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বাংলা িবভাগ ( াতঃ ও িদবা িবভাগ) 

                                         ফাইনাল পরী া সং া  িব ি                        তািরখ – ০৪ সে র, ২০২০  

                  এত ারা Semester- VI এর অনাস ও পাশ কােসর সকল ছা -ছা ীেদর জানােনা যাে  য, Internal Assignment- 

এর েত ক পপােরর দুিট ক েক ( থম ই ারনাল ও ি তীয় ই ারনােলর) আলাদা আলাদা A-4 সাইেজর পাতায় িলেখ ান কের বা ছিব 

তুেল একসােথ PDF কের িনে  উে িখত িনিদ  কের দওয়া ই- মেল পাঠােত হেব। Internal Assignment লখার সময় েত ক ছা -

ছা ীেক A-4 পে র উপের ইংেরিজেত িনেজর নাম, িব িবদ ালেয়র রাল ন র, রিজে শন ন েরর সে  বছর, পপার কাড, ই ারনাল 

ন র, টিপেকর নাম, কেলজ রাল ন র, ছা ছা ীর া র উে খ করেত হেব। িতিট টিপেকর পূণমান ০৫। িতিট টিপক একপাতা (A-4 

Size page Single Side)-এর মেধ  িলখেত হেব। উ েরর PDF পাঠােনার সময়সীমা – ০৬.০৯.২০২০ থেক ০৮.০৯.২০২০ তািরখ রাত ১২ 

টা পয  । উ  সমেয়র পের লখা পাঠােল তা হণ করা হেব না।  

উদাহরণ – (Name- Pritam Ghosh, Roll NO – 10000256485, Reg. No.- 10058686975 of 2015-16, Paper Code- DSE-4, 

Internal-2, Topic - বাংলা লাকস ীত, College Roll No. – 469, Signature_________)   

 

িণ পপার 

কাড 

থম ই ারনােলর িবষয় ি তীয় ই ারনােলর িবষয় মল আইিড 

বাংলা 

অনাস 

CC- 13 রামায়েণর ি  অংশ শ িপয়েরর কেমিড নাটক bngvmcc13h@gmail.com  

বাংলা 

অনাস 

CC- 14 িস িলজেমর সং া ও 

বিশ  

বাংলা কিবতার উ ব bngvmcc14h@gmail.com 

বাংলা 

অনাস 

DSE- 3 িবশ শতেকর একজন 

বাংলা ছাটগ কার 

িবশ শতেকর াধীনতা-পূববতী 

একজন বাংলা ঔপন ািসক 

bngvmccdse3h@gmail.com 

বাংলা 

অনাস 

DSE- 4 বাংলা লাকস ীত ব - শরৎসািহেত  নারী bngvmccdse4h@gmail.com 

 

বাংলা   

পাশ 

DSE- 

1 B 

মধুসূদন দে র  ঐিতহািসক 

নাটক/ উিনশ শতেকর 

বাংলা বে র উ ব 

জ ািতির নাথ ঠাকুেরর মৗিলক 

হসন/ াবি ক বি মচ  

bngvmccdse1b@gmail.com 

 বাংলা    

পাশ  

SEC- 4 িতেবদন রচনায় 

িতেবদেকর ভূিমকা 

য কােনা একিট অিভেযাগ প  bngvmsec4@gmail.com  
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K.C. Sir – 9474330304, D.M. Sir – 9734212033, B.M. Sir - 8759853184     


