
িবেশষ িব ি  
১১ /০৭ /২২ 

এত ারা বুিনয়াদপুর মহািবদ ালেয়র 2nd সেম ােরর সকলছা /ছা ীেদর 
িবেশষভােব জানােনা যাে  য, গৗড়ব  িব িবদ ালয় িনধািরত সময়সূচী 

অনুসাের আগামী ২২ /০৭ /২২তািরখ থেক তামােদর পরী া  হেত চেলেছ । 
উ  পরী ার জন  িব িবদ ালয় দ  উ রপ  (Answer Script)Admit Card 

দিখেয় মহািবদ ালয় থেক সং হ করেত হেব। যিদন য িবষেয়র পরী া হেব, 

সিদন সই পরী ােশেষ ২ঘ ার মেধ  শরীের এেস িব িবদ ালয় দ ACSR( 
Attendance Cum Signature Register)-এ া র কের উ  িবষেয়র 

উ রপ (Answer Script) মহািবদ ালেয় এেস জমা করেত হেব । ২ঘ ার পের 

কােনা মেতই উ রপ  জমা নওয়া হেব না, কারণ উ  উ রপ িল ২ঘ া পের 

িব িবদ ালয় কতৃপ  এেস িনেয় যােব । 

 

িব.  : 
১)মহািবদ ালয় থেক উ রপ (Answer Script) দওয়াহেব - 

১ ২ /০৭ /২০২২তািরখ ( বলা ১২  টা থেক ৩.০০ টা পয ) 
১ ৩ /০৭ /২০২২তািরখ ( বলা ১২.০০টা থেক ৩.০০ টা পয ) 
১ ৪ /০৭ /২০২২তািরখ ( বলা১২.০০টােথেক৩.০০টাপয ) 

১ ৫ /০ ৭ /২০২২তািরখ ( বলা১২.০০ টা থেক ৩.০০টা পয ) 
 

২)উ রপ  (Answer Script) সং হ করার জন  ছা /ছা ীেদর 
িনেজেকAdmit Card সে  িনেয় আসেত হেব । 

৩) উ রপ  (Answer Script) সং হ করার সময় ছা /ছা ীেদর া র 
করেত হেব 

 
 



SEMESTER- 2 
 

ROOM NO.- 10 (NEW BUILDING ROOM) 
 

উ রপ  সং হ এবং জমা করার টিবল নং – 
টিবলনং িবভাগ              রালনং 

১ সা ািনক        বাংলা, ইংেরজী, সং ৃত 

 

২ সা ািনক    ইিতহাস, রা িব ান, িশ ািব ান 

 

৩ সাধারণ   0521GENA-0981 to 0521GENA- 1139 

৪ সাধারণ   0521GENA-1140 to 0521GENA- 1283 

৫ সাধারণ    0521GENA-1285 to 0521GENA- 1432 

 
 
 
 
 
 
 
 



ROOM NO.- 11 (NEW BUILDING ROOM) 
 
উ রপ  সং হ এবং জমা করার টিবল নং  

টিবলনং িবভাগ রালনং 

১ সাধারণ      0521GENA-1435 to 0521GENA- 1583 

২ সাধারণ    0521GENA-1584 to 0521GENA- 1726 

 
 

        ROOM NO.- 12 (NEW BUILDING 
ROOM) 
 
উ রপ  সং হ এবং জমা করার টিবল নং – 

টিবলনং িবভাগ                  রালনং 

১ সাধারণ     0521GENA-1728 to 0521GENA- 1883 

২ সাধারণ      0521GENA-1885 to 0521GENA- 2025 

3 সাধারণ      0521GENA-2027 to 0521GENA- 2137 

  & 2019/2020 registered candidates.  
 


