
                       
গভঃ জেনারেল ডিডি করলে, মানবাোে ২ 

                     বাাংলা ডবভাগ 
                       

                       ডবজ্ঞডি           ০৯/০৩/২০২১                                    
এতদ্বাো আমারেে মহাডবেযালরেে প্রথম জেরমস্টারেে েমস্ত অনােস ও জপ্রািাম জকারেসে  ছাত্র-
ছাত্রীরেে োনারনা হরে জে, বতসমান জকাডভি-১৯ েডনত কােরে ডের া-কানরহা-বীেো 
ডবশ্বডবেযালে-এে ডনরেসশানান োেী আমারেে ডবভারগে েমস্ত অভযন্তেীে পেীক্ষা অনলাইন 
পদ্ধডতরত জনওো হরব।                              

                                                       তাপে বযানােসী 
                                                 ডবভাগীে প্র ান, বাাংলা ডবভাগ  
                                             গভঃ জেনারেল ডিডি করলে,মানবাোে২  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                    
 

 প্রথম  জেরমস্টাে ( অনােস ও জপ্রািাম) ছাত্র-ছাত্রীরেে েনয: 

                         আভযন্তেীে পেীক্ষাে ডনরেসশানাবলী:  

১. প্ররতযক ছাত্র-ছাত্রী বাডিরত বরে পেীক্ষা জেরব। 

২. উত্তে পরত্র ডনরেে নাম, জেডেরেশানন নাং, জকােস জকাি, জকারেসে নাম ডলখরত হরব। 

৩. উওে জলখাে পে জেডি জমাবাইরল স্ক্যান এবাং  ডপডিএফ করে ডন সাডেত ডশানক্ষরকে ইরমইল 
অথবা জহাোিেযাপ নম্বরে পাঠারত হরব। জতামাে উত্তেপত্র ডশানক্ষক জপরেরছন ডক না, তা ডনডিত 
হরে জনরব। উত্তে জলখাে জক্ষরত্র জকারনা েমেযা  থাকরল ডন সাডেত ডশানক্ষরকে েরে জফারন 
আরলাচনা করে জনরব।  

৪. েডে জকারনা ছাত্র-ছাত্রীে অনলাইন পাঠারনা েম্ভব নে,তাহরল জে ডন সাডেত ডশানক্ষরকে েরে 
দ্রুত জোগারোগ কেরব। জেন ডবকল্প বযবস্থা জনওোে েমে পাওো োে।  

৫. প্রডতডি জকারেসে পূেসমান ১০। 

৬. েমি উত্তেডি েবসাড ক ১০০০ শানরেে মর যই েীমাবদ্ধ থাকরব।  

৭. পেীক্ষাে ডবষে, েমারেওোে ডঠকানা ও েমা জেওোে জশানষ তাডেখ ডনরচ জকােস অন োেী 
জেওো হল।  

          

 

 

 

 

 



  বাাংলা অনােস ছাত্র-ছাত্রীরেে েনয: ( প্রথম জেরমস্টাে)  

জকােস জকাি জকারেসে 
নাম 

 পেীক্ষাে   ডবষে  েমা জেওোে 
জশানষ তাডেখ  

েমা জেওোে অনলাইন ডঠকানা 
ও োডেত্ব প্রাি ডশানক্ষক 

BBNGCCHT101 প্রাক- 
আ  ডনক 
বাাংলা 
োডহতয  

চেসাপরেে েমাে েীবন 
বেসনা করো।  
 

১৮/০৩/২০২১ ে মন কে, েহকােী অ যাপক, বাাংলা 
ডবভাগ। 
ইরমল- 
Sumankar709@gmail.com 
 অথবা জহাোিেযাপ নাং 
     8172092196 

 
BBNGCCHT202 

আ  ডনক 
বাাংলা 
োডহতয 

জতামারেে পাঠয জে 
জকারনা একডি জছাি 
গরল্পে ডবষেবস্তু 
আরলাচনা করো।  

১৮/০৩/২০২১ তাপে বযানােসী, েহকােী অ যাপক, 
বাাংলা ডবভাগ। 
ইরমল-
tapasbanerjee634@gmail.com 

 
 

 

বাাংলা জপ্রািাম ছাত্র-ছাত্রীরেে েনয: ( প্রথম  জেরমস্টাে) 

জকােস জকাি  জকারেসে 
নাম  

পেীক্ষাে ডবষে  েমা জেওোে 
জশানষ তাডেখ 

েমা জেওোে অনলাইন 
ডঠকানা ও োডেত্ব প্রাি 
ডশানক্ষক 

BBNGCCRT101 প্রাক- 
আ  ডনক 
বাাংলা 
োডহতয 

চেসাপরেে ১ নাং পেডিে 
আভযন্তেীে তাৎপেস বেসনা 
করো।  

১৮/০৩/২০২১  ে মন কে, েহকােী 
অ যাপক, বাাংলা ডবভাগ। 
ইরমল- 
Sumankar709@gmail.com 

অথবা জহাোিেযাপ নাং 
     8172092196 
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বাাংলা জেরনডেক ইরলকডিভ (GE) ছাত্র-ছাত্রীরেে েনযঃ (প্রথম জেরমস্টাে)  

জকােস জকাি জকারেসে নাম  পেীক্ষাে   ডবষে  েমা জেওোে 
জশানষ তাডেখ  

েমা জেওোে অনলাইন 
ডঠকানা ও োডেত্ব প্রাি ডশানক্ষক 

BBNGGEHT5 প্রাক-আ  ডনক 
বাাংলা 
োডহরতযে 
ডনবসাডচত পাঠ  

শানাক্তপোবলীে 
েচনাকাল ডনরেসশান 
করে,ওই 
েমেপরবসে 
েমােডচত্র ত রল 
 রো।   

১৮/০৩/২০২১ ে মন কে, েহকােী অ যাপক, 
বাাংলা ডবভাগ। 
ইরমল- 
Sumankar709@gmail.com 

অথবা জহাোিেযাপ নাং 
     8172092196 

 
 তাপে বযানােসী 
ডবভাগীে প্র ান, বাাংলা ডবভাগ 
গভঃ জেনারেল ডিডি করলে, মানবাোে ২, প রুডলো  
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