
 

Semester IV Internal 2022 
Assignment (Honours) Full Marks-10 

Paper Subject Question 
CC- 8 Bengali রবী নাথ ঠাকুেরর 'কােব র উেপি তা ' ব ট পেড় কান চির টেক 

তামার সবেচেয় বিশ উেপি তা বেল মেন হয় তা যু সহ আেলাচনা 
কেরা। 

English   Discuss "Gulliver's Travel" as a travelogue.    

History ঐিতহািসক িহেসেব আবুল ফজেলর মূল ায়ন কর। 

Geography Write a short note about concept and indicators of regional imbalances in 

India with suitable examples.  
Pol. 

Science 
উ য়ন শাসন 

CC- 9 Bengali ''বীরা না কাব '  নারী গিতর কাব " - আেলাচনা কেরা। 

English Write the development of Wordsworth’s attitude to Nature as depicted in 

Tintern Abbey 

History অ াদশ শতকেক িক অ কার  ও অরাজকতার শতা ী বেল আখ া 
দওয়া যায়? 

Geography Write a short note on special economic zones and technology park. 

Pol. Science তথ  জানার অিধকার আইন, ২০০৫।  

 
CC- 10 Bengali তামার পাঠ  কিবতা অবল েন  কাজী নজ ল ইসলােমর কিব িতভার 

পিরচয় দাও। 
English Does Dicken’s serious novel Hard Times justify it’s title significance? 

 
History 1789 এর ফরািস িব েব দাশিনকেদর অবদােনর মূল ায়ন কর। 

Geography Critically discuss about the urban Environmental issues with spacial 
reference to the waste management  

Pol. 
Science 

আ জািতক রাজনীিতেত ঠা া যুে রপযায় িল আেলাচনা কর ? 



 

 

  

Paper Subject Question 
GE- 2 

(COURS
E 

-II) 

Bengali বাংলা ব  সািহেত র ইিতহােস ব ম চ  চে াপাধ ােয়র অবদান  
English Write a note on the Indian women’s participation in the anti-colonial 

freedom movement.    
History নেপািলয়ন বানাপাট এর শাসনতাি ক সং ার আেলাচনা কর।  
Pol. 

Science 
জাতীয় মানবািধকার কিমশেনর গঠন,  মতা , কাযাবলী আেলাচনা কেরা। 

SEC 
(COURS

E 
-II) 

Bengali প  কয় কার ও কী কী? িবিভ  কার প  স েক আেলাচনা 
কর। 

অথবা 
উদ্ধিৃতেক কয় ভােগ ভাগ করা যায় ও কী কী? উদ্ধিৃত ব বহােরর সাধারণ 

িনয়ম সমূহ আেলাচনা কর 
English Define soft skills. Discuss emotional intelligence as a soft skill. 

History বাংলা গােনর ধারায় ি েজ লাল রােয়র ভাব আেলাচনা কর। 

Pol. 
Science 

জনমত গঠেন Sampling Method এর ।  

 



 

Semester IV Internal 2022 
Assignment (Programme) Full Marks - 10 

Paper Subject Question 

PCC- 1 & 
PCC-2 

Bengali রবী নাথ ঠাকুর এর 'ডাকঘর'নাটক ট কী জাতীয় নাটক তা যু সহ 

আেলাচনা কেরা।  
English Discuss the major themes associated with 

Charlotte Bronte's novel Jane Eyre.   

 
History ফরািস িব েব বুঁরেবা রাজবংেশর দািয়  আেলাচনা কর। 

Pol Science ভারেতর িবেদশনীিতর ধান বিশ  িল আেলাচনা কেরা। 

Philosophy সমাজ দশন কােক বেল? এর প এবং িবষয়ব  স ে  আেলাচনা 
কেরা 

Physical Education াথিমক িচিকৎসা কােক বেল ? াথিমক িচিকৎসার GOLDEN 

RULES বলেত কী বাঝায় ? াথিমক িচিকৎসার বাে র েয়াজনীয় 

উপকরণ ও তার ব বহার িচ সহ আেলাচনা কর ? 
Sanskrit বরদরাজাচােযর  বিৃ  সহেযােগ উদাহরণ িদেয় সং ৃ ত ভাষার 

বেণর উ ারণ ান ও য  স েক সংে েপ আেলাচনা 
কেরা । 

Education ভারতীয় িশ া কিমশেনর বা kothari কিমশেনর িশ া কাঠােমা ও 

পাঠ েমর িবস্তৃত আেলাচনা কেরা 
LCC-2 

(COURSE- 
II) 

Bengali  LCC মু ধারা নাটক ট কান িণর নাটক িবচার কর 

অথবা 
খেগনবাবু গে র িদগ র ও জুঁ ইেয়র মানিসক অব ার পাথক  

আেলাচনা কর। 
 

 

 



 

 

  

SEC 
(COURSE- 

II) 

Bengali িতেবদন রচনার িনয়ম েলা সংে েপ আেলাচনা কের, স িত 

আসােমর বন া পিরি িতর সে  এক ট সংি  িতেবদন রচনা 
কেরা। 

English What do you mean by "Leadership"? 

Discuss the important features of effective leadership. 

History বাংলা গােনর ধারায় অতল সাদ সন এর অবদান আেলাচনা কর। 

Pol Science গনতাি ক রাজৈনিতক ব াব ায় জনমেতর র ।  

 

Sanskrit আয়ুেবদ শাে  চরক সংিহতার অবদান আেলাচনা কেরা। 

Education িশ ণ দীপেণর ণীিবভাগ সহ িবিভ  কার িশ ণ দীপেনর 
আেলাচনা কেরা। 

Physical 
Education 

আসন কােক বেল ? আসন কয় কার ও িকিক ? িচ সহ চার ট 

আসেনর প িত ও উপকািরতা আেলাচনা কর ? 



 

Semester IV Internal 2022 
 Assignment (B Com Honours) Full Marks-10 

 

Paper Subject Question 

CC-8 
Cost Accounting 

 

What is EOQ?  Calculate the Economic Order Quantity from the following 
information. Also state the number of orders to be placed in a year.   

Consumption of materials per annum: 10,000 kg  

Order placing cost per order: ` 50  

Cost per kg. of raw materials: ` 2  

Storage costs: 8% on average inventory  

 

CC-9 
Indirect Tax Laws 

 

What do you mean by Input Tax Credit? In which supply input tax credit is 

not allowed? Mention Input Tax Credit in case of Intra-State Sale and Inter 

State Sale.  
CC-10 Company Law Write the steps involved for the formation of a 

company and mention the salient features of 
'company'. 
 

GE Indian Economy Briefly state the impact of foreign capital on Indian Economy. 

SEC SEC Tax Returns and 
Filing of Tax Returns 

What do you mean by Filling of Return? What are the due dates for filling of 
Return? What do you mean by Revised Return and Defective Return?  


