
 

Notice 

27.11.2021 

This is to inform all the BA / BSc / BCom Semester-1 Honours and 

Pass course students that a 20 marks project work has to be 

submitted online for AECC-1 (ENVS) paper on the following topic: 

“Global Warming and Global Dimming”  

Full marks: 20 

Rules: 

1. The project report should be hand written (typing not allowed) 

on A4 sized paper. 

2.  It should be within 500 to 1000 words and not more than 2-3 

A4 pages. 

3.  The report should have a front page attachment in the format 

given below where the name, college roll no., mobile number 

and e-mail ID of the candidate should be clearly mentioned. 

4. It can be written either in English or in Bengali or in Hindi. 

5. Honours students should mention their honours subject. Pass 

course students would leave the column vacant. 

6. The report is to be scanned in one pdf file and it is to be saved 

in the name of the honours subject. If the candidate has, say, 

Honours, then the file is to be named ‘englishhonours’. 

7. For pass students, say, for BA Pass, the name of the file is to be  

‘bapass’, or for the BSc pass students, it is to be ‘bscpass’. 

8. Then the file has to be sent to bc303envsexam20@gmail.com 

via e-mail. 

9. Last date of project submission: 18.12.2021. 

 - By order 

mailto:bc303envsexam20@gmail.com


 

বিজ্ঞবি 

27.11.2021 

এতদ্বারা BA / BSc / BCom অনার্ স ও পার্ ক ার্ স এর প্রথম কর্মমস্টার এর র্ ল ছাত্র-

ছাত্রীমের জানামনা হমে কে AECC-1 এর অন্তর্ সত ENVS কপপামরর জনয এ টি ২০ 

মা সমর্র কপ্রামজক্ট বরমপািস ততবর  মর অনলাইনন জমা  রমত হমি। কপ্রামজমক্টর 

বিষয় হল, 

‘’বিশ্ব উষ্ণায়ন ও বিশ্ব ধূমায়ন” 

র্ি সমমাি নম্বরঃ ২০ 

বনয়মািলীঃ 

১। কপ্রামজক্ট বরমপািস A4 র্াইমজর  ার্মজ বনমজর হামত বলখমত হমি (টাইপ করা 

ললখা গ্রহন ল াগ্য নয়)।  

২। কলখাটি ৫০০ কথম  ১০০০ শমের মমযয এিং A4 র্াইমজর ২ কথম  ৩ টি  ার্মজর 

মমযয হওয়া চাই।  

৩। এ টি পৃথ   ার্মজ বনমের ফরমযাি অনুোয়ী বনমজর নাম,  মলজ করাল নং, 

কমািাইল নং এিং ই-কমল আইবি বলমখ ফ্রন্ট কপজ বহমর্মি জমুে বেমত হমি। 

৪। কলখাটি িাংলা অথিা ইংমরজজ অথিা বহন্দী-র মমযয কে ক ানও এ টি ভাষায় হমত 

হমি। 

৫। োরা অনামর্ সর ছাত্র, তামের বনবেসষ্ট জায়র্ায় বনমজর অনামর্ সর বিষয় উমেখ 

 রমত হমি। পার্ ক ার্ স হমল জায়র্াটি ফাাঁ া রাখমত হমি। 

৬। কলখাটির ছবি তুমল এ টি pdf ফাইল িাবনময় বনমজর অনামর্ সর বিষয়িাম  

ফাইমলর নাম বহমর্মি িযািহার  রমত হমি। যরা ো ,  ামরা ভূমর্াল অনার্ স থা মল 

তার ফাইমলর নাম হমি ‘geographyhonours’। 

৭। েবে অনার্ স না থাম , যরা ো  BA Pass, তাহমল কর্মেমত্র ফাইমলর নাম হমি 

‘bapass’ অথিা BSc pass হমল তার ফাইমলর নাম হমি ‘bscpass’। 

৮। এরপর কর্টি bc303envsexam20@gmail.com এই টি ানায় ইমমল  মর 

বেমত হমি। 

৯। কপ্রামজক্ট পািামনার কশষ তাবরখঃ ১৮/১২/২০২১ - আদেশানুসাদে 
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THE UNIVERSITY OF BURDWAN 

UG Sem-1 

Session: 2021-2022 

PROJECT REPORT 

 

Subject Code: AECC-1 

Paper  : ENVS 

Topic   : Global Warming and Global Dimming 

(বিশ্ব উষ্ণায়ন ও বিশ্ব ধূমায়ন) 

Name  : 

College Roll No: 

Mobile No : 

E mail ID : 

Stream: BA(Hons) / BA(Gen) / BSc(Hons) / BSc(Gen) / BCom(Hons) / BCom(Gen) 

Hons. Subject (for an honours student only):  

Format 


