
িবেবকান  মহািবদ ালয়, পূব বধমান 

বাংলা িবভাগ ( াতঃ ও িদবা িবভাগ) 

                                            AECC-2  পরী ার িব ি                             তািরখ -২৩/০৮/২০২১  

           

   গত ২৩/০৮/২০২১ তািরেখ বধমান িব িবদ ালেয়র কািশত িব ি  অনুযায়ী Semester II 

এর িব ান এবং কলা িবভােগর অনাস ও পাশ সহ সকল ছা -ছা ীেদর জানােনা যাে  য, 

AECC-2  BENGALI Internal Assignment- এর ১০ ন েরর ই ারনাল পরী া হেব। এই 

পরী ার জন  সাদা A-4 সাইেজর পাতায় িনিদ  ঊ র িলেখ ান বা ছিব তুেল একিট PDF 

কের 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, িব ান বা কলািবভাগ, অনাস বা পাশ, পপার কাড, কেলেজর 

রাল ন র, িনজ  মাবাইল ন র ও ছা -ছা ীেদর া র উে খ করেত হেব। ই ারনাল 

পরী ার পূণমান ১০। উ রপ  অবশ ই িতনিট পাতার মেধ  িলখেত হেব।  

(উদাহরণ- Name – PRITAM HALDER, ROLL NO.-17018005067, Reg.No.- 
10058686977 of 2018-19, Science/ Arts, Hons/ General, Paper Code-AECC-2, 
College Roll No.- 470, Mobile no. - 9000212033 Signature_____________)  

সময়সীমা – Semester – II– Last Date – 28.08.2021 (রাত ১১ টা পয ) 

 

SEMESTER – II (Science) 

Year Internal Topic E-mail Id  

B.Sc  

SEM–II 

Hons  

রবী নােথর ‘ছুিট’ গে র নামকরেণর সাথকতা 

িবচার কেরা/ অথবা,  

 ‘বইপড়া’ বে র মূল িবষয়ব  আেলাচনা কেরা।  

vmbngpaper5h@gmail.com 

 



Year Internal Topic E-mail Id  

B.Sc  

SEM–II 

General  

রবী নােথর ‘ছুিট’ গে র নামকরেণর সাথকতা 

িবচার কেরা/ অথবা,  ‘বইপড়া’ বে র মূল 

িবষয়ব  আেলাচনা কেরা।  

vmbngpaper6h@gmail.com 

 

SEMESTER – II (Arts) 

Year Internal Topic E-mail Id  

B.A.  

SEM–II 

Hons  

রবী নােথর ‘ছুিট’ গে র নামকরেণর সাথকতা 

িবচার কেরা/ অথবা,  

 ‘বইপড়া’ বে র মূল িবষয়ব  আেলাচনা কেরা।  

vmbngpaper7h@gmail.com 

 

Year Internal Topic E-mail Id  

B.A.  

SEM–II 

General  

রবী নােথর ‘ছুিট’ গে র নামকরেণর সাথকতা িবচার 

কেরা/ অথবা,   

‘বইপড়া’ বে র মূল িবষয়ব  আেলাচনা কেরা।  

vmbngpaper8h@gmail.com 
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