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Paper Subject Question 
CC-3 Bengali মাথুর পযােয়র সািহত মূল  িনেদশ কেরা। 

English Comment on the character of Deven as depicted in In Custody.                                                     Or 
What is the purpose of Hayavadana in the play Hayavadana? 

History ১.কুষাণ শাসক কিণে র কৃিত  আেলাচনা কেরা।                                                              অথবা 
২.ি তীয় চ ে র রাজ জয় বণনা কেরা। 

Geography 1. Describe the trends and pattern of World Urbanization.                                                 Or 
2. Briefly describe population and environment relations with special reference to 

development-environment conflict. 

Pol Science সমকালীন ভারতীয় রাজনীিতেত জাতপােতর ভাব 

B Com 1. Define the evolution of Marketing concept in Indian market.                                                     Or 
2. Define Market segmentation – concept and importance and bases . 

CC-4 Bengali " আধুিনকতার অন তম ল ণ ব াত বাদ, মানিবকতােবাধ, ইিতহাস চতনা, সেচতন িশ েচতনা। 
ভারতচে র 'অ দাম ল' কােব  এই ন িলর কতটা পিরচয় পাওয়া যায় তা আেলাচনা কেরা? 

English Write a note on disguise or deception and mistaken identity in Twelfth Night.                          Or 
Discuss Macbeth as a tragic hero with a special reference of tragic flaw in his character. 

History ১.আিদ মধ  যুেগ উ র ভারেতর রাজ িলর মেধ  সংঘােতর কারণ আেলাচনা কেরা।        অথবা 
২.আলাউ ন কন এবং কতটা সাফেল র সে  মূল  িনয় ণ ব ব া চাল ুকেরিছেলন?? 

Geography 1. Differenciate Magnetic bearing from True bearing and whole-circle bearing from Reduced bearing.  
                                                                                                                                                                  Or 
2. Give the concept of Landuse and Land cover maps with illustrations. 

Pol Science (ক) ভারতীয় সংিবধােনর ধান ধান বিশ  িল আেলাচনা কেরা।                              অথবা 
(খ) ভারেতর রা পিত িনবাচেন াথ েদর যাগ তাবলী আেলাচনা কর এবং রা পিতর িনবাচন প িত ট 
উদাহরণ সহকাের আেলাচনা কেরা । 

B Com 1. Define void and voidable agreement with its various types. And also explain redemies against 
breach of contract.                                                                                                                                Or  
2. Define LLP with its salient features. And also distinguish between LLP and Partnership, LLP and 
Company . 

GE Bengali বাংলা ভাষার শ ভা ার স েক সংে েপ আেলাচনা কেরা।                                                  অথবা 
বাংলা ব  সািহেত  ব মচ  চে াপাধ ােয়র অবদান আেলাচনা কেরা। 

English 1. Comment on the seven pillars of the Stanislavski’s method.                                Or 
2. What is Epic Theatre? How is Brecht related to it? 

History ১.ইলতৎিমসেক িক িদি  সুলতািনর কৃত িত াতা বলা যায় ??                                 অথবা 
২.সুলতানী সা ােজ র পতেনর কারণ আেলাচনা কেরা। 

Pol Science  • ভারতবেষর রাজৈনিতক ব ব ায় নারীর অংশ হণ                                                   অথবা 
  • পিরেবশ সংর েণ ভারেতর িবচার ব ব ার ভূিমকা 

Sociology ভারতীয় সমােজ যৗথ পিরবােরর ভূিমকা আেলাচনা কেরা।  

Philosophy উপযু  উদাহরণ সহেযােগ অবেরাহ এবং আেরাহ যু র পাথক  আেলাচনা কর          অথবা 
উদাহরণ িদেয় এবং আকার দিখেয় িমেলর অ য়ী প িত আেলাচনা কর। এই প িতর দাষ ণ িল 
লখ। 

B Com 1. Define mean, mode and median? What are the properties of mean, mode and median? Is 
there any relationship among them?                                                                             ‘Or’ 
What do you mean by Logarithm? What are the general properties of Logarithm? 
What are the laws of indices? 

AECC Bengali "িশকল পরার গান" কিবতায় িশকল-পরা ক কিব কন 'ছল' বেলেছন?  কীভােব সই িশকল ক 
িবকল করা যােব? দশ ও জািতর আশা-আকা া কীভােব পািয়ত হেব? তা কিবর দৃ ভি  
অনুসরণ কের আেলাচনা কেরা। 
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Bengali বাংলা গদ  সািহেত র ইিতহােস ফাট উইিলয়াম কেলেজর অবদান। 

English 1. Comment on the use of irony in Swift’s Gulliver’s Travels. 
                                                                                             Or 

2. Analyze The Way of the World as a comedy of manners. 
 

History ১. আকবেরর রাজপুত নীিতর মূল ায়ন কেরা।                                অথবা 
২. থম িতনজন পেশায়ার নতৃে  মারাঠা শ র িব ার বণনা কেরা। 

Pol Science ১. ভারতীয় রাজনীিতেত নারীেদর অংশ হণ                                 অথবা 
২. ভারতীয়  সংিবধােন  বিণত  িনেদশমূলক নীিত সমূেহর াসি কতা 

Philosophy উপযু  উদাহরণ সহেযােগ অবেরাহ এবং আেরাহ যু র পাথক  আেলাচনা 
কর                                                                                            অথবা 
উদাহরণ িদেয় এবং আকার দিখেয় িমেলর অ য়ী প িত আেলাচনা কর। এই 
প িতর দাষ ণ িল লখ। 

Sociology ডখাইেমর সামা জক ঘটনার উপর এক ট িবে ষণা ক আেলাচনা কেরা। 

Physical 
Education 

আদশ াক কােক বেল ? িচ সহ আদশ ােকর বিশ িল আেলাচনা কর ?   
                                                                                                 অথবা 
িফ  ইেভ  কােক বেল ? িচ সহ দু ট িফ - ইেভ  এর বিশ  আেলাচনা 
কর ? 

Sanskrit Discuss in detail cited the origin of Sanskrit fable literature regarding 
'िहतोपदेश:' 
 
সং ৃ ত গ সািহেত র উৎপি  উে খ কের 'িহেতাপেদশ' স েক িব ািরত 
আেলাচনা কর।  
                                                                                                   অথবা 
वाणो ं जग वम् सू रयं ा ात  । 
 
वाणो ं जग वम् - উ ট ব াখ া কেরা। 

Education বৃ  ও িবকােশর পাথক  সহ িপয়ােজর িশ  িবকােশর ত ট আেলাচনা কেরা।  

B Com 1. Define the evolution of Marketing concept in Indian market.            Or 
2. Define Market segmentation – concept and importance and bases . 

B Com 1. Define void and voidable agreement with its various types. And also explain 
redemies against breach of contract.                                                          Or  
2. Define LLP with its salient features. And also distinguish between LLP and 
Partnership, LLP and Company . 

Bengali LCC ' মঘনাদ বধ' কােব র ষ  সেগর নামকরেণর তাৎপয লেখা। 


