
 
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 II, IV এিং VI (Hons & Gen) Examination, 2022 (Under CBCS) 

পরীক্ষা বদ্য়ত ইচ্ছকু ছাত্রছাত্রীয়দ্র উয়েয়র্য কয়েকটি জ্ঞাতিয তথ্যাঃ 

 B.A./B.SC. SEM-II, IV এফং VI (Hons & Gen) Examination, 2022 (Under CBCS)যীক্ষা “Blended 
Mode”এ বফ। অথথাৎ ভস্ত লরখা যীক্ষা ( Theoretical Courses) ওনরাইন লভাড এ এফং ভস্থ প্র্যাকটিকার 
(Practical Courses)যীক্ষা অপরাইন লভাড এ বফ। 

 যীক্ষায সবরফা অনুমায়ী প্র্বেয ধযণ এফং প্র্বেয নম্ববযয সফবাজন অসযফসতথ ত থাকবফ। ফ সফবাবগয যীক্ষা ম্পূণথ 
নম্ববয অথথাৎ 100% নম্ববয বফ। 

 লগৌড়ফঙ্গ সফশ্বসফদ্যারবয়য লদ্ওয়া  সনসদ্থষ্ট উত্তযবে  ছােছােীলদ্য যীক্ষা সদ্বত বফ।  সনম্নসরসখত তাসযবখয ফাইবয লকান 
উত্তযে লদ্ওয়া বফ না।  

 Honours Course এয ছােছােীযা DC, DSE, GE, MIL, SEC ইতযাসদ্ সফলবয়য উত্তযে সনজ সনজ সডার্থ বভবেয ঘয 
লথবক ংগ্র কযবফ।     

 General Course এয ছােছােীযা DC, MIL, LC, SEC, DSE, GE ইতযাসদ্ সফলবয়য উত্তযে S-11, S-12 এফং S-
13 ঘয লথবক ংগ্র কযবফ।  

 উত্তযে ংগ্র কযায তাসযখ ও ভয় নীবে লদ্ওয়া র-  
লেণী লকাথ ভয় তাসযখ 

SEM IV Hons & Gen কার 10.30 লথবক দ্ুুয 1.30  20.06.2022 লথবক 24.06.2022 
SEM VI Hons & Gen দ্ুুয 2.00 লথবক সফবকর 4.30  20.06.2022 লথবক 24.06.2022 

 

 ছােছােীযা সনসদ্থষ্ট উত্তযবে যীক্ষা সদ্বয় যীক্ষা লল ফায দ্ঘুণ্টায ভবধয কবরবজ এব উত্তযে জভা কযবফ। যীক্ষা 
লল ফায য দ্ঘুণ্টা ভয় ায বয় লগবর লকান উত্তযে জভা লনওয়া বফ না। 

 উত্তযে লকান প্র্কাবযই অনরাইন লার্থ ার ফা লভইর ভাযপত জভা লনওয়া বফ না। উত্তযে লকফরভাে কবরবজয সনসদ্থষ্ট 
কাউনর্াবয জভা সদ্বত বফ। 

 মসদ্ লকান ছােছােী লগৌড়ফঙ্গ সফশ্বসফদ্যারবয়য লদ্ওয়া  সনসদ্থষ্ট উত্তযে ছাড়া অনয লকান উত্তযবে যীক্ষা লদ্য় তাবর লই 
যীক্ষাথীয যীক্ষা ফাসতর ফবর গনয বফ। 

 লকফরভাে াবতয লরখা উত্তযেই গ্রণ কযা বফ। যীক্ষাথীবদ্য উত্তযবে সনজস্ব বালায় উত্তয সরখবত ফরা বফ । াবতয 
লরখা উত্তযে ছাড়া Computer র্াই ফা Computer লথবক সপ্র্ে লফয কযা ফা লজযক্স কযা লকান উত্তযে জভা লনওয়া 
বফ না। 

 সনম্নসরসখত লক্ষবে যীক্ষাথীয উত্তযে সফশ্বসফদ্যারয় কতৃক্ষ Withheld (RW)কযবত াবযেঃ 
১। মসদ্ লকান যীক্ষাথীয উত্তযবেয লরখা উত্তবযয বালা, সযসধ ও লরখায দ্ধসত    
   অনয লকান যীক্ষাথীয উত্তযবেয বঙ্গ সভবর মায়। 
২। একই াবতয লরখা মসদ্ একাসধক উত্তযবেয বঙ্গ সভবর মায়। 
৩। একজন যীক্ষাথীয উত্তযবে মসদ্ একাসধক াবতয লরখা উত্তয াওয়া মায়। 

লই যীক্ষাথীবক লগৌড়ফঙ্গ সফশ্বসফদ্যারবয়য Board of Discipline এয াভবন াসজয বত বফ। লই Board যীক্ষাথীয 
বাগয সনধথাযণ কযবফ এফং লই Board এয সধান্তই েূড়ান্ত ফবর ধযা বফ। 

                                                                  Sd- 
Vice Principal 

Dr. Meghnad Saha College 
Ranipur, Itahar 


