
শ ামা সাদ কেলজ 

বাংলা িবভাগ  

অনলাইন ই ারনাল এবং িটউেটািরয়াল পরী া- ২০২১ 

ইেভন সেম ার- ি তীয়, চতুথ ও ষ    
 

 

ি তীয়/চতুথ/ষ  এর ইেভন সেম ােরর অনলাইন ই ারনাল এবং িটউেটািরয়াল পরী ার  
গাইডলাইন 

FRONT পেজ য েলা িলখেত হেব –  

শ ামা সাদ কেলজ 

ইেভন সেম ােরর অনলাইন ই ারনাল/িটউেটািরয়াল পরী া – ২০২১  

িব. এ, বাংলা অনাস/সাধারণ- ি তীয় বষ, ি তীয় সেম ার (যার য সেম ার আেছ স সই সেম ােরর নাম 

িলখেব)  

পপার/ কাস - BNG-A-CC-2-3-TH-TU(বাংলা সািহেত র ইিতহাস (উিনশ শতক)(যার য পপার/ কাস আেছ 

স সই পপার/ কাস-এর নাম িলখেব)   

নাম - 

ইউিনভািসিট রিজ শন ন র - 

ইউিনভািসিট রাল ন র - 

তািরখ -  

পরী ার সময় –  

 প  Whatsapp Group এ দওয়া হেব।  

 এক-একটা পপােরর জন  এক-একটা খাতা তির করেত হেব। েত কটা পপােরর  আলাদা আলাদা  খাতা 

হেব এবং আলাদা আলাদা PDF ফাইল হেব। এক একিট PDF এর সাইজ 10MB এর মেধ  রাখেত হেব। 

পির ার- পির  ছিব তুলেত হেব, যােত অ  না থােক PDF ফাইেল। 

 Whatsapp Group এ Google form িল  দওয়া হেব। গল ফেম উ র প র PDF ফাইল UPLOAD 

করেত হেব সিঠক সমেয়র মেধ ।  

 A4 পেজ কােলা কািল িদেয় উ র িলখেত হেব। েত কটা পেজ রাল ন র িলখেত হেব। 

 
INTERNAL EXAMINATION SCHEDULE FOR EVEN SEMESTER(2021)- 2,4 & 6 

2ND SEMESTER BENGALI INTERNAL EXAMINATION DATE- 16.07.2021 

SEMESTER PAPER TIME 
2ND SEMESTER HONS CC-3 12.00-12.30PM 

CC-4 12.30-1.00PM 
2ND SEMESTER  
GENERAL 

CC/GE-2 12.30-1.00PM 

ANSWER UPLOADED LAST TIME : 1.15PM 



 

4TH SEMESTER BENGALI INTERNAL EXAMINATION DATE- 17.07.2021 

SEMESTER PAPER TIME                    
 

4TH SEMESTER HONS  
CC-8 12.00-12.30PM 
CC-9 12.30-1.00PM 

CC-10 1.00-1.30PM 
SEC-B-2 1.30-2.00PM 

 
4TH SEMESTER 

GENERAL 

CC/GE-4 12.30-1.00PM 
SEC-B-2 1.00-1.30PM 

LCC(2)-4-1 1.30-2.00PM 
 ANSWER UPLOADED LAST TIME : 2.15PM  

 

6TH SEMESTER BENGALI INTERNAL EXAMINATION DATE- 19.07.2021  

 

 

  

 

 

 

 

TUTORIAL EXAMINATION SCHEDULE FOR EVEN SEMESTER- 2,4 & 6 

2ND SEMESTER BENGALI TUTORIAL EXAMINATION DATE- 22.07.2021 

SEMESTER PAPER TIME 
2ND SEMESTER HONS CC-3 12.00-12.30PM 

CC-4 12.30-1.00PM 
2ND SEMESTER  
GENERAL 

CC/GE-2 12.30-1.00PM 

ANSWER UPLOADED LAST TIME : 1.15PM 
 

4TH SEMESTER BENGALI TUTORIAL EXAMINATION DATE- 23.07.2021 

SEMESTER PAPER TIME                    
 

4TH SEMESTER HONS  
CC-8 12.00-12.30PM 
CC-9 12.30-1.00PM 

CC-10 1.00-1.30PM 
  

Semester PAPER TIME 
 

6TH SEMESTER HONS  
CC-13 12.00-12.30PM 
CC-14 12.30-1.00PM 

DSE-A-3 1.00-1.30PM 
DSE-B-3 1.30-2.00PM 

6TH SEMESTER 
GENERAL 

DSE-B-2 12.30-1.00PM 
SEC-B-2 1.00-1.30PM 

LCC(2)-6-2 1.30-2.00PM 
ANSWER UPLOADED LAST TIME : 2.15PM 



 
4TH SEMESTER 

GENERAL 

CC/GE-4 12.30-1.00PM 
LCC(2)-4-1 1.00-1.30PM 

  
 ANSWER UPLOADED LAST TIME : 1.45PM  

 

6TH SEMESTER BENGALI TUTORIAL EXAMINATION DATE- 24.07.2021  

 

 

 

 

 

 

 

 ি তীয় সেম ােরর বাংলা অনাসেদর িটউেটািরয়াল জমা দওয়ার শষ তািরখ- ২০.০৭.২০২১ 

 ি তীয় সেম ােরর বাংলা অনাসেদর িটউেটািরয়াল জমা দওয়ার িল - 

https://forms.gle/58UMxrNwiEARGmYh9 

ইেভন সেম ার- ২০২১, ি তীয় সেম ার,  বাংলা অনাস 

িটউেটািরয়ােলর িবষয় 

পপার/ কাস : BNG-A-CC-2-3-TH-TU(বাংলা সািহেত র ইিতহাস (উিনশ শতক) 

মিডউল িবষয়  

মিডউল-১ ‘যুগসি র কিব’ ঈ র  

মিডউল-২ ‘ঔপন ািসক’ বি মচ  

মিডউল-৩ ‘ ফাট উইিলয়াম কেলেজ’র বাংলা গদ  চচা। 

পপার/ কাস : BNG-A-CC-2-4-TH-TU(বাংলা সািহত : েবশক পাঠ) 

মিডউল িবষয় 

মিডউল-১ ‘ হ ভ  ভা াের তব’- ব াখা।    

মিডউল-২ ‘কপালকু লা’ উপন ােস রাম া  

মিডউল-৩ ‘নীলদপণ’ : উে শ মূলক নাটক 

 

 

 

Semester PAPER TIME 
 

6TH SEMESTER HONS  
CC-13 12.00-12.30PM 
CC-14 12.30-1.00PM 

DSE-A-3 1.00-1.30PM 
DSE-B-3 1.30-2.00PM 

6TH SEMESTER 
GENERAL 

DSE-B-2 1.00-1.30PM 
LCC(2)-6-2 1.30-2.00PM 

  
ANSWER UPLOADED LAST TIME : 2.15PM 



 ি তীয় সেম ােরর বাংলা জনােরলেদর িটউেটািরয়াল জমা দওয়ার শষ তািরখ- ২০.০৭.২০২১ 

 ি তীয় সেম ােরর বাংলা জনােরলেদর িটউেটািরয়াল জমা দওয়ার িল - 

https://forms.gle/58UMxrNwiEARGmYh9 

ইেভন সেম ার- ২০২১, ি তীয় সেম ার,  বাংলা জনােরল। 

িটউেটািরয়ােলর িবষয় 

পপার/ কাস : BNG-G-CC/GE-2-2-TH-TU(ঐিতহািসক ভাষািব ান, ছ  ও অলংকার) 

মিডউল িবষয়  

মিডউল-১ আিদ-মধ  যুেগর বাংলা ‘ভাষাতাি ক’ ল ণ 

মিডউল-২ ‘দলবৃ  ছে ’র প 

মিডউল-৩ ‘যমক অলংকার’  

 

 চতুথ সেম ােরর  বাংলা অনাসেদর  িটউেটািরয়াল জমা দওয়ার শষ তািরখ- ২০.০৭.২০২১ 

 চতুথ সেম ােরর  বাংলা অনাসেদর  িটউেটািরয়াল জমা দওয়ার িল - 

https://forms.gle/y6dLbzuaQpL3btng9 

ইেভন সেম ার- ২০২১, চতুথ সেম ার,  বাংলা অনাস 

িটউেটািরয়ােলর িবষয় 

পপার/ কাস : BNG-A-CC-4-8-TH-TU( াগাধুিনক সািহত ) 

মিডউল িবষয়  

মিডউল-১ পাঠ পদ অবল েন ‘অিভসাের’র ব াখ া।   

মিডউল-২ ‘মুকু   চ বতী’র ঔপন ািসক িতভা 

মিডউল-৩ ‘আগমনী’ ও ‘িবজয়া’ পেদ বাঙািলর গাহ  জীবন   

পপার/ কাস : BNG-A-CC-4-9-TH-TU(ছ , অলংকার ও কাব ত ) 

মিডউল িবষয় 

মিডউল-১ ‘মা াবৃ  ছে ’র প  

মিডউল-২ ‘উপমা অলংকার’  

মিডউল-৩ ‘কাব িজ াসা’– িন  

পপার/ কাস :BNG-A-CC-4-10-TH-TU( ব  ও িবিবধ রচনা) 

মিডউল িবষয় 

মিডউল-১ ‘িবড়াল’ বে  আথসামািজক কাশ   

মিডউল-২ ‘জগেতর উপর মেনর কারখানা এবং মেনর উপর 

িব মেনর কারখানা’- ব াখ া কেরা।   

মিডউল-৩ প সািহেত  ‘িছ পে ’র অবদান 

 



 চতুথ সেম ােরর  বাংলা জনােরলেদর  িটউেটািরয়াল জমা দওয়ার শষ তািরখ- ২০.০৭.২০২১ 

 চতুথ সেম ােরর  বাংলা জনােরলেদর  িটউেটািরয়াল জমা দওয়ার িল - 

https://forms.gle/y6dLbzuaQpL3btng9 

ইেভন সেম ার- ২০২১, চতুথ সেম ার,  বাংলা জনােরল। 

িটউেটািরয়ােলর িবষয় 

পপার/ কাস : BNG-G-CC/GE-4-4-TH-TU(বাংলা কথাসািহত  ও ব ) 

মিডউল িবষয়  

মিডউল-১ ‘প ীসমাজ’ উপন ােস প ীবাংলার সামািজক জীবন 

মিডউল-২ ‘পুইঁমাচা’ গে  ি  চির  

মিডউল-৩ ‘ মঘদূত’ বে র তাৎপয 

পপার/ কাস : BNG-G-LCC(2)-4-1-TH-TU(বাংলা ভাষািব ান, সািহেত র প ও কাব ) 

মিডউল িবষয় 

মিডউল-১ ‘শ ভা ার’ 

মিডউল-২ ‘মহাকাব ’  

মিডউল-৩ ‘ মঘনাদবধ কােব ’র  থম সেগ রাবণ চির    

 

 ষ  সেম ােরর বাংলা অনাসেদর িটউেটািরয়াল জমা দওয়ার শষ তািরখ- ২০.০৭.২০২১ 

 ষ  সেম ােরর  বাংলা অনাসেদর  িটউেটািরয়াল জমা দওয়ার িল - 

https://forms.gle/H8xWq2MHcKzQ8a9j8 

ইেভন সেম ার- ২০২১, ষ  সেম ার,  বাংলা অনাস 

িটউেটািরয়ােলর িবষয় 

পপার/ কাস : BNGA-A-CC-6-13-TH-TU(আধুিনক বাংলা কাব -কিবতা) 

মিডউল িবষয়  

মিডউল-১ ‘ সােমর িত তারা’ প িট অবল েন তারা চির  

মিডউল-২ ‘বসু রা’ কিবতায় রবী নােথর িব া ােবাধ 

মিডউল-৩ ‘রবী নােথর িত’ কিবতায় মানবসভ তা্র সংকট 

পপার/ কাস : BNGA-A-CC-6-14-TH-TU(সং ৃ ত, ইংেরিজ ও িতেবশী (িহি ) সািহেত র ইিতহাস) 

মিডউল িবষয় 

মিডউল-১ কািলদােসর ‘কিব িতভা’ 

মিডউল-২ িট এস এিলেয়েটর ‘কিব িতভা’  

মিডউল-৩ ‘কথাকার’ মুি  মচাঁদ 

পপার/ কাস : BNGA-A-DSE-A-6-3-TH-TU(বাংলা গােয় া সািহত , ক িব ান আ য়ী রচনা এবং 

অেলৗিকক কািহনী) 

মিডউল িবষয় 



মিডউল-১ ‘শজা র কাটা’ : গােয় া কািহিনর খলচির  

মিডউল-২ ‘ েফসর শ ু  ও গালক রহস ’, ‘ েফসর শ ু  ও 

ম াকাও’– ক িব ান কািহিনর সাথকতা।  

মিডউল-৩ সব ভুতুেড় : উপকারী ভূত 

পপার/ কাস : BNGA-A-DSE-B-6-3-TH-TU(চিরত সািহত , আ চিরত ও মণ সািহত ) 

মিডউল িবষয় 

মিডউল-১  ‘ চতন  ভাগবেত’র আিদলীলা অবল েন চতেন র 

বাল জীবন 

মিডউল-২ ‘জীবন ৃিত’ : রবী নােথর িশ াজীবন 

মিডউল-৩ মণ সািহত  ধারায়  ‘ দেশ িবেদেশ’ 

 

 ষ  সেম ােরর বাংলা জনােরলেদর িটউেটািরয়াল জমা দওয়ার শষ তািরখ - ২০.০৭.২০২১ 

 ষ  সেম ােরর বাংলা জনােরলেদর িটউেটািরয়াল জমা দওয়ার িল - 

https://forms.gle/H8xWq2MHcKzQ8a9j8 

ইেভন সেম ার- ২০২১, ষ  সেম ার,  বাংলা জনােরল। 

িটউেটািরয়ােলর িবষয় 

পপার/ কাস : BNGA-G-DSE-B-6-2-TH-TU( লাকসং ৃ িত ও লাকসািহত ) 

মিডউল িবষয়  

মিডউল-১ টাইপ ও ইে ে র বিশ  ও েয়াগ 

মিডউল-২ লাকনৃত  :  ‘ ছৗ’ ও ‘গ ীরা’  

মিডউল-৩ ‘ভাওইয়াইয়া গান’  

পপার/ কাস : BNGA-G-LCC(2)-6-2-TH-TU(সামিয়কপ  ও কথাসািহত ) 

মিডউল িবষয় 

মিডউল-১ ‘কে াল-কািলকলম- গিত’ 

মিডউল-২ ‘রজনী’ চির ’  

মিডউল-৩ ‘ রকড’ গে র নামকরণ   

 

*** কােনা সমস া হেল যাগােযাগ করেব এই ঠকানায় - spcbangla@gmail.com 

 


