
িবেবকান  মহািবদ ালয়, পূব বধমান 

বাংলা িবভাগ ( াতঃ ও িদবা িবভাগ) 

                                       পরী ার িব ি                     তািরখ -০৯/১১/২০২০  

            এত ারা Semester IV 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 সব িলেক 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, পপার কাড, ই ারনাল 

ন র, কেলেজর রাল ন র, ছা -ছা ীেদর া র উে খ করেত হেব। িতিট টিপেকর পূণমান ০৫। িতিট 

টিপেকর উ র অবশ ই একপাতার মেধ  িলখেত হেব।  

(উদাহরণ- Name – PRITAM HALDER, ROLL NO. 17018005067, Reg.No.- 10058686977 of 2018-

19,Paper Code-CC-1B,Internal –2, College Roll No.- 470, Signature_____________)  

সময়সীমা – Semester – IV – Last Date – 12.11.2020 (রাত ১১ টা পয ) 

SEMESTER – IV (Hons.) 

Year Course 

Type 

Internal-1 Internal -2 Email Id 

 

SEM- IV 

BENGALI  

Honours  

CC- 8 ‘িনঝেরর ভ ’ কিবতার 

ভাবব  িবে ষণ 

‘একখানা হাত’ কিবতার 

িবষয়ব   
 

 

bngvmcc13h@gmail.com  CC- 9 ‘চ েশখর’ উপন ােসর 

িণিবচার  

‘গণেদবতা’ উপন ােসর 

নায়কিবচার  

CC- 10 ‘নীলদপণ’ নাটেকর পদী 

ময়রানী চির    

‘শারেদাৎসব’ নাটেকর 

নামকরেণর সাথকতা িবচার  

SEC- 2 কািভড-১৯ স েক 

সংবাদপে  িতেবদন  রচনা 

ভাবস সারণ- ‘বেন রা বেন 

সু র, িশ রা মাতৃে ােড়’  

 

 



SEMESTER – IV (General) 

Year Course 

Type 

Internal-1 Internal -2 Email Id 

SEM – IV 

BENGALI 

General(For 

Honours 

Candidates)  

GE-4 আধুিনক বাংলা ভাষার 

িনতাি ক ও পতাি ক 

বিশ  আেলাচনা 

সাধুভাষা ও চিলতভাষার 

পাথক    
bngvmcc14h@gmail.com 

 

Year Course 

Type 

Internal-1 Internal -2 Email Id 

 

SEM- IV  

BENGALI 

General 

(For Pass 

Candidates)  

CC-1 D আধুিনক বাংলা ভাষার 

িনতাি ক ও পতাি ক 

বিশ  আেলাচনা  

সাধুভাষা ও চিলতভাষার পাথক   bngvmcc14h@gmail.com  

SEC-2 কািভড-১৯ স েক 

সংবাদপে  িতেবদন  রচনা  

ভাবস সারণ- ‘বেন রা বেন 

সু র, িশ রা মাতৃে ােড়’ 
bngvmsec4@gmail.com 

L-22 
(MIL) 

‘বনলতা সন’ কিবতার 

মভাবনা  

‘বলাকা’ কিবতার গিতবাদ 

তে র আেলাচনা   
bngvmccdse3h@gmail.com 

 

যাগােযাগ – P.K.C. Sir -7797258302(H.O.D.), K.H. Madam- 9932676065, P.D. Sir -9332123138,  

K.C. Sir – 9474330304, D.M. Sir -9734212033, B.M. Sir- 8759853184  

 

 

 

 


