গভঃ জেনারেল ডিডি করলে, মানবাোে ২
বাাংলা ডবভাগ
ডবজ্ঞডি

২১/১২/২০২০

এতদ্বাো আমারেে মহাডবেযালরেে তৃতীে ও পঞ্চম জেরমস্টারেে েমস্ত অনােস ও জরািাম
জকারেসে ছাত্র-ছাত্রীরেে োনারনা হরে জে, বতসমান জকাডভি-১৯ েডনত কােরে ডের া-কানরহাবীেো ডবশ্বডবেযালে-এে ডনরেসশানানোেী আমারেে ডবভারগে েমস্ত অভযন্তেীে পেীক্ষা অনলাইন
পদ্ধডতরত জনওো হরব।
তাপে বযানােসী
ডবভাগীে র ান, বাাংলা ডবভাগ
গভঃ জেনারেল ডিডি করলে,মানবাোে২

তৃতীে ও পঞ্চম জেরমস্টাে ( অনােস ও জরািাম) ছাত্র-ছাত্রীরেে েনয:
অভযন্তেীে পেীক্ষাে ডনরেসশানাবলী:
১. ররতযক 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. রডতডি জকারেসে পূ েসমান ১০।
৬. েমি উত্তেডি েবসাড ক ১০০০ শানরেে মর যই েীমাবদ্ধ থাকরব।
৭. পেীক্ষাে ডবষে, েমারেওোে ডঠকানা ও েমা জেওোে জশানষ তাডেখ ডনরচ জকােস অনোেী
জেওো হল।
বাাংলা অনােস ছাত্র-ছাত্রীরেে েনয: ( তৃতীে জেরমস্টাে)
জকােস জকাি

জকারেসে

পেীক্ষাে

ডবষে

নাম
BBNGCCHT301

ম যেরগে

ববষ্ণব োডহরতয

কডবতা ও

অডভোে বলরত কী

কাবয

জবাঝাে? জতামারেে

েমা জেওোে

েমা জেওোে অনলাইন ডঠকানা

জশানষ তাডেখ

ও োডেত্ব রাি ডশানক্ষক

২৮/১২/২০২০

েমন কে, েহকােী অ যাপক, বাাংলা
ডবভাগ।
ইরমলSumankar709@gmail.com

অথবা জহাোিেযাপ নাং

পাঠয পেডি োংরক্ষরপ

8172092196

আরলাচনা করো।
BBNGCCHT302

আ ডনক

‘বীোেনা’ কারবযে

কাবয-

অন্তগসত জতামারেে

কডবতা

পারঠযে পাাঁচডি পরত্রে

২৮/১২/২০২০

তাপে বযানােসী, েহকােী অ যাপক,
বাাংলা ডবভাগ।
ইরমলtapasbanerjee634@gmail.com

মূ ল ডবষেবস্তু
আরলাচনা করো।
BBNGCCHT303

ইাংরেডে

জশানক্সপীোরেে জে

২৮/১২/২০২০

োডহরতযে

জকারনা একডি নািক

ইডতহাে

েম্পরকস আরলাচনা

েমন কে, েহকােী অ যাপক, বাাংলা
ডবভাগ।
ইরমলSumankar709@gmail.com

করো।

অথবা জহাোিেযাপ নাং
8172092196

বাাংলা জরািাম ছাত্র-ছাত্রীরেে েনয: ( তৃতীে জেরমস্টাে)
জকােস জকাি

জকারেসে

পেীক্ষাে ডবষে

নাম

েমা জেওোে

েমা জেওোে অনলাইন

জশানষ তাডেখ

ডঠকানা ও োডেত্ব রাি
ডশানক্ষক

BBNGCCRT301

ছন্দ ও

ডমশ্রকলাবৃ ত্ত বা অক্ষেবৃ ত্ত ২৮/১২/২০২০

অলাংকাে

ছরন্দে োংজ্ঞােহ ববডশানষ্ট্য

তাপে বযানােসী, েহকােী অ যাপক,
বাাংলা ডবভাগ।
ইরমল-

জলখ।

tapasbanerjee634@gmail.com

বাাংলা অনােস ছাত্র-ছাত্রীরেে েনয: ( পঞ্চম জেরমস্টাে)
জকােস জকাি
BBNGCCHT501

জকারেসে নাম
বাাংলা নািক

পেীক্ষাে

ডবষে

‘চাাঁে বডেরকে

েমা জেওোে

েমা জেওোে অনলাইন

জশানষ তাডেখ

ডঠকানা ও োডেত্ব রাি ডশানক্ষক

২৮/১২/২০২০ েমন কে, েহকােী অ যাপক,

পালা’ নািরক

বাাংলা ডবভাগ।

অন্ধকাে তত্ত্বডি

ইরমল-

আরলাচনা করো।

Sumankar709@gmail.com

অথবা জহাোিেযাপ নাং
8172092196
BBNGCCHT502

রবন্ধ ও

ম যেগ েম্পরকস জে

২৮/১২/২০২০ তাপে বযানােসী, েহকােী

োডহতয-

জকারনা একডি

অ যাপক, বাাংলা ডবভাগ।

োংস্ক্ৃডত

রবন্ধ ডনরেে

ইরমল-

ডবষেক রবন্ধ

ভাষাে জলখ।

tapasbanerjee634@gmail.com

অথবা জহাোিেযাপ নাং

েচনা
BBNGDSHT1

7501491753

বাাংলা

চেসাপরেে

২৮/১২/২০২০ েমন কে, েহকােী অ যাপক,

োডহরতযে

েমােেীবরনে

বাাংলা ডবভাগ।

ইডতহাে

পডেচে োও।

ইরমলSumankar709@gmail.com

(অষ্ট্ােশান

অথবা জহাোিেযাপ নাং

শানতােী পেসন্ত)
BBNGDSHT3

8172092196

বাাংলা

জতামারেে পাঠয

২৮/১২/২০২০ তাপে বযানােসী, েহকােী

েমারলাচনা

বডিম চন্দ্র

অ যাপক, বাাংলা ডবভাগ।

োডহতয

চরটাপা যারেে

ইরমল-

‘ডবডব রবন্ধ’এে

tapasbanerjee634@gmail.com

অথবা জহাোিেযাপ নাং

অন্তগসত

7501491753

রবন্ধগুডলরত
রাবডন্ধরকে মূ ল
বক্তবয বডঝরে
জলখ।

বাাংলা জরািাম ছাত্র-ছাত্রীরেে েনয: ( পঞ্চম জেরমস্টাে)
জকােস জকাি

জকারেসে

পেীক্ষাে ডবষে

নাম

েমা জেওোে

েমা জেওোে অনলাইন

জশানষ তাডেখ

ডঠকানা ও োডেত্ব রাি
ডশানক্ষক

BBNGDSRT1

বাাংলা
োডহরতযে

চেসাপরেে েমােেীবরনে
পডেচে োও।

২৮/১২/২০২০

েমন কে, েহকােী
অ যাপক, বাাংলা ডবভাগ।

ইডতহাে

ইরমল-

(অষ্ট্ােশান

Sumankar709@gmail.com

অথবা জহাোিেযাপ নাং

শানতােী
পেসন্ত)
তাপে বযানােসী
ডবভাগীে র ান, বাাংলা ডবভাগ
গভঃ জেনারেল ডিডি করলে, মানবাোে ২, পরুডলো

8172092196

