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 (Hons & Gen) Examination, 2022 (Under CBCS) পরীক্ষা বদ্য়ত
ইচ্ছুক ছাত্রছাত্রীয়দ্র উয়েয়র্য কয়েকটি জ্ঞাতিয তথ্যাঃ



B.A./B.SC. SEM-II Hons & Gen) Examination, 2022 (Under CBCS)যীক্ষা “Blended Mode” এ বফ।
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Courses)যীক্ষা পরাআন লভাড এ বফ।



যীক্ষায সবরফা নুমায়ী প্র্বেয ধযণ এফং প্র্বেয নম্ববযয সফবাজন সযফসতথ ত থাকবফ। ফ সফবাবগয যীক্ষা ম্পূণথ
নম্ববয থথাৎ 100% নম্ববয বফ।



প্রতিতিন যীক্ষা শুরুয অধ ঘন্টা অবগ সনম্নসরসখত সরঙ্ক লথবক প্র্েত্র ডাউনবরাড কযবত াযবফ।
সরঙ্কটি রঃ https://bit.ly/3PnZ0Dp




লগৌড়ফঙ্গ সফশ্বসফদ্যারবয়য লদ্ওয়া সনসদ্থ ষ্ট উত্তযবত্র ছাত্রছাত্রীলদ্য যীক্ষা সদ্বত বফ।
ছাত্রছাত্রীযা সনসদ্থ ষ্ট উত্তযবত্র যীক্ষা সদ্বয় যীক্ষা লল ফায দ্ুঘণ্টায ভবধয কবরবজ এব উত্তযত্র জভা কযবফ।






যীক্ষা কার ১০ টায় লল বর উত্তযত্র জভা লনওয়া বফ দ্ুুয ১২ টা মথন্ত
যীক্ষা কার ১১ টায় লল বর উত্তযত্র জভা লনওয়া বফ দ্ুুয ১ টা মথন্ত
যীক্ষা দ্ুুয ২ টায় লল বর উত্তযত্র জভা লনওয়া বফ সফবকর ৪ টা মথন্ত
যীক্ষা দ্ুুয ৩ লটয় লল বর উত্তযত্র জভা লনওয়া বফ সফবকর ৫ টা মথন্ত।

পরীক্ষা গর্ষ হিার পর দ্ুঘণ্টা সমে পার হয়ে গগয়ল গকাি উত্তরপত্র জমা গিওো হয়ি িা।



উত্তযত্র লকান প্র্কাবযআ নরাআন লাটথার ফা লভআর ভাযপত জভা লনওয়া বফ না। উত্তযত্র লকফরভাত্র কবরবজয সনসদ্থ ষ্ট
কাউনটাবয জভা সদ্বত বফ।



মসদ্ লকান ছাত্রছাত্রী লগৌড়ফঙ্গ সফশ্বসফদ্যারবয়য লদ্ওয়া সনসদ্থ ষ্ট উত্তযত্র ছাড়া নয লকান উত্তযবত্র যীক্ষা লদ্য় তাবর লআ
যীক্ষাথীয যীক্ষা ফাসতর ফবর গনয বফ।



লকফরভাত্র াবতয লরখা উত্তযত্রআ গ্রণ কযা বফ। যীক্ষাথীবদ্য উত্তযবত্র সনজস্ব বালায় উত্তয সরখবত ফরা বফ । াবতয
লরখা উত্তযত্র ছাড়া Computer টাআ ফা Computer লথবক সপ্র্ন্ট লফয কযা ফা লজযক্স কযা লকান উত্তযত্র জভা লনওয়া
বফ না।



সনম্নসরসখত লক্ষবত্র যীক্ষাথীয উত্তযত্র সফশ্বসফদ্যারয় কতৃথ ক্ষ Withheld (RW)কযবত াবযঃ
১। মসদ্ লকান যীক্ষাথীয উত্তযবত্রয লরখা উত্তবযয বালা, সযসধ ও লরখায দ্ধসত
নয লকান যীক্ষাথীয উত্তযবত্রয বঙ্গ সভবর মায়।
২। একআ াবতয লরখা মসদ্ একাসধক উত্তযবত্রয বঙ্গ সভবর মায়।
৩। একজন যীক্ষাথীয উত্তযবত্র মসদ্ একাসধক াবতয লরখা উত্তয াওয়া মায়।
লআ যীক্ষাথীবক লগৌড়ফঙ্গ সফশ্বসফদ্যারবয়য

Board of Discipline এয াভবন াসজয বত বফ। লআ Board যীক্ষাথীয

বাগয সনধথাযণ কযবফ এফং লআ Board এয সধান্তআ চূ ড়ান্ত ফবর ধযা বফ।
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