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BA/B.SC Sem –VI (HONS/PASS) / Part –III (Old) – 2020 অনলাইন 

পরীক্ষা সংক্রান্ত ননয়মাবলী 

১। পরীক্ষা শুরু হবার আধ ঘণ্টা আগে নবশ্বনবদ্যালয়য়র ওয়য়বসাইয়ে 

(www.buruniv.ac.in) এবং গভন নয়মন্ট জেনায়রল নিনি কয়লে 

মঙ্গলয়কায়ের (mangalkotegovtcollege.org) ওয়য়বসাইয়ে প্রশ্নপত্র 

দেওয়া হগব।ছাত্র-ছাত্রীরা দেই োইট দেগে প্রশ্নপত্র ডাউনগ াড েরগব। 

২। পরীক্ষা দেষ হবার আধ ঘণ্টার ময়ধয উত্তরপত্রটের PDF ফাইল 

(soft copy) নবভায়গর নননদ্নষ্ট জমল আইনি-জে জমল করয়ে 

হয়ব।দেনাগর  দপপাগরর উত্তরপত্র দেই ববষগয়র/ববভাগের দে  

আইবডগে দে  েরগে হগব।বনগে প্রগেেে ববভাগের দে  আইবড দেওয়া 

হ ।প্রগেেে ববভাগের েবগুব  দপপাগরর েনে এেটটই দে  আইবড 

োেগব।  

৩। পরীক্ষার্থীর জরাল নাম্বার হয়ব PDF ফাইয়লর নাম।নবষয় এবং 

জকাস ন/জপপার –এর নাম জময়লর সাবয়েক্ট নহসায়ব উয়েখ করয়ে 

হয়ব। জকায়না ছাত্র-ছাত্রী োয়দ্র নাম জেন জমল-এ না জলয়খ। 

(নীগের ছববটটগে এেটট উোহরণ দেওয়া হ ) 
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৪। পরীক্ষােীগের A4 সাইয়ের কাগয়ে বনগের হস্তাক্ষগর উত্তর দ খার 

েেয় প্রবে পাোয় পষৃ্ঠা নাম্বার বেগে হগব।Front page বাদ্ নদ্য়য় 

১,২,৩,৪ কয়র page number,roll number,subject,paper,semester 

উয়েখ করয়ে হয়ব।একটে PDF এ উত্তরপত্রটট খুব েেেকোর োগে 

বনবেকষ্ট দে  আইবডগে পাঠাগে হয়ব।ছাত্র-ছাত্রীরা প্রশ্ন িাউনয়লাি 

করার েনয আধ ঘন্টা এবং আপয়লায়ির েনয আধঘন্টা সময় 

পায়ব। 

৫। জকায়না পরীক্ষার্থী পরীক্ষা জেষ হবার আধ ঘন্টার ময়ধয 

উত্তরপত্র  অনলাইয়ন েমা নদ্য়ে না-পারয়ল,ওই সময়য়র ময়ধয 

কয়লয়ে এয়স  মূল উত্তরপত্র (Hard copy) েমা নদ্য়ে 

পারয়ব।দেবেন দে-ববষগয়র পরীক্ষা ,উত্তরপত্র দেই বনবেকষ্ট ববভাগে েো 
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বেগে হগব।ববভাে দেগে উত্তরপত্র েো দেবার প্রাবি স্বীোর েরা 

(Receipt) হগব।  

৬। Front Page বধ নমান নবশ্ব নবদ্যালয় এবং কয়লয়ের ওয়য়বসাইয়ে 

জদ্ওয়া র্থাকয়ব।এই Front Page এর বযবহার আবনেযক।ছাত্র-

ছাত্রীগের এই Front Page োবধানোর োগে বি  আপ েরগে 

হগব।োরণ বেকোন পরীক্ষা পদ্ধবেগে পরীক্ষােীগের ব বখে েেেগুব  

োোই েরার দোন েুগোে জনই।অসম্পূর্ ন Front Page র্থাকয়ল জসই 

উত্তরপত্র গৃহীে হয়ব না।  

 ববভাগের দেই  আইবড *  

Subject Mail ID 

Bengali 136ggdcmbeng@gmail.com 

English 136ggdcmeng@gmail.com 

History 136ggdcmhist@gmail.com 

Political Science 136ggdcmpol@gmail.com 

Sociology 136ggdcmsoc@gmail.com 

Zoology 136ggdcmzoo@gmail.com 

Environmental Science (ENVS) 136ggdcmenvs@gmail.com 
 

                                                                             

 

                                                                                          OFFICER IN CHARGE 

                                             GOVERNMENT GENERAL DEGREE COLLEGE, MANGALKOTE 
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