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NOTICE 

         এতদ্বারা 1st Semester Examination 2020 সমস্ত পরীক্ষার্থীদের 
ইন্টারনাল পরীক্ষার  জনয  ননম্ননলনিত ননদেে শ দেওয়া হদে:- 

 1st  Semester এ 10 মাদকে র ইন্টারনাল পরীক্ষা ননওয়া হবে Home 
Assignment এর মাধ্যবম | 

  এই পরীক্ষার জনয 1st Semester এর সমস্ত ছাত্রছাত্রীবের তার নননেিস্ট নেষবয়র 
প্রবতযক নপপাবরর নননেিস্ট টনপবকর উপর Home Assignment ততরী করবত হবে| 

 নেষয় নিনিক Home Assignment এর টনপবকর জনয কবলজ ওবয়েসাইট 
(www.nabagramackcollege.in ) এ নিবয় "Download" এ 

“Assignment” নিবয় তাবের নননেিষ্ট নেষবয়র Home Assignment (pdf ফাইল) 

ডাউনবলাড করবত হবে ।  

  প্রনতটি নেষবয়র একটি pdf  ফাইবলই অনাসি, GE নপপার এেং নপ্রাগ্রাম নকাবসির 
নপপাবরর  Assignment এর েটুি টনপক নেওয়া আবছ এেং এর মবধ্য নে নকাবনা 
একটি ননেিাচন করবত হবে |  

 ননেিানচত Topic এর উপর 250-300 শব্দসীমার মবধ্য A4 সাইজ নপপাবর 
Assignment ততরী করবত হবে। 

   প্রনতটি নেষবয়র Home Assignment এর সবে Front Page এ তথ্য অেযশই 
নেবত হবে োর ফমিাট ননবচ নেওয়া আবছ নেটি হাবত নলখবলও হবে|  

 Home Assignment ততরী হওয়ার পর Front Page সহ নসনরয়ানল প্রনতটি নপজ  
স্ক্যান কবর pdf ফাইল ততরী কবর শুধু্মাত্র নননেিষ্ট নেষবয়র E-mail id এর মাধ্যবম 
কবলবজ নপ্ররণ করবত হবে । 

 প্রনতটি নেষবয়র জনয পৃথ্ক পৃথ্ক pdf ফাইল ততরী করবত হবে এেং নসই 
নডপাটি বমন্ট এর E-mail id  নত পাঠাবত হবে। | 
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 Home Assignment আগামী 02/06/2021  তানরি এর মদযয 
ননম্ননলনিত E-mail id পাঠাদত হদে। 

Sl No Name of the Subject Paper/Class Email Id 

1 Bengali All Hons. & Program nackc.bengali@gmail.com 

2 Education All Hons. & Program nackc.education@gmail.com 

3 English All Hons. & Program nackc.english@gmail.com 

4 History All Hons. & Program nackc.history@gmail.com 

5 Political Science All Program nackcollege.polsc@gmail.com 

6 Sanskrit All Program nackc.sanskrit@gmail.com 

7 Arabic All Program nackc.arabic@gmail.com 

8 Environment Studies All Hons. nackc.envs@gmail.com 
 

নে:দ্র: - দমল করার পর উত্তরপত্রটি যত্ন সহকাদর ননদজর কাদে রািদত হদে | 
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