
 
 

 
 
 
 
 

    Ref. No. : Off/Stu/Exam/Sem-IV(2022)                                                                         Date : 18.07.2022 
 

 

িব.এ. চতুথ সেম ার (Sem-IV)  2022 পরী া সং া  িব ি  
 

এত ারা সংি  ছা ছা ীেদর অবগত করা হে  য িব.এ. চতুথ সেম ােরর পরী া আগামী 19.07.2022 তািরখ 
 হেব (িব ািরত সূচী Annexure-IV)৷ পরী া িদেত হেব ে ড মােড বািড়েত বেস৷  

 

পরী া সং া  জ রী াতব  - 
 

1) য সম  ছা ছা ী িনিদ  সমেয় অনলাইন Form Fill-up কেরেছ ও কেলজ অিফেস Exam Fees দান কের 

Provisional Admit verification কেরেছ ধুমা  সই সম  ছা ছা ীরা পরী া িদেত পারেব । পরী া িদেত হেব 

ে ড মােড বািড়েত বেস৷ পরী া  হওয়ার 30 িমিনট আেগ কল াণী িব িবদ ালয় (www.klyuniv.ac.in/)  

ও কেলেজর ওেয়বসাইেট (www.muzaffarahmedmahavidyalaya.org) প  পাওয়া যােব৷  

2) পরী াথ রা বািড়েত বেস পরী ার উ রপ  িলখেব৷ উ রপ  িলখেত হেব A4 সাইেজর কাগেজ চারিদেক পিরমাণ 

মত মািজন রেখ৷ উ রপে র থম পাতায় ছা ছা ীর রিজে শন নং, অ াডিমেট িলিখত রাল নং ও  

িবষয়/ পপােরর নাম ভােব িলখেত হেব এবং পরবত  িত পাতার উ  মািজেনর উপের পপােরর নাম, রাল 

নং ও রিজ শন নং এবং িন  মািজেনর নীেচ পৃ া সংখ া উে খ করেত হেব (নমুনা উ রপ  Annexure-I)৷ 

িত  উ রপে র েত কেলজ থেক সং হ করা Admit-এর কিপ জেুড় িদেত হেব। 

3) উ রপ  িলখেত হেব কাগেজর একিদেক, অন িদক সাদা রাখেত হেব৷ 

4) িনিদ  িবষয়/ পপােরর উ রপ  পরী া শেষর 30 িমিনেটর মেধ  িনিদ  ই- মল আই.িড.- ত পাঠােত হেব৷  

উ রপ  পাঠােত হেব pdf মােড 8 এম.িব সাইেজর মেধ ৷ একটা পপােরর উ রপ  একটা ফাইেল িদেত হেব৷ 

িবষয়/ পপার িভি ক উ রপ  পাঠােনার ই- মল আই.িড. Annexure-II-এ দওয়া হল৷ ইেমল হেড পপােরর 

নাম ও পপার ক ােটগির HCC/PCC/SEC ইত ািদ িলখেত হেব এবং মল বিডেত ছা ছা ীর রিজে শন নং, 

রাল নং ইত ািদ িলখেত হেব (Annexure-III)৷ একই ই- মল থেক একািধক উ রপ  পাঠােনা যােব না। 

একািধক মল থেকও একই উ রপ  পাঠােনা যােব না । এক   উ রপ  একবারই মল করেত হেব ।  

5) কােনা ছা ছা ী যাি ক বা নট কােনকশন সং া  সমস ার জন  উ রপ  ই- মেল পাঠােত অপারগ হেল, 

িসলব  খােম পরী ার পেরর িদন (পেরর িদন ছু  থাকেল পরবত  কােজর িদন) বলা 12টার মেধ  কেলজ 

অিফেস এেস জমা িদেত পারেব৷ খােমর উপর ছা ছা ীেদর রিজে শন নং, রাল নং ও িবষয়/ পপােরর নাম 

 ভােব িলখেত হেব৷ উ রপ  জমা দওয়ার িনিদ  সময় উ ীণ হওয়ার পর উ রপ  পাঠােল তা াহ  হেব 

না৷ পেরর িদন ছা ছা ীর পরী া থাকেল অিভভাবক বা অিভভািবকাগণও উ রপ  জমা িদেত পারেবন।   

6) ব বহািরক (Practical/Lab based) পে র পরী াও অফ-লাইন মােড হেব৷ িব ািরত তেথ র জন  িবভীগীয় 

ধান মহাশয়/মহাশয়ার সে  যাগােযাগ করেত বলা হে ।  
 

িব: : 
 ছা ছা ীেদর কউ ে ড মাড পরী া প িতেত স  না হেল িব িবদ ালেয়র িনেদেশর 11 নং ধারা 
অনুযায়ী  তারা কািভড পিরি িত িনয়ি ত হওয়ার পর িব িবদ ালয় কতৃক গহৃীত অফ-লাইন পরী ায় 

বসেত পারেব ৷ 

 

S/d- 

Dr. Md. Ginnatulla Sk. 
TEACHER-IN-CHARGE 

Muzaffar Ahmed Mahavidyalaya 
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িবষয় / পপারিভি ক উ রপ  পাঠােনার ই- মল আই.িড 
 

িবষয় ই- মলআই.িড 
Arabic (Honours & Programme) mam.arabic@gmail.com 

Bengali (Honours & Programme) mam.bengali@gmail.com 

Education (Honours & Programme) mam.educat@gmail.com 

English (Honours & Programme : LCC & MIL) mam.english1@gmail.com 

Geography (Honours & Programme) mam.geog1@gmail.com 

History (Honours & Programme) mam.hist@gmail.com 

Philosophy (Honours & Programme) mam.philosophy@gmail.com 

Pol. Science (Honours & Programme) mam.polsc@gmail.com 

Sanskrit (Honours & Programme) mam.sanskrit@gmail.com  

Sociology (Honours & Programme) mam.sociology1@gmail.com 

Environmental Science examination.mam@gmail.com  
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