গভনেম

জনােরল িডি কেলজ, মু ড়াগাছা

নাকািশপাড়া,মু ড়াগাছা,নদীয়া,৭৪১১৫৪
িবেশষ িব ি
U.G

থম বষ - ফাইনাল পরী া সং া

১। ২৮/০১/২০২১ থেক
িনধািরত িদেনর সংি

সাধারণ িনেদিশকা :-

হওয়া পরী ার জন িনধািরত

পরী া

র ১ ঘ া আেগ পাওয়া যােব

প িব িবদ ালয় এবং কেলেজর ওেয়বসাইট থেক সূ চী অনু যায়ী
।

২। পরী ার উ র লখার জন A4 Size এর কাগজ ব বহার করেত হেব। কাগেজর একিদেকই উ র িলখেত হেব
িতিট পাতায় Registration Number,Roll Number,Subject এবং Paper - এর উে খ
কােনাভােবই উ রপে
।

িনেজর নাম লখা যােব না

উ র যথাস ব িনেজর ভাষায় লখা বা নীয়
ছা ছা ীেক পাঠােত হেব

।

উ রপে র

উ রপে র

অবশ ই থাকেত হেব

।

িতিট পাতায় অবশ ই পৃ া সংখ া( যমন - ১,২,৩) িলখেত হেব

।

৩। পরী া শেষর িনধািরত সমেয়র ২ ঘ ার মেধ
সংি

।

।

িলিখত উ রপ Scan কের PDF Format-এ নীেচ দওয়া Email ID - ত

নীেচ দওয়া Email ID ধু মা উ রপ পাঠােনার জেন ই ব বহার করেত হেব

৪। য সব ছা ছা ীরা একা ভােবই Email ID - এর মাধ েম উ রপ পাঠােত পারেব না, তােদর িলিখত উ রপ মু খব খােম
ভের, খােমর উপর িনেজর নাম, Registration Number,Roll Number,Subject এবং Paper - সু
পরী া শেষর িনধািরত সমেয়র ২ ঘ ার মেধ কেলজ অিফেস জমা িদেত হেব
পিরি িতেত িব িবদ ালয়

দ

মেন রাখেত হেব, বতমান অিতমারীর

িনয়ম অনু যায়ী, পরী াথীেদর যথাসাধ সামািজক দূ র িবিধ বজায় রেখ Online Submission

ি য়ার উপেরই জার িদেত হেব

।

৫। িনিদ সময়সীমার মেধ উ রপ
করা হেব না

।

ভােব উে খ কের

Email ID- এর মাধ েম বা কেলেজ এেস জমা না করেল আর কােনাভােবই উ রপ

।

৬। Practical আর Lab-based Subject - এর

ে ও উপেরর িনয়ম িল

েযাজ হেব

।

[িব. :- পিরি িত অনু যায়ী িনেদিশকায় সংেযাজন-িবেয়াজন ঘটেত পাের । ]

াহ

** ছা ছা ীেদর উ রপ পাঠােনার Email ID িবষয় অনু যায়ী নীেচ দওয়া হল -: ধু মা উ রপ পাঠােনার জন ব ব ত হেব :-



বাংলা িবভাগ - bengali.mgc15@gmail.com



ইংেরিজ িবভাগ - english.mgc15@gmail.com



এডু েকশন িবভাগ -education.mgc15@gmail.com



ইিতহাস িবভাগ - history.mgc15@gmail.com



রা িব ান িবভাগ - polscience.mgc15@gmail.com



িফিজ



কিমি

িবভাগ - physics.mgc15@gmail.com
িবভাগ - chemistry.mgc15@gmail.com



অ িবভাগ - mathematics.mgc15@gmail.com



িব এ( জনােরল) িবভাগ - bageneral.mgc15@gmail.com



িব এসিস( জনােরল) িবভাগ - bscgeneral.mgc15@gmail.com

** পরী া সং া

কােনা সমস া হেল ছা ছা ীরা িনেজেদর িবষয় অনু যায়ী িন িলিখত ফান না াের যাগােযাগ করেত পারেব 

B.A General & B.Sc General - 7074798445/8436861277



বাংলা অনাস -7044069186



ইংেরিজ অনাস -9051882083



এডু েকশন অনাস -8450012462



ইিতহাস অনাস -9564383195



রা িব ান অনাস -9609616820



অ অনাস -9609489395



কিমি

অনাস -8371862917



িফিজ

অনাস -9832985695

[অ েয়াজনীয় Phone Call থেক িবরত থাকার অনু েরাধ জানােনা হে ]
...........................................

