
                                                                                                                                                                                     

বিজ্ঞবি 
পরামর্শ 

গগৌড়িঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞবি স্মারক সংখযাাঃ 225/UGB/CE-2022, তাবরখ 31/05/2022 –এ 
জাবর করা বিয়দ্শ র্ািুসায়র B.A. / B.SC. SEM IV & VI (Hons & Gen) Examination, 2022 

(Under CBCS) পরীক্ষা বদ্য়ত ইচ্ছকু ছাত্রছাত্রীয়দ্র উয়েয়র্য কয়েকটি জ্ঞাতিয তথ্যাঃ 

1. B.A./B.SC. SEM-IV & VI (Hons & Gen) Examination, 2022 (Under CBCS) 
পরীক্ষার ফর্ম পূরণের তাররখ- 04.06.2022 (সকা 11 টা) থেণে 13.06.2022 (without late 
fine) এবং 16.06.2022 (with late fine of Rs. 200/-) তাররখ পর্মন্ত।  

2. ছাত্রছাত্রীথের প্রেণর্ www.ugbexam.net এই সাইট এ log in েরণত হণব। www.ugbexam.net এই 
সাইট এ log in েরার পণর CBCS (Choice Based Credit System Three Years Degree 
Course Semester System of Examination) এ রিণে SEM IV অেবা SEM VI এ log in েণর 
তেয রেণে Sign Up েণর log in েণর রিরেমষ্ট form fill-up েরণত হণব। 

3. যারা ভর্তি হয়র্ি তারা আণি ভর্তি হণে তারপর আিযািয fee এর টাকা payment ক্রবব। 
4. তারপর www.drmscollege.ac.in  site এ log in েণর 

http://drmsportal.in/collegesoftware/studentindex.php এই রিঙ্ক এ fee জর্া েণর payment 
challan ও university form fill up এর োিজ েণিণজ জর্া েরণত হণব।  

5. ছাত্রছাত্রীরা payment েণর payment challan, থেষ পরীক্ষার Marksheet ও university form fill 
up এর থজরক্স েরপ েণিণজর 1, 2 ও 3 িম্বর counter এ জর্া েণর received copy থিণব। 

6. Payment challan ও university form fill up োিজ জর্া েরার তাররখ ও সর্ে আিার্ী 
04.06.2022 থেণে 16.06.2022 তাররখ সোি 11 টা থেণে রবোি 3 টা  পর্মন্ত। 

7. অিিাইি Admit Card পাওোর সম্ভাবয তাররখ- 19.06.2022 দপুুর 1 টা থেণে । 
8. ছাত্রছাত্রীরা থর্ খাতাে পরীক্ষাে রিখণব থসই খাতা েণিজ থেণে থেওো হণব। ছাত্রছাত্রীবদর Admit 

Card ডাউিলাড কলর কললের counter বেলক Admit Card বদর্িলয় পরীক্ষার উত্তরপত্র ও ুে 
িাতা র্িলত বা হলে। উত্তরপত্র ও ুে িাতা থেওো হণব আিার্ী 20.06.2022 থেণে 
24.06.2022 তাররখ সোি 11 টা থেণে রবোি 3 টা  পর্মন্ত।  

9. পরীক্ষা শুরুর সম্ভাবয তাররখ- 27.06.2022 

 

                                                       Sd- 

Teacher-in-Charge 

Dr. Meghnad Saha College 

Ranipur, Itahar 
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