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Notice

-: ইউনি�ভানি !নি" পরীক্ষা  ংক্রান্ত নি*জ্ঞনি, :-

 ০১।  11/01/2022 (5th semester)  থে4কে6 শুরু হওয়া  পরীক্ষার জ�্য  নি�র্ধ!ানিরত  প্রশ্নপত্র
6ল্যাণী নি*শ্বনি*দ্যালয় এ*ং 6কেলজ ওকেয়* াই"  ূনিI অ�ুযায়ী নি�নিদ!ষ্ট নিদকে�র  ংনিNষ্ট পরীক্ষা শুরুর
30 নিPনি�" আকেR পাওয়া যাকে*।  

 ০২।  পরীক্ষার উত্তর থেলখার জ�্য  A4  াইকেজর 6াRজ *্য*হার 6রকে*।  6াRকেজর এ6নিদকে6
উত্তর নিলখকেত হকে*।  উত্তরপকেত্রর প্র4P পাতায় এডনিP" 6াড! (Admit Card)-এ নিলনিখত পরীক্ষার
�াP, 6কেলকেজর �াP, পরীক্ষা4!ীর �াP, পরীক্ষা4!ীর থেরনিজকে\শ� �াম্বার (Registration No), থেরাল
�াম্বার (Roll  No), া*কেজক্ট(Subject), থেপপাকেরর  �াP(Paper) উকেhখ  6রকে*। উত্তরপকেত্রর
নিভতকেরর পাতাগুনিলকেত পৃষ্ঠা  ংখ্যা, থেরাল �ম্বর(Roll No), থেরনিজকে\শ� �ম্বর (Registration No)
নিলখকে*। 

০৩।  প্রনিতনি" পরীক্ষায় উত্তরপকেত্রর প্র4কেP এডনিP" 6াকেড!র (Admit Card) স্ক্যা� 6নিপ যুক্ত 6কের
নিপনিডএফ ফাইল (PDF File) তৈতনির 6কের উত্তরপত্র 6কেলজ থে4কে6 নি�কেদ!নিশত থেPল আইনিডকেত থেPইল
6রকে*। অ�্য4া উত্তরপত্র Rৃহীত হকে* �া
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 ০৪।  পরীক্ষা  থেশকেtর  নি�র্ধ!ানিরত  Pকেয়র  দু'ঘণ্টার (০২) Pকের্ধ্য  উত্তরপত্র  স্ক্যা�(Scan)  6কের
নিপনিডএফ ফরকেP" (PDF Format)  -এ �ীকেI থেদওয়া  ইকেPল আইনিড  (Email  ID)-থেত নি�কেজর
�াকেPর থেPল আইনিড (Mail ID) থে4কে6ই থেPইল (Mail) পাঠাকেত হকে*।

০৫।  *ত!Pা� অনিতPানির পনিরনি|নিতকেত নি*শ্বনি*দ্যালয় প্রদত্ত নি�য়P অ�ুযায়ী,  পরীক্ষা4!ীকেদর য4া ার্ধ্য
 াPানিজ6 দূরত্ব নি*নির্ধ *জায় থেরকেখ অ�লাই�  া*নিPশ� (Online Submission)-এর উপর গুরুত্ব
আকেরাপ 6রা হকে�। একেক্ষকেত্র এ6ান্ত অপারR ছাত্র-ছাত্রীকেদর অ*|া নি*কেশকেt নি*tয় অ�ুযায়ী  ংনিNষ্ট
নিশক্ষকে6র  কে� থেযাRাকেযাR 6রকেত *লা হকে�।

০৬। এই অনিতPারীর  Pকেয় নি*শ্বনি*দ্যালয় 6কেঠার ভাকে*ই অ�লাইকে� উত্তরপত্র জPা থেদওয়াকে6ই
উৎ াহ নিদকে�। যনিদ থে6াকে�া ভাকে*ই থে6াকে�া ছাত্র *া ছাত্রী অ�লাইকে�  জPা নিদকেত অপারR হয়,
থে কেক্ষকেত্র থে ই ছাত্র *া ছাত্রী প্র4কেP নি*ভাRীয় নিশক্ষকে6র  কে� 64া *লকে*। খাতা 6কেলকেজ একে 
জPা নিদকেত হকেল পরীক্ষা থেশকেtর দু'ঘন্টার Pকের্ধ্যই খাতা জPা নিদকেত হকে*। অ�্য4ায় থে6াকে�া
অ*|াকেতই খাতা জPা থে�ওয়া হকে* �া। অফলাইকে� জPা থেদওয়ার থেক্ষকেত্রও প্রকেত্য6 উত্তরপকেত্রর
 কে� admit card এর থেজরক্স6নিপ যুক্ত 6কের নিদকেত হকে*।

০৭। থেয  * ছাত্র-ছাত্রীরা উত্তরপত্র 6কেলকেজ নিদকেত আ কে*, তাকেদর স্বনিলনিখত উত্তরপত্র Pুখ*ন্ধ খাকেP

ভকের,  খাকেPর উপর নি�কেজর �াP,  Registration Number,  Roll  Number, Subject  এ*ং

Paper -  ুস্পষ্টভাকে* উকেhখ 6কের পরীক্ষা থেশকেtর নি�র্ধ!ানিরত  Pকেয়র Pকের্ধ্য 6কেলজ অনিফকে  জPা

নিদকেত হকে*। Pকে� রাখকেত হকে*, *ত!Pা� অনিতPারীর পনিরনি|নিতকেত নি*শ্বনি*দ্যালয় প্রদত্ত নি�য়P অ�ুযায়ী,

পরীক্ষা4!ীকেদর য4া ার্ধ্য  াPানিজ6 দূরত্বনি*নির্ধ *জায় থেরকেখ Online Submission প্রনিক্রয়ার উপকেরই

থেজার নিদকেত হকে*।

০৮।  প্র্যা6নি"6াল (Practical) এ*ং ল্যা* থে*স্ ড্   া*কেজক্ট (Lab Based Subject)-এর থেক্ষকেত্রও
উপকেরর নি�য়Pগুনিল প্রকেযাজ্য হকে*।

                 (নি*.দ্র. - উত্তর য4া ম্ভ* নি�কেজর ভাtায় থেলখা *াঞ্ছ�ীয়)   
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** ছাত্রছাত্রীকেদর উত্তরপত্র পাঠাকে�ার Email ID নি*tয় অ�ুযায়ী �ীকেI থেদওয়া হল - 

                 --: শুরু্ধPাত্র উত্তরপত্র পাঠাকে�ার জ�্য *্য*হৃত হকে* :- 

 *াংলা নি*ভাR -     bengali.mgc15@gmail.com

 ইংকেরনিজ নি*ভাR -   english.mgc15@gmail.com

 এডুকে6শ� নি*ভাR - education.mgc15@gmail.com

 ইনিতহা  নি*ভাR -   history.mgc15@gmail.com

 রাষ্ট্রনি*জ্ঞা� নি*ভাR - polscience.mgc15@gmail.com

 নিফনিজক্স নি*ভাR -    physics.mgc15@gmail.com

 থে6নিPনি\ নি*ভাR -   chemistry.mgc15@gmail.com

 অঙ্ক নি*ভাR -       mathematics.mgc15@gmail.com

** পরীক্ষা  ংক্রান্ত থে6াকে�া  P ্যা হকেল ছাত্রছাত্রীরা নি�কেজকেদর নি*tয় অ�ুযায়ী নি�ম্ননিলনিখত থেফা�

�াম্বাকের থেযাRাকেযাR 6রকেত পারকে* - 

 *াংলা নি*ভাR -     7044069186

 ইংকেরনিজ নি*ভাR -   9051882083

 এডুকে6শ� নি*ভাR - 8450012462

 ইনিতহা  নি*ভাR -   9564383195

 রাষ্ট্রনি*জ্ঞা� নি*ভাR - 9609616820

 অঙ্ক নি*ভাR -       9609489395

 থে6নিPনি\ নি*ভাR -   8371862917

 নিফনিজক্স নি*ভাR -    9832985695

[অপ্রকেয়াজ�ীয় Phone Call থে4কে6 নি*রত 4া6ার অ�ুকেরার্ধ জা�াকে�া হকে�]
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