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বিজ্ঞবি 

এতদ্বারা সমস্ত 6th Semester ও Part-III এর Honours  ও Program এর ছাত্র-ছাত্রীদের জানাদনা হদে যে তাদের 
Final Examination-2020 আগামী 01-10-2020 যেদে 05-10-2020 তাবরদের মদযে বিশ্ববিেোলদের রুটিন অনেুােী 
অনুবিত হদি। 

এই পরীক্ষা ছাত্র-ছাত্রীরা িাডীদত িদস বেদত পারদি। পরীক্ষা শুরুর ৩০ বমবনট আদগ প্রশ্নপত্র বিশ্ববিেোলে 
(www.skbu.ac.in) িা েদলজ ওদেি সাইট (www.amcollege.ac.in) যেদে download েরদত পারদি। যে সমস্ত 
ছাত্র-ছাত্রীরা প্রশ্নপত্র download েরদত পারদি না, তারা েদলজ যেদে প্রশ্নপত্র সংগ্রহ েরদত পারদি। পরীক্ষােীরা 
েদলজ যেদে প্রশ্নপত্র সংগ্রহ েরার সমে িা েদলজ পবরসদর েতক্ষন োেদি ততক্ষণ অিশ্েই  Covid-19 শ্তত ািলী 
যমদন চলদত হদি। (েজুদনর মদযে ২বমটার েরুত্ব িজাে ও মুদে মাক্স) 

প্রশ্নপত্র পািার পর ছাত্র-ছাত্রীরা A4 Size Paper-এ যে যকোন একদিকক উত্তর দিখকে, A4 Size Paper-এর 
িইুদিকক (both Side) যিখো চিকে নো। উত্তর অিশ্েই বনদজর হাদত বলেদত হদি প্রবতটি পাতাে Page No. (1,2,3) 

অিশ্েই বেদত হদি । Type copy  িা Xerox copy  যোনভাদিই গ্রহন েরা হদি না। যেউ ভূলিশ্ত বেদে োেদল তা 
িাবতল িদল গনে হদি। যলো সম্পূণত হদল বিশ্ববিেোলে (www.skbu.ac.in) িা েদলজ ওদেি সাইট 
(www.amcollege.ac.in) যেদে Front Page (I & II) download েদর Print বনদে তাদত বনদজর Roll No, Subject, 

Paper, Registration No. ইতোবে বলদে উত্তর পদত্রর উপর লাবগদে বেদত হদি এিং পরীক্ষােীর জনে প্রেত্ত স্থাদন সাক্ষর 
(Signature) েরদত হদি। Front page ছাডা উত্তরপত্র জমা বেদল পরীক্ষা িাবতল িদল গনে হদি। Front Page 

অসম্পূণত োেদলও তা িাবতল িদল গনে হদি। 
 প্রবতটি বিষদের উত্তর যলো সম্পূণত হদল উপদরাক্ত বনেম যমদন অেতাৎ যে পরীক্ষা যে বেন অনুবিত হদি যসই 
বেন িা 06-10-2020 পেতন্ত বলবেত উত্তরপত্র েদলদজ এদস বনজ বনজ বিভাদগ (Department-এ) জমা বেদত িলা 
হদে। 06-10-2020 তাবরদের পর যোনভাদিই উত্তরপত্র গ্রহন েরা হদি না। েদলদজ আসদত অবনেেু ছাত্র-ছাত্রীরা 
বনদজর উত্তরপত্র বনযতাবরত সমদের মদযে Online Submit েরদত পারদি।এ-বিষদে বনজ বনজ বিভাদগর বশ্ক্ষদের সদে 
যোগাদোগ েরদত হদি। Online submission সংক্রান্ত যোন ত্রুটি িা যগালদোদগর জনে যোনভাদিই েদলজ েততত পক্ষ 
োেী োেদি না। 
 যে সমস্ত বিষদে Practical  আদছ তারা ওই বনবেি বিষদের বশ্ক্ষদের সদে যোগাদোগ েদর Lab-Note Book 

েদলদজ জমা যেদি। (Geography Honours এর ছাত্র-ছাত্রীরা (6th Semester) 20 নম্বদরর জনে Lab-Note Book 
ততরী েরদি। িােী 20 নাম্বাদরর জনে পরীক্ষা বেদত হদি। 

 

উত্তরপত্র জমো যিেোর সময় পরীক্ষোর দিন যেকক 06-10-2020 িপুরু 12টো যেকক দেককি 5টো পেযন্ত। 

Honours: বনদজর Department এ যেদি। Program:  Subject অনুোেী Department-এ যেদি। 

 

প্রদিেন্ধী ছোত্র-ছোত্রীরো ককিকজ একস যিখককর অনুমদি দনকয় েোকে। একক্ষকত্র যিখককর দিক্ষোগি যেোগযোিো অেিযই 
পরীক্ষোেীর যেকক কম হকি হকে। 

আকিিোনুসোকর 

ককিজ কিতয পক্ষ 
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