas Chandra Bose Centenary College 
6th Semester 1st Internal Examination 2022 

Paper-SANS-P-GE-T-02 
Full Marks 10 

Assignment -1 
Date of Submission 23-26.04.2022 

 

নিম্ননিনিত যেক োকিো এ নি নিষয় অিিম্বকি নিনদিষ্ট পকে Chanel File এ এ নেত  কে 
Assignment জমো  েকত হকি । প্রথম পকে নিকম্নোক্ত নিষয় গুনিে উকেি থো কত হকি –
 কিকজে িোম, নিজ িোম , যেনজকেশি িং, নিষয়, পে, আকিোনিত নিষকয়ে িোম। নিতীয় পকে 
থো কি সূিীপে, তৃতীয় পে হকত নিষকয়ে আকিোিিো, অনিমপকে গ্রন্থসূিী। জমো  েকেে স্থোি 
সংসৃ্কত নিভোগীয়  ক্ষ (২১৯)। 
 

 
নিম্ননিনিত নিষয়গুনিে মকযে যেক োকিো এ নি নিষকয় নিস্তোনেত ভোকি আকিো পোত  ে - 

 ) সংসৃ্কত িেো েেশোকে িেদেোজ ৃত “িঘুনসদ্ধোিক ৌমুদী”-এ নি সোযোেে আকিোিিো। 

ি) “িঘুনসদ্ধোিক ৌমুদী” গ্রন্থ অিুসেকে নিতীয়ো নিভনক্তঃ এ নি সসূে অযেয়ি । 

গ) “িঘুনসদ্ধোিক ৌমুদী” গ্রন্থ অিুসেকে  ৃত্-প্রতেয়ঃ এ নি সসূে অযেয়ি । 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Subhas Chandra Bose Centenary College 
6th Semester 1st Internal Examination 2022 

Paper-SANS-P-SEC-T-04 
Full Marks 10 

Assignment -1 
Date of Submission 23-26.04.2022 

 

নিম্ননিনিত যেক োকিো এ নি নিষয় অিিম্বকি নিনদিষ্ট পকে Chanel File এ এ নেত  কে 
Assignment জমো  েকত হকি । প্রথম পকে নিকম্নোক্ত নিষয় গুনিে উকেি থো কত হকি –
 কিকজে িোম, নিজ িোম , যেনজকেশি িং, নিষয়, পে, আকিোনিত নিষকয়ে িোম। নিতীয় পকে 
থো কি সূিীপে, তৃতীয় পে হকত নিষকয়ে আকিোিিো, অনিমপকে গ্রন্থসূিী। জমো  েকেে স্থোি 
সংসৃ্কত নিভোগীয়  ক্ষ (২১৯)। 
 

নিম্ননিনিত নিষয়গুনিে মকযে যেক োকিো এ নি নিষকয় নিস্তোনেত ভোকি আকিো পোত  ে - 

 ) অষ্টোঙ্গ আয়ুকিিদতন্ত্র ও তোে নিিতিি। 

ি) আয়ুকিিদশোকেে ইনতহোকস “িে সংনহতো”। 

গ) শিেতকন্ত্রে আযোকে “সুশ্রুতসংনহতো”। 


