
NOTICE  FOR B.A/BSC  PART-I  AND PART-II ( HONOURS AND GENERAL) EXAMINATION -2021 

বিএ/বিএসবস পার্ট  -১ এিং পার্ট  -২ (অনাসট / জেনারেল) কাবলযাচক করলরেে সকল বিক্ষার্থীরেে োনারনা যারে 

জয, তারেে ২০২১ সারলে পেীক্ষা 01.09.2021 জর্থরক 05.09.2021 পযটন্ত অনুবিত হরি। পেীক্ষাে সমযসূচী 
বনম্নরূপ:- 

ইউবনর্ 

 

বিষয 

 

পেীক্ষাে তাবেখ তাবেখ 

 

উত্তেপত্র েমা জেওযাে 

তাবেখ 

 

মন্তিয 
 

করলরেে ওরযিসাইরর্ 

প্রশ্ন 

 

 

B.A/ BSc- পার্ট - I 
(অনার্ট) 

সি বিষয 

 

01.09.2021 জর্থরক 

05.09.2021 
 

06.09.2021  

 From 11.30 AM  to 

4.30 PM  

সমস্ত অনাসট এিং জেনারেল বিষয 

একই তাবেরখ েমা বেরত হরি/ 

বিভারেে সংবিষ্ট ইরমইরলও পাঠারনা 

যারি 

. 

কাবলযাচক করলরেে 

ওরযিসাইরর্ 

31.08.2021 তাবেরখ 

12.30 র্া জর্থরক সমস্ত 

প্রশ্ন পাওযা যারি। 

 

B.A/BSc- পার্ট - 

II (অনাসট) 

 

সি বিষয 

 

01.09.2021 জর্থরক 

05.09.2021 

 

06.09.2021 From 

11.30AM  to 4.30 PM সমস্ত অনাসট এিং জেনারেল বিষয 

একই তাবেরখ েমা বেরত হরি/ 

বিভারেে সংবিষ্ট ইরমইরলও পাঠারনা 

যারি 

 

কাবলযাচক করলরেে 

ওরযিসাইরর্ 

31.08.2021 তাবেরখ 

12.30 র্া জর্থরক সমস্ত 

প্রশ্ন পাওযা যারি। 

. 

 



 

 

B.A/ BSc- পার্ট - I 
(জেনারেল) 

সি বিষয 

 

03.09.2021 to 

05.09.2021 

06.09.2021 From 

11.30AM  to 4.30 PM সমস্ত  জেনারেল বিষয একই তাবেরখ 

েমা বেরত হরি/ বিভারেে সংবিষ্ট 

ইরমইরলও পাঠারনা যারি। 

 

কাবলযাচক করলরেে 

ওরযিসাইরর্ 

31.08.2021 তাবেরখ 

12.30 র্া জর্থরক সমস্ত 

প্রশ্ন পাওযা যারি। 

 

 

B.A/ BSc- পার্ট - I I 
(জেনারেল) 

সি বিষয 

 

03.09.2021 to 

05.09.2021 

06.09.2021 From 

11.30AM  to 4.30 PM সমস্ত  জেনারেল বিষয একই তাবেরখ 

েমা বেরত হরি/ বিভারেে সংবিষ্ট 

ইরমইরলও পাঠারনা যারি। 

 

কাবলযাচক করলরেে 

ওরযিসাইরর্ 

31.08.2021 তাবেরখ 

12.30 র্া জর্থরক সমস্ত 

প্রশ্ন পাওযা যারি। 

 

 

 

 

 

 

 



 

NOTICE  FOR B.A/BSC  SEMESTER-I  AND  SEMESTER-II ( HONOURS AND GENERAL) EXAMINATION -2021 

বিএ/বিএসবস জসবমস্টাে -II এিং জসবমস্টাে -IV (অনাসট অযান্ড জেনারেল) কাবলযাচক করলরেে সকল 

বিক্ষার্থীরেে োনারনা যারে জয, তারেে ২০২১ সারলে পেীক্ষা বনম্নবলবখত সমযসূচী অনুযাযী অনুবিত হরি:- 

ইউবনর্ 

 

পেীক্ষাে ধেন 

 

জমাড 

 

মান 

 

 

করলরেে ওরযিসাইরর্ পাওযা 

যায 

 

করলরে অযাসাইনরমন্ট 

েমা জেওযাে তাবেখ 

 

B.A/ BSc- SEM-II 

(অনাসট/ জেনারেল) 

 

অভযন্তেীণ মূলযাযন 

বসরলিারস অন্তভুট ক্ত 

 

 

অযাসাইনরমন্ট েমা 

বেরত হরি 

 

14  (Arts) 

6 (Science) বিষয বভবত্তক অযাসাইনরমন্ট 2 

জসরেম্বে, 2021 জর্থরক করলরেে 

ওরযিসাইরর্ জেওযা হরি 

 

08.09.2021 to 

09..09.2021 

 

 

From 11.30 AM -

4.30PM 

B.A / BSc- SEM-IV 

(অনাসট / জেনারেল) 

 

অভযন্তেীণ মূলযাযন 

বসরলিারস অন্তভুট ক্ত 

 

অযাসাইনরমন্ট েমা 
বেরত হরি 

14  (Arts) 

6 (Science) বিষয বভবত্তক অযাসাইনরমন্ট 2 

জসরেম্বে, 2021 জর্থরক করলরেে 

ওরযিসাইরর্ জেওযা হরি 

 

10.09.2021 to 

11.09.2021 

 

 

From 11.30 AM -

4.30PM 

 

 

 

 



 

 

 

B.A / BSc- SEM-II 

এিং SEM-IV (অনাসট / 

জেনারেল) 

 

িযিহাবেক 

 (Practical) 

অনলাইন জমারড পেীক্ষা 

অনুবিত হরি 

 

বসরলিাস 

অনুযাযী 
 

বিভােগুবল 7 জসরেম্বে, 2021 

এে মরধয গ্রহণ কেরি 

 

 

বিভাগ িযিহাবেক পেীক্ষাে 

র্ময়রূ্বি জেরি 

 

 

B.A / BSc- SEM-II 

এিং SEM-IV (অনাসট / 

জেনারেল) 

 

িাবহযক 

  (External ) 

Google forms 

অনলাইন জমারড পেীক্ষা 

অনুবিত হরি 

 

1) 8x2 = 16 

MCQ for Arts 

2) 6x2 =12 for 

Science 

বিষযবভবত্তক বলঙ্ক করলরেে 

ওরযিসাইরর্ পাওযা যারি 

 

 

পেীক্ষাে তাবেখ (অনলাইন 

জমাড) 07.09.2021 জর্থরক 

14.09.2021  
(14.09.2021 এ বলঙ্কটি বিকাল 

5 র্ায় িন্ধ হরি) 

 

 Dr. Nazibar Rahaman 

 Principal, Kaliachak College 
 27.08.2021 

 


