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UG 4th Semester Examination 2022 
 
 

Notice 
 

: ইউনিভানসিনি পরীক্ষা সংক্রান্ত নিজ্ঞনি :  
 

১) 19/07/2022 থথকে শুরু ওয়া যীক্ষ়ায জনয ননধধ়ানযত প্রশ্নত্র েরয়াণী 
নফশ্বনফদয়ারয এফং েকরজ ওকযফ়াইট ূনি অনুম়াযী নননদধষ্ট নদকনয ংনিষ্ট 
যীক্ষ়া শুরুয 30 নভননট আকে ়াওয়া ম়াকফ।  

 

২) যীক্ষ়ায উত্তয থরখ়ায জনয A4 ়াইকজয ে়ােজ ফযফ়ায েযকফ । 
ে়ােকজয এেনদকে উত্তয নরখকত কফ । উত্তযকত্রয প্রথভ ়াত়ায 
এডনভট ে়াডধ (Admit Card)- এ নরনখত যীক্ষ়ায ন়াভ, যীক্ষ়াথধীয ন়াভ, 
যীক্ষ়াথধীয থযনজকেন ন়াম্ব়ায (Registration No.), থয়ার ন়াম্ব়ায (Roll 
No.), ়াফকজক্ট (Subject), থ়াকযয ন়াভ (Paper),  উকেখ েযকফ । 
প্রশ্নকত্রয নবতকযয ়াত়া গুনরকত ৃষ্ঠ়া ংখয়া , থয়ার নং (Roll No.), 
থযনজকেন ন়াম্ব়ায (Registration No.) নরখকফ । 

 

৩) প্রনতনট যীক্ষ়ায উত্তয কত্রয প্রথকভ এডনভট ে়াকডধয (Admit Card) 
স্ক্য়ান েন মুক্ত েকয ননডএপ প়াইর (PDF File) ততনয েকয উত্তযত্র 
েকরজ থথকে ননকদধনত থভর আইনডকত থভইর েযকফ । অনযথ়ায উত্তযত্র 
েৃীত কফ ন়া। 

  

৪) যীক্ষ়া থকলয ননধধ়ানযত ভকযয দু'ঘণ্ট়ায (০২) ভকধয উত্তযত্র স্ক্য়ান 
(Scan) েকয ননডএপ পযভয়াকট (PDF Format)-এ ননকি থদওয়া 
ইকভইর আইনড (Email ID) থত ননকজয ন়াকভয থভর আইনড (Mail ID) 
থথকেই থভইর (Mail) ়াঠ়াকত কফ।  

 



 

(2) 
 

৫) নফশ্বনফদয়ারয প্রদত্ত ননযভ অনুম়াযী, যীক্ষ়াথধীকদয উত্তয ত্র (Answer 
Script) জভ়া থদওয়ায থক্ষকত্র মথ়া়াধয অনর়াইন ়াফনভন (Online 
Submission)-এয উয গুরুত্ব আকয়া েয়া কে একক্ষকত্র এে়ান্ত 
অ়াযে ছ়াত্র-ছ়াত্রীকদয অফস্থ়া নফককল নফলয অনুম়াযী ংনিষ্ট নক্ষকেয 
কে থম়াে়াকম়াে েযকত ফর়া কে।  

 
৬) মনদ থে়াকন়াব়াকফই থে়াকন়া ছ়াত্র ফ়া ছ়াত্রী অনর়াইকন জভ়া নদকত অ়াযে য 

থ থক্ষকত্র থই ছ়াত্র ফ়া ছ়াত্রী প্রথকভ নফব়ােীয নক্ষকেয কে েথ়া ফরকফ। 
খ়াত়া েকরকজ এক জভ়া নদকত কর যীক্ষ়া থকলয দুই ঘণ্ট়ায ভকধয খ়াত়া 
জভ়া নদকত কফ অনযথ়ায থে়ান অফস্থ়াকতই খ়াত়া জভ়া থনওয়া কফ ন়া। 
অপর়াইকন জভ়া থদওয়ায থক্ষকত্রও প্রকতযে উত্তযকত্রয কে এডনভট 
ে়াকডধয (Admit Card) থজযক্স েন মুক্ত েকয নদকত কফ। 

 
৭) থম ফ ছ়াত্র-ছ়াত্রীয়া উত্তযত্র েকরকজ নদকত আকফ, ত়াকদয স্বনরনখত 

উত্তযত্র ভুখ ফন্ধ খ়াকভ বকয খ়াকভয উয ননকজয ন়াভ, থযনজকেন 
ন়াম্ব়ায (Registration No.), থয়ার ন়াম্ব়ায (Roll No.), ়াফকজক্ট 
(Subject), এফং থ়ায (Paper) ুস্পষ্টব়াকফ উকেখ েকয যীক্ষ়া 
থকলয ননধধ়ানযত ভকযয ভকধয েকরজ অনপক জভ়া নদকত কফ । ভকন 
য়াখকত কফ, নফশ্বনফদয়ারয প্রদত্ত ননযভ অনুম়াযী, যীক্ষ়াথধীকদয মথ়া়াধয 
অনর়াইন ়াফনভন (Online Submission) প্রনিয়ায উয থজ়ায নদকত 
কফ।  

 
৮) প্রয়ানক্টে়ার (Practical) এফং রয়াফ থফড্ ়াফকজক্ট (Lab Based 

Subject) -এয থক্ষকত্রও উকযয ননযভগুনর প্রকম়াজয কফ।  
 

(নফ.দ্র - উত্তয মথ়াম্ভফ ননকজয ব়াল়ায থরখ়া ফ়াঞ্চনীয।) 
  
 
 



 

(3) 
 
ছ়াত্র-ছ়াত্রীকদয উত্তযত্র ়াঠ়াকন়ায ইকভর আইনড (Email ID) নফলয অনুম়াযী 

ননকি থদওয়া র- 

-: শুধুভ়াত্র উত্তযত্র ়াঠ়াকন়ায জনয ফযফহৃত কফ:- 
 

 ফ়াংর়া নফব়াে   –  bengali.mgc15@gmail.com 

 ইংকযনজ নফব়াে  - english.mgc15@gmail.com 

 এডুকেন নফব়াে  - education.mgc15@gmail.com 

 ইনত়া নফব়াে  - history.mgc15@gmail.com 

 য়াষ্ট্রনফজ্ঞ়ান নফব়াে  - polscience.mgc15@gmail.com 

 নপনজক্স নফব়াে  - physics.mgc15@gmail.com 

 থেনভনে নফব়াে  - chemistry.mgc15@gmail.com 

 অঙ্ক নফব়াে   - mathematics.mgc15@gmail.com 

 

যীক্ষ়া ংি়ান্ত থে়ান ভয়া কর ছ়াত্র-ছ়াত্রীয়া ননকজকদয নফলয অনুম়াযী 
ননম্ননরনখত থে়ান ন়াম্ব়াকয থম়াে়াকম়াে েযকত ়াযকফ।  
 

 ফ়াংর়া নফব়াে  - 7044069186 

 ইংকযনজ নফব়াে - 9051882083 

 এডুকেন নফব়াে - 8450012462 

 ইনত়া নফব়াে - 9564383195 

 য়াষ্ট্রনফজ্ঞ়ান নফব়াে - 9609616820 

 অঙ্ক নফব়াে  - 9609489395 

 থেনভনে নফব়াে - 8371862917 

 নপনজক্স নফব়াে - 9832985695 

 
অপ্রকয়াজনীয থপ়ান ের থথকে নফযত থ়াে়ায অনুকয়াধ জ়ান়াকন়া কে। 


