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সকল াতক েরর চূড়া  বেষর (B.A/B.Sc Part-III, Examination, 2020) ব াক এবং ক াসুয়াল (Back & Casual) ছা ছা ীেদর জানােনা যাে  যঃ 

১। য সকল ছা ছা ীরা গত ২০১৯ সােলর গৗড়ব  িব িবদ ালেয়র চূড়া  বেষর ামািনক এবং সাধারণ (Part-III Honours/General Examination, 

2019) পরী ায় অংশ হন কেরও স ূণ িবষেয় অকৃতকায হেয়ছ অথবা যেকান একিট িবষেয় অকৃতকায হেয়ছ এবং য সকল ছা ছা ীরা গত ২০১৯ 

সােলর গৗড়ব  িব িবদ ালেয়র চূড়া  বেষর (Part-III Honours/General Examination, 2019) পরী ায় অংশ হন কেরািন (অথাৎ drop িদেয়িছেল), 

স সকল ছা ছা ীেদর অভ রীণ মুল ায়ন (Internal Assessment) এ অংশ হন করেত পরামশ দওয়া হে । অভ রীণ মুল ায়ন (Internal 

Assessment) এর জন  কেলেজর ওেয়বসাইট এ িনিদ  িল  আগামী ২৩.০৭.২০২০ তািরখ সকাল ১১ টা থেক ২৪.০৭.২০২০ তািরখ রাত ১২ টা পয  

কাযকরী থাকেব।  

২। য সকল ছা ছা ীরা গত ২০১৯ সােলর (Part-III Honours/General Examination, 2019) গৗড়ব  িব িবদ ালেয়র চূড়া  ব ষর পরী ায় 

অংশ হন কেরািন বা প িদেয়িছেল তােদর িটউশন িফ (Tuition Fee) জমা িদেত পরামশ দওয়া হে  এবং িটউশন িফ জমা দওয়ার পর চালান নং 

(Chalan No/Transaction No) পােব সিট তারা সযে  রাখেব পরবতী ি য়ার জন । 

৩। য সকল ছা ছা ীরা গত ২০১৯ সােলর গৗড়ব  িব িবদ ালেয়র চূড়া  বেষর ামািনক  এবং সাধারণ (Part-III Honours/General Examination, 

2019) পরী ায় অংশ হন কেরও যেকান একিট িবষেয় অকৃতকায হেয়ছ অথবা স ূণ িবষেয় অকৃতকায হেয়ছ অথাৎ পরী ার মূল ায়ন পে  (Mark 

Sheet) স আেছ তােদর কান িটউশন িফ (Tuition Fee) জমা িদেত হেব না। িক  তারা িটউশন িফ (Tuition Fee) জমা দওয়ার িল  এ িগেয় তােদর 

তথ  জমা করেব এবং একিট চালান নং (Chalan No/Transaction No) পােব সিট তারা সযে  রাখেব পরবতী ি য়ার জন । 
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