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Ref. No:                          Date:   28/06/2021 
 

NOTICE 
 

Semester - VI Examinations 2021 
 

Form Fillup সং�া� িব�িবদ�ালেয়র িনেদ� শনাবলী: 

 

১। আগামী  01/07/2021 �থেক 06/07/2021পয�� BA/B.Sc. Sem-VI Exam 2021 এর ফরম িফলাপ �� হেব। 

 

01/07/2021 –    (Honours only) 

02/07/2021 & 03/07/2021  (General) 

05/07/2021 & 06/07/2021  (General) 

 

২। উ� পরী�ার ফরম িফলাপ িফজ �ভৃিত কেলেজর অনলাইন �পাট� ােল (কেলেজর বাইের) জমা িদেত হেব এবং �সখান 

�থেক িফজ জমা �দওয়ার রিশদ সং�হ করেত হেব। 
 

৩। ফরম িফলােপর সময় �িত� ছা� ছা�ী �যসব িজিনস �িল সে� কের কেলজ িনেয় আসেব �স�িল হল: 

(ক) িফজ জমা �দওয়ার রিশদ। 

(খ)  আধার কােড� র �জর� কিপ। 

(গ)  1 কিপ পাসেপাট�  সাইেজর কালার ফেটা। 
 

কেলেজ উপি�ত ছা�-ছা�ীেদর িনয়ম-শ�ৃলা বজায় রাখেত হেব এবং Covid 19 �া��িবিধ �মেন চলেত হেব। 

 

 

                 অধ�� 

কািশপুর মা: ম: মহািবদ�ালয়  

   কািশপুর পু�িলয়া 

 

 

 

 

Fees payment Link:         https://kashipurmmm.feespayment.in 

িব�িবদ�ালেয়র িনেদ� শ অনযুায়ী সবাই বািড়েত বেসই পরী�া �দেব। 

��প� িব�িবদ�ালেয়র ও কেলজ ওেয়বসাইেটর পাশাপািশ হওয়াটসআপ �েপও 

�দওয়া হেব, যারা �াট�  �ফােনর অভােব হওয়াটসআপ �েপ �নই তারােকই �কবল 

�েয়াজেন কেলজ �থেক �� �দওয়া হেব, িক� �� িনেয় আবার বািড়েত বেসই 

পরী�া িদেত হেব। 

িব�িবদ�ালেয়র িনেদ� শ অনযুায়ী কেলজ ক�া�ােস বেস পরী�া �দওয়া যােব না। 

এ� সকল ছা� ছা�ীেদর কেঠারভােব মানেত হেব। 

mailto:kashipur_mmm@yahoo.in
http://www.kashipurmmm.org/
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Ref. No:                          Date:   28/06/2021 

NOTICE 
 

Semester - VI Examinations 2021 
 

পরী�া সং�া� িব�িবদ�ালেয়র িনেদ� শনাবলী: 
 

১। Open Book Examination -  ছা�-ছা�ীরা তােদর বািড়েত বেসই পরী�া �দেব। 
 

২।  আগামী 19/07/2021 �থেক পরী�া �� হেব। 
 

৩। পরী�া ��র আধঘ�া আেগ িব�িবদ�ালেয়র ওেয়বসাইট এবং কেলেজর ওেয়বসাইট দইু জায়গা �থেকই সংি�� 

��প� ডাউনেলাড করা যােব। 

উে�খ�, িব�িবদ�ালয় কতৃ� ক �দ� দইু কিপ (Page I &II) ওই ওেয়বসাইট �থেকই ডাউনেলাড করেত হেব �স�িল 

ভােলাভােব পেড় িনেয় �য সব জায়গা �েলা িফলাপ করার �স�েলা ভােলাভােব িফলাপ কের এবং িনিদ�� জায়গায় 

Signature কের �িত� উ�রপে�র সােথ কেলেজ জমা িদেত হেব। পরী�া �শষ হওয়ার এক ঘ�ার মেধ� উ�রপ� 

কেলেজ অনলাইন অথবা অফলাইেন জমা িদেত হেব। উ�র প� জমা িদেয় কেলজ �থেক �াি� �ীকার প� িনেত হেব। 
 

৪। �যসব ছা�-ছা�ীেদর ই�ারেনট সংেযােগর অসুিবধা আেছ বা যােদর �াট�  �ফান �নই �ধুমা� তারাই কেলেজ এেস 

সংি�� ��প� িনেয় যােব। 
 

৫। A/4 size  কাগেজ �ধুমা� একিদেক িনেজর হােত উ�র িলখেত হেব। 
 

৬। �িতব�ী ছা� ছা�ীরা �েয়াজেন িব�িবদ�ালেয়র অনমুিত�েম �িতেলখেকর সুিবধা িনেত পাের। 
 

৭। কেলজ �থেক �েয়াজন িভি�ক �� প� সং�হ করা এবং উ�র প� কেলেজ জমা �দওয়া �িত� ��ে�ই কেলজ 

িব�িবদ�ালেয়র িনয়ম শ�ৃলা এবং Covid 19  �া��িবিধ সকলেক �মেন চলেত হেব। 
 

�কান�েমই কেলেজ জমােয়ত িনিষ�। 
 

      অধ�� 

কািশপুর মা: ম: মহািবদ�ালয়  

   কািশপুর পু�িলয়া 

  
 
 
 
 
 

িব�িবদ�ালেয়র িনেদ� শ অনযুায়ী সবাই বািড়েত বেসই পরী�া �দেব। 

��প� িব�িবদ�ালেয়র ও কেলজ ওেয়বসাইেটর পাশাপািশ হওয়াটসআপ �েপও 

�দওয়া হেব, যারা �াট�  �ফােনর অভােব হওয়াটসআপ �েপ �নই তারােকই �কবল 

�েয়াজেন কেলজ �থেক �� �দওয়া হেব, িক� �� িনেয় আবার বািড়েত বেসই 

পরী�া িদেত হেব। 

িব�িবদ�ালেয়র িনেদ� শ অনযুায়ী কেলজ ক�া�ােস বেস পরী�া �দওয়া যােব না। 

এ� সকল ছা� ছা�ীেদর কেঠারভােব মানেত হেব। 

�যসব ছা�-ছা�ীরা �কান একটা �সিম�াের  

সেব�া� িতন বছর পরী�া �দওয়ার সেুযাগ 

পাওয়ার পেরও �সই িবেশষ �সিম�াের পাস 

করেত না পারেল তারা িস� �সিম�াের 

পরী�ার জন� ফম� িফলাপ  করার সেুযাগ পােব 

না I তাই তারা পরী�ার জন� অনলাইেন �কান 

িফজ �পেম� করেব না। 
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