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Notice

-: ইউনি�ভা�নি��নি	 পরীক্ষা� ��ক্রা�ন্ত নি�জ্ঞনি� :-

 ০১।  08/02/2022 (3rd semester) থে�কে� শুরু হওয়া� পরী�ক্ষা�রী জন্য� নিন্যর্ধা��নিরীত  

প্রশ্নপত্র �ল্যা��ণী� নি�শ্বনি�দ্যা��ল্যায়া এ�  �কেল্যাজ ওকেয়া�সা�ইট সা$নি% অন্য'যা�য়া� নিন্যনিদ্যা� ষ্ট নিদ্যাকেন্যরী সা নি*ষ্ট পরী�ক্ষা�

শুরুরী 30 নি+নিন্যট আকে- প�ওয়া� যা�কে�।  

 ০২।  পরী�ক্ষা�রী উত্তরী থেল্যাখা�রী জন্য�  A4 সা�ইকেজরী ��-জ ���হ�রী �রীকে�।  ��-কেজরী এ�নিদ্যাকে�

উত্তরী নিল্যাখাকেত হকে�।  উত্তরীপকেত্ররী প্র�+ প�ত�য়া এডনি+ট ��ড�  (Admit Card)-এ নিল্যানিখাত

পরী�ক্ষা�রী  ন্য�+, �কেল্যাকেজরী  ন্য�+, পরী�ক্ষা����রী  ন্য�+, পরী�ক্ষা����রী  থেরীনিজকে2শন্য  ন্য�ম্বা�রী

(Registration No), থেরী�ল্যা  ন্য�ম্বা�রী (Roll  No),সা��কেজক্ট(Subject), থেপপ�কেরীরী

ন্য�+(Paper) উকে6খা  �রীকে�। উত্তরীপকেত্ররী  নি7তকেরীরী  প�ত�গুনিল্যাকেত  প9ষ্ঠা� সা খা��, থেরী�ল্যা

ন্যম্বারী(Roll No), থেরীনিজকে2শন্য ন্যম্বারী (Registration No) নিল্যাখাকে�। 

০৩।  প্রনিতনিট পরী�ক্ষা�য়া উত্তরীপকেত্ররী প্র�কে+ এডনি+ট ��কেড� রী (Admit Card) স্ক্যা��ন্য �নিপ যা'ক্ত

�কেরী  নিপনিডএফ ফ�ইল্যা  (PDF File) তৈতনিরী  �কেরী  উত্তরীপত্র  �কেল্যাজ থে�কে�  নিন্যকেদ্যা� নিশত  থে+ল্যা

আইনিডকেত থে+ইল্যা �রীকে�। অন্য��� উত্তরীপত্র -9হ�ত হকে� ন্য�
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 ০৪।  পরী�ক্ষা� থেশকে@রী নিন্যর্ধা��নিরীত সা+কেয়ারী  30 নি+নিন্যট এরী +কের্ধা� উত্তরীপত্র  স্ক্যা��ন্য(Scan)  �কেরী

নিপনিডএফ ফরীকে+ট (PDF Format) -এ ন্য�কে% থেদ্যাওয়া� ইকে+ল্যা আইনিড  (Email ID)-থেত

নিন্যকেজরী ন্য�কে+রী থে+ল্যা আইনিড (Mail ID) থে�কে�ই থে+ইল্যা (Mail) প�ঠা�কেত হকে�।

০৫।  �ত� +�ন্য অনিত+�নিরী পনিরীনিBনিতকেত নি�শ্বনি�দ্যা��ল্যায়া প্রদ্যাত্ত নিন্যয়া+ অন্য'যা�য়া�, পরী�ক্ষা����কেদ্যারী যা��সা�র্ধা�

সা�+�নিজ� দ্যা$রীত্ব  নি�নির্ধা  �জ�য়া  থেরীকেখা  অন্যল্যা�ইন্য  সা��নি+শন্য (Online Submission)-এরী

উপরী গুরুত্ব আকেরী�প �রী� হকেD। একেক্ষাকেত্র এ��ন্ত অপ�রী- ছা�ত্র-ছা�ত্র�কেদ্যারী অ�B� নি�কেশকে@ নি�@য়া

অন্য'যা�য়া� সা নি*ষ্ট নিশক্ষাকে�রী সাকেG থেযা�-�কেযা�- �রীকেত �ল্যা� হকেD।

০৬। এই অনিত+�রী�রী সা+কেয়া নি�শ্বনি�দ্যা��ল্যায়া �কেঠা�রী 7�কে�ই অন্যল্যা�ইকেন্য উত্তরীপত্র জ+� থেদ্যাওয়া�কে�ই

উ সা�হৎ  নিদ্যাকেD। যানিদ্যা থে��কেন্য� 7�কে�ই থে��কেন্য� ছা�ত্র �� ছা�ত্র� অন্যল্যা�ইকেন্য  জ+� নিদ্যাকেত অপ�রী- হয়া,

থেসাকেক্ষাকেত্র থেসাই ছা�ত্র �� ছা�ত্র� প্র�কে+ নি�7�-�য়া নিশক্ষাকে�রী সাকেG ��� �ল্যাকে�। খা�ত� �কেল্যাকেজ একেসা

জ+� নিদ্যাকেত হকেল্যা পরী�ক্ষা� থেশকে@রী দ্যা''ঘন্টা�রী +কের্ধা�ই খা�ত� জ+� নিদ্যাকেত হকে�। অন্য���য়া থে��কেন্য�

অ�B�কেতই খা�ত� জ+� থেন্যওয়া� হকে� ন্য�। অফল্যা�ইকেন্য জ+� থেদ্যাওয়া�রী থেক্ষাকেত্রও প্রকেত�� উত্তরীপকেত্ররী

সাকেG admit card এরী থেজরীক্স�নিপ যা'ক্ত �কেরী নিদ্যাকেত হকে�।

০৭। থেযা সা� ছা�ত্র-ছা�ত্র�রী� উত্তরীপত্র �কেল্যাকেজ নিদ্যাকেত আসাকে�, ত�কেদ্যারী স্বনিল্যানিখাত উত্তরীপত্র +'খা�ন্ধ

খা�কে+ 7কেরী,  খা�কে+রী উপরী নিন্যকেজরী ন্য�+,  Registration  Number,  Roll

Number, Subject এ�  Paper - সা'স্পষ্ট7�কে� উকে6খা �কেরী পরী�ক্ষা� থেশকে@রী নিন্যর্ধা��নিরীত

সা+কেয়ারী +কের্ধা� �কেল্যাজ অনিফকেসা জ+� নিদ্যাকেত হকে�। +কেন্য রী�খাকেত হকে�,  �ত� +�ন্য অনিত+�রী�রী

পনিরীনিBনিতকেত নি�শ্বনি�দ্যা��ল্যায়া প্রদ্যাত্ত নিন্যয়া+ অন্য'যা�য়া�,  পরী�ক্ষা����কেদ্যারী যা��সা�র্ধা� সা�+�নিজ� দ্যা$রীত্বনি�নির্ধা

�জ�য়া থেরীকেখা Online Submission প্রনিNয়া�রী উপকেরীই থেজ�রী নিদ্যাকেত হকে�।

০৮।  প্র���নিট��ল্যা (Practical) এ�  ল্যা���  থে�স্ ড্  সা��কেজক্ট (Lab  Based

Subject)-এরী থেক্ষাকেত্রও উপকেরীরী নিন্যয়া+গুনিল্যা প্রকেযা�জ� হকে�।

                 (নি�.দ্র. - উত্তরী যথা��ম্ভ� নি�জে$রী ভা�ষা�য় লে(খা� ��ঞ্ছ�য়)   
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** ছা�ত্রছা�ত্রজে-রী উত্তরীপত্র প�ঠা�জে��রী Email ID নি�ষায় অ�0য�য় �জে1 লে-ওয়� হ( - 

                 --: শুধু0মা�ত্র উত্তরীপত্র প�ঠা�জে��রী $�7 �7�হৃত হজে� :- 

 �� ল্যা� নি�7�- -     bengali.mgc15@gmail.com

 ই কেরীনিজ নি�7�- -   english.mgc15@gmail.com

 এড' কে�শন্য নি�7�- - education.mgc15@gmail.com

 ইনিতহ�সা নি�7�- -   history.mgc15@gmail.com

 রী�ষ্ট্রনি�জ্ঞা�ন্য নি�7�- - polscience.mgc15@gmail.com

 নিফনিজক্স নি�7�- -    physics.mgc15@gmail.com

 থে�নি+নি2 নি�7�- -   chemistry.mgc15@gmail.com

 অঙ্ক নি�7�- -       mathematics.mgc15@gmail.com

** পরীক্ষা� ��ক্রা�ন্ত লে:�জে�� �মা�7� হজে( ছা�ত্রছা�ত্ররী� নি�জে$জে-রী নি�ষায় অ�0য�য় নি�ম্ননি(নিখাত লে<��

��ম্বা�জেরী লেয�গা�জেয�গা :রীজেত প�রীজে� - 

 �� ল্যা� নি�7�- -     7044069186

 ই কেরীনিজ নি�7�- -   9051882083

 এড' কে�শন্য নি�7�- - 8450012462

 ইনিতহ�সা নি�7�- -   9564383195

 রী�ষ্ট্রনি�জ্ঞা�ন্য নি�7�- - 9609616820

 অঙ্ক নি�7�- -       9609489395

 থে�নি+নি2 নি�7�- -   8371862917

 নিফনিজক্স নি�7�- -    9832985695

[অপ্রকেয়া�জন্য�য়া Phone Call থে�কে� নি�রীত ����রী অন্য'কেরী�র্ধা জ�ন্য�কেন্য� হকেD]
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