
 
B.A. / B.Sc. Semester-II Examination 2020 

ছাত্রছাত্রীদের জন্য নন্দেেশাবলী 
১৭/০১/২০২১ 

 
গ ৌড়বঙ্গ নবশ্বনবেযালদের পরীক্ষা নন্োমক নবভাদ র নন্দেেশানু্সাদর নিনি সংখ্যা 0005/UGB/CE-2021 তানরখ্ ০৪/০১/২০২১ 
নভনিদত এই নন্েমাবলীীঃ 
 

প্রশ্ন পত্র ডাউন্দলাড করা যাদবীঃ 
➢ নবশ্বনবেযালদের গপার্োল www.ugbonlineexam.net গেদক 
➢ কদলদজর গপার্োল http://www.drmscollege.ac.in/examination/part-1-part-2-sem-2-examination/ গেদক  

 
উিরপত্র আপদলাড করার পদ্ধনতীঃ 

➢ উিরপদত্রর প্রদতযকর্া পৃষ্ঠা আলাো কদর স্ক্যান্ কদর বা পনরষ্কার ভাদব ফদর্া তুদল নপনডএফ ফরমযার্ এ নবশ্বনবেযালদের 
গপার্োল, এদত আপদলাড করদত হদব. আপদলাড করার অপশন্ ছাত্র ছাত্রীরা গপার্োদলই গপদে যাদব। গপার্োল নর্ হদলা 
www.ugbonlineexam.net 
 

➢ যনে গকাদন্া কারদে ছাত্র ছাত্রীরা অসক্ষম হে নবশ্বনবেযালে গপার্োদল আপদলাড করদত, তারা প্রদতযকর্া পৃষ্ঠা স্ক্যান্ কদর 
বা পনরষ্কার ভাদব ফদর্া তুদল একটি মাত্র নপনডএফ ফরমযার্ এ ফাইল নর্ টিচের দেওয়া টিচে বা কচিচের 
ওচয়বসাইচির টিটেিষ্ট নলদে আপদলাড করদত পারদব। প্রনত পাতাে নন্দজদের ন্াম, গরাল ন্াম্বার, গরনজদেশন্ ন্াম্বার, 
গরনজদেশন্ গসশন্, গমাবাইল ন্াম্বার নলখ্দত হদব।  
গপার্োল নর্ হদলা http://www.drmscollege.ac.in/examination/part-1-part-2-sem-2-examination/ 

উপচরাক্ত দপািিািটির দপে এ টিিটি আিাো টিে থাকচব। একটি টিে থাকচব শুধুমাত্র Honours দকাচসির  
ছাত্রছাত্রীচের েিয। এই টিে এ শুধুমাত্র Honours দকাচসির  ছাত্রছাত্রীরা খািা েমা করচব। General দকাচসির 
ছাত্রছাত্রীচের েিয েুটি টিে থাকচব- একটি মটিিা ছাত্রীচের (Female Students) েিয আর অপরটি থাকচব পুরুষ 
ছাত্রচের (Male Students) েিয। General দকাচসির মটিিা ছাত্রীরা মটিিাচের েিয দেওয়া টিচে এবং পুরুষ ছাত্ররা 
পুরুষচের েিয দেওয়া টিচে িাচের খািা েমা করচব। 
 

➢ যনে গকাদন্া ছাত্র বা ছাত্রী উপদরাক্ত সব উপাে অসমেে হে, তাহদল তারা কদলদজ এদস খ্াতা জমা করদত পারদব। 
এদক্ষদত্র গকাভীড-১৯ সংক্রান্ত নন্েমাবলী ও েূরত্ব নবনি গমদন্ কদলজ কযাম্পাদস প্রদবশ করা যাদব। উদেখ্য, উপদরাক্ত 
প্রনতনর্ গক্ষদত্রই, খ্াতা জমা গন্ওোর সমে পরীক্ষা গশষ হওোর পদরর ৩০ নমনন্র্ পযেন্ত। কদলদজর  াডে রুম গেদক 
Acknowledgement Slip টিচয় দসটি ছাত্রছাত্রীদের পূরণ করচি িচব। খািা েমা করার সময় Admit Card এর 
দেরক্স কটপ খািার উপচর আিচক টেচি িচব। 

 
ছাত্রছাত্রীদের প্রনত নবদশষ উপদেশীঃ 
• ছাত্রছাত্রীদের নন্েনমত কদলদজর ওদেবসাইদর্ গেওো গন্ানর্শ এবং আপদডর্ গেখ্দত উপদেশ গেওো হদে।  
•  কদলজ গেদক পািাদন্া এসএমএস গেখ্দত উপদেশ গেওো হদে। 
• উপদরাক্ত নন্েমাবলী গ ৌড়বঙ্গ নবশ্বনবেযালদের পরীক্ষা নন্োমক নবভাদ র নন্দেেশানু্সাদর পনরবনতেত হদত পাদর।  

   Sd/ 
   Vice Principal 

   Dr. Meghnad Saha College 
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