ডিগ্রী ৩য় বর্ ষ ইনক োর্ ষ পরীক্ষো-২০১৯
সরকারর রাজেন্দ্র কজেে, ফররদপু র
ডিগ্রী ৩য় বর্ষ ইনজকাসস পরীক্ষা - ২০১৯ সংক্রান্ত রিজ্ঞরি
২০১৬-১৭ শিক্ষাবর্ষে ভর্তিকৃত ৩য় বর্ি র্িগ্রী (পাস) শিয়শিত ও প্রাইভভট শিক্ষার্থীর্ের জািার্িা যার্ে যয, চলিাি কর্রািা
অর্তিারী পশরশিশতর্ত যেশিকর্ক্ষ ইির্কার্ে পরীক্ষা যিওয়া র্ম্ভব হর্ে িা। তার্েরর্ক প্রেত্ত শবশিন্ন পপপাভেে প্রশ্নগুশলর
উত্তর শলর্ে এসাইনভেন্ট আকাভে আগািী ০৮ ও ০৯ পেব্রুয়ার্ে ২০২১ তাশরর্ে র্িগ্রী ৩য় বর্ি ইনভকাসি পেীক্ষা কর্েটিে
র্নকট জিা শের্ত হর্ব । এই এর্াইির্িন্টগুশল জিা িা শের্ল র্ংশিষ্ট শিক্ষার্থীর ইনজকাসস নম্বর প্রেরণ করা হজি না ও
র্িগ্রী ৩য় বর্ি পরীক্ষার ফরি পূ রি করর্ত যেওয়া র্ম্ভবপে হর্ব িা ।
উর্েেযঃ ০৮ ও ০৯ পেব্রুয়াশর - ২০২১ তাশরর্ে শিম্নশলশেত শিয়শিত ও প্রাইভভট শিক্ষার্থীরা এর্াইির্িন্ট জিা শের্ব এবং
সকল পপপাভেে এসাইনভেন্টগুর্ল (চােটি) একসাভে জো র্িভত হভব।
তাশরেঃ
পরীক্ষার্থীর ধরণ
র্বএ ও র্বএসএস (র্নয়র্েত)
০৮ ফেব্রুয়াডর -২০২১
র্বর্বএস ও র্বএসর্স (র্নয়র্েত) ও
০৯ ফেব্রুয়াডর -২০২১

র্বএ ও র্বএসএস (প্রাইভভট)

এর্াইির্ির্ন্টর কিার পৃ ষ্ঠায় শিক্ষার্থীরা শির্জর িাি, ক্লার্ যরাল, যরশজ. িং, যিাবাইল িং শলের্ব এবং প্রশতটি পপপাভেে
জিয রনয়রিত ও প্রাইভেট শিক্ষার্থীরা

A-4 র্াইজ কাগর্জে এক পাভবি ইির্কার্ে পেীক্ষাে এর্াইির্িন্ট শিশেে ষ্ট শের্ি

জিা শের্ব । এসাইনভেন্ট স্ব-হভে ডিখভে হভব, ফকানক্রভেই েভটাকডপ বা কডিউটার কডপ গ্রহণভ াগ্য হভব না
তভব কভাে পৃ ষ্ঠা কর্িউটাে অেবা স্ব-হভে পলখা যাভব। কভাে পৃ ষ্ঠাে একটি নেু না ইনভকাসি পেীক্ষাে প্রশ্নপভেে পের্
পৃ ষ্ঠায় প্রিত্ত হভয়ভে।

০১.০২.২০২১

আহবায়ক
র্িগ্রী ৩য় বর্ি ইনভকাসি পেীক্ষা কর্েটি
ও শবিাগীয় প্রধাি, বযবিাপিা শবিাগ
র্রকাশর রার্জন্দ্র কর্লজ, ফশরেপু র

English (Compulsory)- 121101
Write a paragraph on the following by writing topic sentence and developing ideas:
The Role of Patriotism in Curbing Corruption from Bangladesh.

Subject: History
Paper-V History of Europe (1453-1789)-131501
Paper-VI History of Islam upto 1258 (Excluding South Asia & Spain)- 131503
১. ররকনর্োাঁর র্ংজ্ঞো ও ববডিষ্ট্যর্মূহ ডিখ। ২। মডিনো র্নকির ির্ষোবডি আকিোচনো র।

Subject: Islamic History & Culture
Paper-V History of Modern Europe (1789-1945 A.D-131601
Paper-VI History of the Middle East (1258-1800 A. D)-131603
১. মহাদেশীয় ব্যবস্থা বলদে কি বুঝ? আদলাচনা ির। ২. তেমুর লং কি কিদলন? পকরচয় োও।

Subject: Philosophy
Paper-V
Bangladesh Philosophy-131701
Paper-VI General Logic-131703
১. রবীন্দ্রনোকের ডিক্ষো িি ষন। ২. ববজ্ঞোডন ও অববজ্ঞোডন আকরোহ।

Subject: Islamic Studies
Paper-V
Social and Political System in Islam-131801
Paper-VI
Economic System and Banking in Islam-131803
১. ইসলামী কশক্ষা িী? িাত্রিাত্রীদের তনকেি চকরত্র উন্নয়দন ইসলাকম কশক্ষার ভূকমিা আদলাচনা ির ।
২. ইসলামী অর্ থ ব্যবস্থায় মুনাফা ও সুদের তুলনামূলি কববরণ োও এবং সুদের কুফল সম্পদিথ আকিোচনা ির।

Subject: Political Science
Paper-V
Local Government and Rural Politics in Bangladesh-131901
Paper-VI Women and Politics-131903
ষ আকিোচনো র। ২. বোংিোকিকির মুডিযুকে নোরীর অবিোন আকিোচনো র।
১. ইউডনয়ন পডরর্কির গঠন, ক্ষমর্ো ও োর্োবিী

Subject: Sociology
Paper-V Sociology of Environment-132001
Paper-VI Sociology of Bangladesh-132003
১. পডরকবি র্মোজডবজ্ঞোকনর প্রকৃডর্ ও পডরডি আকিোচনো র। ২. বোংিোকিকির র্মোজ ও র্ংস্কৃডর্র উপর ডবশ্বোয়কনর প্রভোব আকিোচনো র।

Subject: Social Work
Paper-V Social Research and Statistics-132101
Paper-VI Field Work Education-132103
১. ( ) পডরর্ংখ্যোকনর জন র ? (খ) স্বোিীন চি ী? (গ) FGD-এর পূর্ ষরূপ ডিখ।
(ঘ) ‘Method of Social Research’ এর রিখ র ? (ঙ) রেডর্ মধ্যডবন্দু ী? (চ) নমুনোয়ন ী?
(ছ) র্োমোডজ গকবর্র্োর প্রেম িোপ ী? (জ) র্থ্য ডবকের্কর্র দুইটি উপোয় ডিখ।(ঝ) চি ী? ঞ) র্ত্ত্ব ী?
২. ( ) Field Work Manual–র ডিকখকছন? (খ) মোঠ কম ষর দুইটি র্মস্যো ডিখ। (গ) NASW ী? (ঘ) র্ত্ত্বোবিোয়ন ী?
(ঙ) মোঠ কম ষর র্ব ষকির্ িোপ ী? (চ) ভোর্চ ষয়োি র্ত্ত্বোবিোয়ন ী? (ছ) Supervision গ্রন্থটি োর রিখো। (জ) ORS এর পূর্ ষরূপ ী?
(ঝ) প্রকর্র্ রর ডিং ী? (ঞ) র্োইড য়োডি র্মোজ মী র ?

Subject: Economics
Paper-V Demography-132203
Paper-VI History of Economic Thought-132205
1| K. evwYR¨ev` কী? L. Census Kv‡K e‡j? M. Dbœqb Pµ কী? N. gvbe Dbœqb m~PK কী?
O. AvÂwjK Awf‡ÿc Kv‡K e‡j? P. cÖRbb Pµ কী? Q. K¬vwmK¨vj A_©bxwZ কী? R. DbœZ †`k Kv‡K e‡j?
S. Zvij¨ duv` কী? T. mZK©Zvg~jK A‡_©i Pvwn`v কী?
2. Rxeb mviwYi e¨vL¨v `vI| 3. Kj¨vY A_©bxwZi aviYv `vI|

Subject: Accounting
Paper-V Advanced Accounting-132501
Paper-VI Cost Accounting-132503

১। উৎপোিন ব্যকয়র উপোিোনগুকিো আকিোচনো র।
2. Being a Cost Accountant of G Ltd. You have to calculate the following relevant information:
Cost Element
Tk.
Cost Element
Tk.
Direct Material
2,00,000
Office on cost
75% of factory cost
Direct Labor
80% of material
Selling on cost
50% of office on cost
Factory on Cost
50% of direct labor
Profit
20% of sales.
৩। ী ী োরকর্ র োম্পোনী ডনকজর স্ট পুর্:ক্রয় রকর্ পোকর?
4. Nasir company issue 300 shares of Tk. 10 per value common stock and 100 share of Tk. 50 per value preferred
stock for a lump sum of Tk. 13,500. The common stock has a market value of Tk. 20 per share and the preferred
stock has a market value of Tk. 90 per share. Pass the necessary entry to record the issue.

Subject: Management
Paper-V Computer in Business-132601
Paper-VI Organizational Behavior-132603
১। ডচত্রর্হ িডম্পউটার র্ংগঠন আকিোচনা ির। ২। রপ্রোগ্রোম বর্ডরর ধাপসমূহ বর্ ষনো ির।
ষ
৩। র্োংগঠডনি আচরকর্র গুরুত্ব বর্ ষনো ির। ৪। িার্র্ন্তুডষ্ট্
ও উৎপােনশীিোর মকধ্য র্ম্প ষ ডিখ।

Subject: Physics
Paper-V Atomic Physics and Quantum Mechanics-132701
Paper-VI Nuclear Physics and Solid State Physics-132703
-ডবভোগ
১। র্ংডক্ষপ্তো োকর ডনকচর পোাঁচটি প্রকের উত্তর ডিখ।
( ) পরমোণুকর্ ইকি িকনর র ৌডর্ ভরকবগ র্ংক্রোন্ত রবোকরর স্বী োর্য্ষ ডিখ।
(খ) ইকি িকনর র োয়োন্টোম র্ংখ্যোগুকিো ড ? (গ) রচইন ডবডক্রয়ো োক বকি?
(ঘ) ল্যোটির্ ড ? (ঙ) এ র োকর্র র্ংজ্ঞো ডিখ।
খ- ডবভোগ
( র্েোর্ে র্ংজ্ঞো, ব্যোখ্যো ও প্রকর্োজয ডচত্রর্হ ডর্নটির উত্তর িোও)
২। বর্ ষোিী ররখোর সূক্ষ্ণ গঠন ও অডর্সূক্ষ্ণ গঠন বিকর্ ড বুঝ।
৩। কৃষ্ণ বস্তুর ডবড রর্ ব্যখ্যোয় র োয়োন্টোম র্কত্ত্বর র্ফির্ো ব্যোখ্যো র।
৪। ডমিোর সূচ , র িোর্ ত্রুটি, ব্রোডভর্ ল্যোটির্ ব্যোখ্যো র।

Subject: Chemistry
Paper-V Industrial Chemistry-132801
Paper-VI Analytical Chemistry-132803
1.কvP wK? Kv‡Pi †kÖwYwefvM Av‡jvPbv Ki| 2. RwUjgvwÎK UvB‡Uªk‡b wP‡j‡Ui f‚wgKv ‡jL|

Subject: Botany
Paper-V

Plant Physiology, Phytochemistry
Agronomy and Horticulture-133001
Paper-VI Genetics, plant Breading, Evolution,
Biotechnology and Biostatistics-133003
1. C3 Ges C4 Dw™¢‡`i g‡a¨ †KvbwU‡Z mv‡jvK ms‡køl‡Yi nvi †ewk Ges †Kb? e¨vL¨v Ki|
2. km¨ ch©vq ev AveZ©b (Crop Rotation) ej‡Z wK eyS? km¨ AveZ©‡bi D‡Ïk¨ wK wK?
3. ‰Re cÖhyw³i msÁv `vI| ˆRe cÖhyw³i cwimi m¤ú‡K© wjL|
4. cÖPziK wK? wb‡¤œ cÖ`Ë DcvË n‡Z Mo, ga¨gv I cÖPziK wbY©q Ki|
11, 15, 17, 15, 8, 9, 18, 16, 15, 11, 15, 16

Subject: Zoology
Paper-V Ethology and Animal Genetics-133101
Paper-VI Economic Zoology and Systematics-133103
১. টযাকিস িী? টযাকিদসর প্রিারদেে আদলাচনা ির।
২. কমদেদলর সংকক্ষপ্ত পকরচয় োও ।
3. Exotic িাপ থ কি? মৎস্য চাদে Exotic িাদপ থর গুরুত্ব কলখ।
4. প্রাণী সনাক্তিরদণ Taxonomic Key এর গুরুত্ব কলখ।

Subject: Geography and Environment
Paper-V Regional Geography of South Asia (Excluding Bangladesh)- 133201
Paper-VI Geography of Human Settlements-133203
১. েকক্ষণ একশযার গ্রামীণ বসকের তবকশষ্ট্য। ২. েকক্ষণ একশযার কটিসই উন্নযদন সািথ এর গুরুত্ব।
৩. গ্রামীণ বসকে ও নগর বর্ডর্র মদে পার্ থিয। ৪. জনসংখ্যা অনুসাদর বসকের কেণীকবোগ।

Subject: Mathematics
Paper-V
Computer Programming and Numerical Analysis-133701
Paper-VI Ordinary Differential Equations-133703
1. UxKv wjLt- i. High-Level Language ii. Logical IF Statement
x

2. BUv‡ikb c×wZ‡Z e -3x=0 mgxKi†Yi GKwU ev¯Íe exR †ei Ki|
3. x 2 y + 4 xy + 2 y = 0, y (1) = 1, y (1) = 2. Avw`gvb mgm¨vi mgvavb wbY©q Ki|
4. y = px + p Gi mvaviY mgvavb I e¨wZµgag©x mgvavb wbY©q Ki |
n
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ফোবাইি নম্বর:

Rgv`v‡bi ZvwiL t

miKvwi iv‡R›`ª K‡jR, dwi`cyi

