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Ref. No:                                                           Date: 26/09/2020 

সিধ ো- কোধ ো- সিরিো- সিশ্বসিদ্যোলধ়ের 2020 িোধলর BA/B.Com/B.Sc  পরীক্ষো িংক্রোন্ত স ধদ্ে সিকো: 
BA/B.Sc. (Hons & Programme )          =          BA/B.Sc  (Part - III) Exam 2020. 

 

১।  আগোমী  01/10/2020 তোসরখ থেধক 05 /10/2020 পর্েন্ত িোস়িধত িধিই পরীক্ষো চলধি। 

 (02/10/2020 তোসরধখ পরীক্ষো থ ই) 

 

 ২।   িকোল 10 টো়ে (1st half) এিং দ্পুুর  2 টো়ে (2nd half) পরীক্ষো শুরু হধি। 

 

৩।     পরীক্ষোর সদ্ গুধলোধত পরীক্ষো শুরুর আ  ঘণ্টো আধগ SKBU এিং কধলধের Website  থেধক পরীক্ষোর প্রশ্নপত্র ডোউ ধলোড করো  
র্োধি। 

 

৪।   A/4  িোইধের িোদ্ো কোগধে শু ুমোত্র একসদ্ধকই উত্তর  সলখধত হধি । 

   থি ে য থিিসকছু A/4 িোইধের িোদ্ো কোগধে থরসড রোখধত হধি। 

 

৫।   পরীক্ষোর সদ্ গুধলোধত িকোল 9.30 টো়ে িংসিষ্ট কধলে থেধকও প্রশ্ন পত্র পোও়েো র্োধি। 

 

৬। থর্সদ্  পরীক্ষো থিসদ্ ই িো তোর পধরর সদ্   কধলধে উত্তর পত্রগুধলো অসতঅিিযই েমো সদ্ধত হধি। 

 

৭।   উত্তর পত্র েমো থ ও়েোর ে য িকোল 10 টো থেধক সিধকল 5 টো পর্েন্ত কধলে কোউন্টোর থখোলো েোকধি। 

 

৮।   কধলে ওধ়েিিোইট থেধক সিশ্বসিদ্যোলধ়ের থদ্ও়েো দ্ধুটো ফ্রন্ট থপে (page - 1 & page - 2) আধগ থেধকই ডোউ ধলোড কধর থিি সকছু 

সপ্রন্ট স ধ়ে রোখধত িলো হধে। ছোত্রছোত্রীরো থিই সিধট  োম, থরোল  োম্বোর প্রভৃসত সলধখ প্রসতটি উত্তরপধত্রর িোধে কধলধে েমো থদ্ধি। 

 

৯। সিকল্প সহধিধি উত্তর পত্রগুসল কধলধের স সদ্েষ্ট Mail Id র  মো যধমও েমো করোর িযিস্থো েোকধি। 

 

প্রসতটি সডপোটে ধমন্ট অ ুর্ো়েী Mail Id আলোদ্ো আলোদ্ো েোকধি। থিগুধলো স সদ্েষ্ট িমধ়ে ওধ়েিিোইধট আপধলোড করো হধি। 

 

১০।  BA/B.Sc.  Part- III পরীক্ষো়ে থর্ িি সিষ়েগুধলোর আধগ পরীক্ষো হধ়েধছ, থিগুধলো িোদ্ সদ্ধ়ে অ য সিষ়ে গুসলর পরীক্ষো হধি। 

 

১১।  িকল ছোত্রছোত্রীধক কধলধের ওধ়েিিোইট প্রসতসদ্  থদ্খোর ে য িলো হধে। 

 

*. 06/10/2020 তোসরধখর পর থকো  উত্তরপত্র কধলধে েমো থ ও়েো হধি  ো। অতএি 05/10/2020 তোসরধখর মধ যই িমস্ত উত্তর পত্র েমো 
থদ্ও়েোর কোে থিষ করধত হধি। 

 
* *  পরীক্ষো িংক্রোন্ত সিষধ়ে থকো  প্রশ্ন েোকধল স ম্নসলসখত থ ো   োম্বোরগুধলোধত থর্োগোধর্োগ করধত িলো হধে: 

 

9007953860 / 9832777800 *   এছাডা কলেলের এই Mail Id  তেও  ত াগাল াগ করা  ালে:     kashipur_mmm@yahoo.in 
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