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                                                                                        |লিজ্ঞলি|          তাল খ: 28 নরেম্ব , 2020 

 

এতদ্বা া জানারনা হরে পে, লিদযাসাগ  লিশ্বলিদযািরে    ীক্ষা লনোমক লিোগ, অন্তেুুক্ত প্ররতযক 

করিজ পক B.A./ B.Sc./ B.Com 2nd/4th intermediate semester এিং old B.A./ B.Sc./ B.Com. Part I/II 

এ    ীক্ষা সমূহ অেযন্ত ীণ মূিযােরন  মাধ্যরম সম্পন্ন ক া  লনরদুশ লদরেরে। গেনুরমন্ট পজনার ি লিলি 

করিজ, দাাঁতন 2, উক্ত   ীক্ষা সমূহ home assignment এ  মাধ্যরম িহণ ক া  লসদ্ধান্ত লনরেরে। 

করিরজ  সংলিষ্ট োত্র - োত্রীরদ  সুলিধ্ারথু উক্ত   ীক্ষা সংক্রান্ত প্ররোজনীে লকেু তথয :- 

ক) এই লিজ্ঞলি  সরে উত্তর পত্রের প্রথম পৃষ্ঠার রূপত্ররখা দেওয়া আত্রে। 

খ) োে – োেীরা উক্ত প্রথম পৃষ্ঠার অনুকরত্রে ননত্রেরা সাো কাগে পূরে করত্রে পাত্রর অথবা 

print out ননত্রয়ও পূরে করা দেত্রে পাত্রর। সতকুতা  সরে এিং িাধ্যতামিূকোরি লিশ্বলিদযািরে  প্রদত্ত 

প লজরেশন নম্ব  লনলদুষ্ট জােগাে লিখরত হরি। প্রশ্ন  রত্র উলিলখত subject / লিষে এিং paper / 

 ত্র সঠিকোরি উত্ত   রত্র  প্রথম  ৃষ্ঠাে লিখরত হরি। 

গ) আগামী 30/11/2020 োনরখ দথত্রক কত্রেত্রের website এসমস্ত লিোরগ  সংলিষ্ট প্রশ্ন  ত্র উ িব্ধ 

হরি। প্রত্রেেক োে – োেী দকবেমাে ননত্রের নবষত্রয়র প্রশ্ন পে গুনে download কত্রর উত্তরপে 

নেখত্রব। 

ঘ) প্রশ্নপে কত্রেত্রের website এ upload হওয়ার পর দথত্রকই োে – োেীরা বানিত্রে দথত্রকই উত্তর 

পে নেখত্রব।  

ঙ) প্রলতটি উত্ত   রত্র  একটি কর  PDF Copy লনরজরদ  কারে প রখ পদওো    ামশু পদওো হরে। 

 



চ) Part I / 2nd semester এ  োত্র – োত্রী া 03/12/2020 তাল রখ এিং Part II / 4th 

semester এ  োত্র - োত্রী া 04/12/2020 তাল রখ সমস্ত উত্ত   রত্র  hard copy একসরে করিজ 

কােুািরে সকাি 11:30 পথরক লিরকি 3.30 এ  মরধ্য জমা পদরি। 

ে) পরীক্ষা সংক্রান্ত দে দকাত্রনা প্ররোজরন করিরজ  লিোগীে লশক্ষক-লশলক্ষকারদ  সরে পোগারোগ ক া 

পেরত  ার । 

 

লি. দ্র.: সংলিষ্ট োত্র - োত্রীরদ  পকালেি-19 এ  োিতীে লিলধ্ পমরন করিরজ আসা  লনরদুশ 

পদওো হরে। 

 

 
 

 

িঃ শশশি কুমা  লদণ্ডা 

অধ্যক্ষ, গেনুরমন্ট পজনার ি লিলি করিজ,  দাাঁতন- 2 

কাশমুলি,  লিম পমলদনী ু  
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