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নির্দে শ 

 

সকল Semester-I (General), 2022 (Under CBCS) সাললর ছাত্রছাত্রীলের জানালনা হলে যে তালের AEC-1 

Environment Studies বিষয়ের পরীক্ষার Internal Assessment এর Project আগামী ২৬.১১.২০২২ তাবরয়ে সকাল 

১০.০০ টা যেলক ১১.০০ টার মলযে নননেি ষ্ট কলে জমা নেলত হলে।  

• পরীক্ষাটি Home Assignment পদ্ধবতর মাধ্যয়ম হয়ি । 

• Project এর নেষয়টি / প্রশ্নটি নীলে যেওয়া হল । 

• Assignment টি প্রলতেক ছাত্রছাত্রীলক োনি যেলক নললে আনলত হলে। ছাত্রছাত্রীলের যকান মলতই কললজ এলস 

Assignment নলেলত অনুমনত যেওয়া হলে না । 

• ননলেি নিত তানরে/ সময় েেতীত অনে নেন/ সমলয় এই Assignment জমা যেওয়া োলে না । 

• পনরষ্কার হালতর যলোয় A4 সাইয়ের সাদা পাতার একবদয়ক (Single side) Project টি অনবধ্ক ১০০০ সয়ের ময়ধ্য 

বিেয়ত হয়ি । 

• উত্তরপলত্রর প্রেম পাতার ওপলর পনরছন্ন ভালে ননলজর নাম, সু্টলেন্ট আই নে, যেণী, নেষয় নলেলত হলে । 

• Assignment েমার স্থান নীয়ে দদওো হি -  

 

 

 

Program ROLL NO. Room No. 

B.A. 

General 

 

2022A0002 to 2022A0152 A-2 

2022A0154  to  2022A0305 A-3 

2022A0306  to  2022A0463 A-4 

2022A0464  to  2022A0610 A-5 

2022A0611  to  2022A0770 A-6 

2022A0771  to  2022A0922 A-9 

2022A0924  to  2022A1070 A-10 

2022A1071  to  2022A1215 A-11 

2022A1216  to  2022A1342 A-12 

2022A1343  to  2022A1480 A-13 

2022A1481  to  2022A1605 A-14 

2022A1606  to  2022A1692 A-16 

B.Sc. 

General 
2022S0001  to  2022S0185 A-16 
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Answer any one of the following questions.  

(নীয়ের দে দকান একটি প্রয়শ্নর উত্তর দাও) 

 

 

  

১। দতামার গ্রাম ও পার্শ্বিতী এিাকাে িনযার সমসযা সমাধ্ায়নর উপাে গুবি সম্পয়কব  দতামার মতামত দিে । 

১০ 

   

 

২। দতামার গ্রাম ও পার্শ্বিতী  অঞ্চয়ি কৃবষেীবি মানুয়ষরা েিিােু পবরিতব য়নর ফয়ি দে সমস্ত সমসযার সমু্মেীন হয়েন 

তার বিিরণ বিবপিব্ধ কর । 

১০ 

 

৩। রােগঞ্জ শহর ও সবিবহত এিাকাে িােু দূষয়ণর সমসযা সমাধ্ায়নর উপাে গুবি বক হয়ত পায়র? মতামত দিে । 

 ১০ 

 


