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ড. মঘনাদ সাহা কেলজ 
 

িনেদশাবলী 

 (B.A/B.Sc Part-III Honours & General Examination, 2020) 

19 July 2020 

 

সকল াতক র (B.A/B.Sc) এর চূড়া  বেষর (অথাৎ Part-III) ছা ছা ীেদর জানােনা যাে  যঃ 
 

১।  ২০২০ সােলর চূড়া  বেষর (Part-III) পরী ায় অংশ হেনর জন  (অথাৎ UGB Part III, Form Fill-up, 2020) এর জন  গৗড়ব  

িব িবদ ালেয়র কান পাটােলর ব ব া থাকেছ না। 
 

২।  অতএব, গৗড়ব  িব িবদ ালেয়র চূড়া  বেষর পরী ায় (অথাৎ UGB Part-III Examination 2020) অংশ হন করেত ই ু ক সম  ছা ছা ীেদর 

কেলজ পাটাল (www.drmscollege.ac.in) মারফত তােদর তথ  অনলাইেন জমা িদেত হেব। এই তথ  কেলেজর কােছ না এেল কেলেজর পে  

ওই ছা  বা ছা ীর পরী ার ব পাের কান িস াে  নওয়া স ব নয়। 
 

৩। ২০১৯-২০২০ িশ া বেষ ছা ছা ীেদর মাট ১০ (দশ) মােসর িটউশন িফ (Tuition Fee) বেকয়া আেছ / িদেত হত। িক  বতমান কেরানা 

অিতমারী (COVID 19 Pandemic)-র কথা মাথায় রেখ কেলজ কতৃপ  ছয় মােসর িটউশন িফ মুকুব কেরেছন। অথাৎ, এখন ছা ছা ীেদর 

কবলমা  ৪ (চার) মােসর িটউশন িফ (Tuition Fee) কেলজেক িদেত হেব । এই িটউশন িফ দওয়ার ে  ছা ছা ীেদর িন িলিখত িবষয় 

িলর ওপর নজর িদেত বলা হে ঃ 
 

 য সকল ছা ছা ীরা ২০১৯-২০২০ সােল কেলেজ চূড়া  বষ (Part-III)-এ ভিত হেয়ছ (অথাৎ Part III Admission, 2019-20) তারা 

িনয়িমত (অথাৎ Regular) িহসােব চূড়া  ২০২০ বেষর  অভ রীণ মুল ায়ন (অথাৎ Part-III Internal Assessment, 2020) এ অংশ হণ 

করেত পারেব এবং ছা ছা ীেদর ধুমা  ওই ৪ (চার) মােসর িটউশন িফ (Tuition Fee) অনলাইেন জমা িদেত হেব। তারা তােদর 

অনলাইন িফ জমা দওয়ার চালান নং (অথাৎ Chalan No বা Transaction No) সযে  রাখেব পরবতী ি য়ার জন । 
 

 য সকল ছা ছা ীরা ২০১৯ সােলর গৗড়ব  িব িবদ ালেয়র চূড়া  বেষর (অথাৎ UGB Part-III Examination, 2019) পরী ায় অংশ হন 

কেরািন (অথাৎ Form Fill-up কেরািন) এবং কেলেজ গত ২০১৮-২০১৯ িশ াবেষ ভিত হেয়িছেল (অথাৎ Part III Admission, 2018-

19), স সকল ছা ছা ীেদর ধুমা  ৪ (চার) মােসর িটউশন িফ (Tuition Fee) অনলাইেন জমা িদেত হেব । তারা তােদর অনলাইন িফ 

জমা দওয়ার চালান নং (অথাৎ Chalan No বা Transaction No) সযে  রাখেব পরবতী ি য়ার জন । 
 

 য সকল ছা ছা ীরা গত ২০১৯ সােলর গৗড়ব  িব িবদ ালেয়র চূড়া  বেষর সাধারণ (অথাৎ UGB Part-III General Examination, 

2019) পরী ায় যেকান একিট িবষেয় অকৃতকায (back) হেয়ছ তােদরও কান িটউশন িফ (Tuition Fee) কেলেজ জমা িদেত হেব না। 

তেব তারা আবশ ই তােদর তথ  অনলাইেন জমা দেব এবং চালান নং (অথাৎ Chalan No/ Transaction No) পােব যা তারা সযে  

রাখেব পরবতী ি য়ার জন । যিদ উ  ছা ছা ীেদর ে  কান িটউশন িফ (Tuition Fee) উে খ থােক তাহেল ছা ছা ীেদর কেলেজর 

হ  লাইন এ যাগােযাগ করেত পরামশ দওয়া হে । 
 

 য সকল ছা ছা ীরা গত ২০১৯ সােলর গৗড়ব  িব িবদ ালেয়র চূড়া  বেষর (অথাৎ UGB Part-III Examination, 2019) পরী ায় 

অকৃতকায (casual) হেয়ছ তােদর কান িটউশন িফ (Tuition Fee) জমা িদেত হেব না। তেব তারা আবশ ই তােদর তথ  অনলাইেন জমা 

দেব এবং চালান নং (অথাৎ Chalan No/ Transaction No) পােব যা তারা সযে  রাখেব পরবতী ি য়ার জন । যিদ উ  ছা ছা ীেদর 

ে  কান িটউশন িফ (Tuition Fee) উে খ থােক তাহেল ছা ছা ীেদর কেলেজর হ  লাইন এ যাগােযাগ করেত পরামশ দওয়া হে । 
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িবষয় অনুযায়ী িটউশন িফ (Tuition Fee)-র টাকােত উে খ করা হল  
 

শাখা িবষয় িনধািরত িটউশন িফ 

( িত মােস) 

ভিতর সমেয় 

নওয়া হেয়েছ 

(২ মােসর িফ) 

মাট  

বেকয়া 

(১০ মােসর িফ) 

মুকুব 

 

(৬ মােসর িফ) 

অবিশ  যা 

িদেত হেব 

(৪ মােসর িফ) 
1 B.A.  

(Gen) 
 

With Geography 
(General) 

85 170 850 510 340 

2 With Physical Education 
(General) 

50 100 500 300 200 

3 All others 
 

50 100 500 300 200 

4 B.A. 
(Hons) 

 

For Geography 
(Honours) 

110 220 1100 660 440 

5 For Part III History 
(Honours) 

75 150 750 450 300 

6 All others 75 150 750 450 300 

7 B. Sc. 
(Gen) 

All 80 170 800 480 320 

8 B. Sc. 
(Hons) 

 

For Math (Honours) 110 220 1100 660 440 

9 For Physics(Honours) 110 220 1100 660 440 

10 For Chemistry 
(Honours) 

110 220 1100 660 440 

  

Sd/ 

Vice Principal 

Dr. Meghnad Saha College 

 


