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Internal Assessment সংক্রান্ত বিজ্ঞবি 

 
মহাবিদ্যালয়ের দ্বিতীয়, চতুর্ থ ও ষষ্ঠ সেযমস্টাযরর ছাত্রছাত্রীযদ্র জানাযনা যা়ে সয আগামী 

30/04/2022 (শদ্বিিার) এর মযযয Internal Assessment এর Assignment এর প্রশ্ন College ERP এর 

মাযযযম েংগ্রহ করযে হযি৷ এজনয প্রযেযক ছাত্রছাত্রীযক College ERP অনুেরণ করযে িলা হযে।  
 

• Assignment জমা সদ্ও়োর েম়েেীমা (For Arts and Commerce Honours, Except History 

Hons) –  

➢ 6th Semester Hons –   05/05/2022 

➢ 4th Semester Hons –   06/05/2022 

➢ 2nd Semester Hons-  07/05/2022 

 

Assignment এর কবিগুদ্বি একসঙ্গে বিভাগী়ে অযযািক / অযযাবিকার বনকট বনবদ্িষ্ট োবরখ 

অনুযা়েী জমা বদ্যে হযি। 

 

এযেযত্র সকান অেুবিযা হযল বিভাগী়ে  অযযািক / অযযাবিকার েযে সযাগাযযাগ করযে িলা হযে। 
 

• Assignment জমা সদ্ও়োর েম়েেীমা (For Arts and Commerce Programme only) –  

 

➢ 6th Semester Prog  (4টি পেোর )–   10/05/2022 

➢ 4th Semester Prog (5টি পেোর ) –   11/05/2022 

➢ 2nd Semester Prog (4টি পেোর )-  12/05/2022 

 

Assignment এর কবিগুবল একেযে বনবদ্িষ্ট োবরখ অনুযা়েী মহাবিদ্যালয়ে এযে জমা বদ্যে 

হযি। UID ভিভিক ভিস্টের মাধ্যস্টম  ছাত্র-ছাত্রীরা ককান রুস্টম Assignment এর কভি 

জমা কেস্টে তা িস্টর কস্টিজ ওস্টেেসাইস্টের মাধ্যস্টম জাভনস্টে কেওো হস্টে। 

 

❖ উত্তরিযত্রর প্রথম িষৃ্ঠাটটর (Top Sheet) একটট নমুনা সনাটটযের েযে সদ্ও়ো হল৷ 

 

❖ ছাত্রছাত্রীরা িেিমান সেযমস্টাযরর Enrollment Slip এর সজরক্স কবি উত্তরিযত্রর েযে সদ্যি। 
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❖ Assignment এর উত্তরিত্রটট েি িাবযক চার িৃষ্ঠার মযযয হযে হযি। েমগ্র উত্তরিত্রটট হাযে 

বলখযে হযি, সকান বপ্রন্ট আউট িা সজরক্স গ্রাহয হযি না। 
 

❖ ছাত্রছাত্রীরা Enrollment এর েম়ে সয বিষ়েগুবল নবথিদ্ধ কযরযছ, সেগুবলরই Assignment 

জমা সদ্যি। যারা Enrollment কযরবন োযদ্র Assignment জমা সদ্ও়ো যাযি না। 
 

• Assignment এর উত্তরিত্রটট বনম্নবলবখে ক্রযম হযি -  

 

1. প্রথম পৃষ্ঠা (Top Sheet) 

 

2. Enrollment Slip এর প্রতিতিতি (Xerox) 
 

3. Assignment এর উত্তরপত্র। 
 

 

বি.দ্র. – Assignment উত্তরপত্র ক োননোভোনিই অনলোইন মোধ্যনম জমো 

কনওয়ো হনি নো । 
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Course Code: ___________________________________________________ 

Mobile No: ______________________________________________________ 

 
 
 
 
 
      …………………………. 
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