
                       নয়াগ্রাভ ণ্ডিত যঘুনাথ ভুভুু সযকাণ্ডয ভহাণ্ডফদযারয়  

                                    ফাাংরা ণ্ডফবাগ  

 

 মভমভা নাং         তাণ্ডযখ ২৫/১২/২০২১  

                                     ণ্ডফজ্ঞণ্ডি  

ভহাণ্ডফদযারময়য প্রথভ, তৃতীয় ও ঞ্চভ  মসমভস্টামযয ফাাংরা ণ্ডফবামগয (সাম্মাণ্ডনক ও সাধাযণ) 

সকর ছাত্রছাত্রীমক জানামনা মামে মম, ০৩/০১/২০২২ তাণ্ডযখ মসাভফায  মথমক ০৮/০১/২০২২ 

তাণ্ডযখ ণ্ডনফায মুন্ত অবযন্তযীণ ভূরযায়ন অনুণ্ডিত হমফ।                                                                                                                

যীক্ষায সভয়সূণ্ডি ও ণ্ডনমদুাফরী ণ্ডনম্নরূ— 

যীক্ষায সভয়সূণ্ডি-  

ঞ্চভ মসমভস্টায  

Paper name Date Time 
cc-11 & cc-12 (hons.) 03/01/2022 Each paper 1 hour 
DSE (A) & DSE (B) (hons.) 06/01/2022 Each paper 1 hour 
DSE (PASS) 03/01/2022 30 minute 
GE (PASS) 06/01/2022 30 minute 

তৃতীয় মসমভস্টায  

Paper name Date Time 
cc-5 & cc-6 (hons) 04/01/2022 each paper 1 hour 

cc-7 & SEC (hons) 07/01/2022 Each paper 1 hour 

GE-3 04/01/2022 30 minute 

DSC & SEC (pass) 07/01/2022 Each paper 30 minute 

 

 



প্রথভ মসমভস্টায  

Paper name Date Time 
cc-1 & cc-2 (hons) 05/01/2022 Each paper 1 hour 
GE-1 08/01/2022 30 minute 
DSC(CC-1) (pass) 05/01/2022 30 minute 
 

 

যীক্ষায ণ্ডনমদুাফরী-  

১। সকর যীক্ষাথুী ফাণ্ডিমত ফমস যীক্ষা মদমফ। এয জনয কমরমজ আসায দযকায মনই। 

২। যীক্ষায প্রশ্নত্র ণ্ডণ্ডিএপ পাইর আকাময কমরমজয ওময়ফসাইমে এফাং  ণ্ডফবামগয মহায়ােস্

অযা গ্রুম যীক্ষায ণ্ডনধুাণ্ডযত ণ্ডদন সকার ১০োয় মদওয়া হমফ। যীক্ষায ণ্ডনধুাণ্ডযত সভময়য আমগ 

প্রশ্নত্র িাউনমরাি কময ণ্ডনমত হমফ। 

৩। উত্তয ণ্ডরখমত হমফ A4 মাময। মমজয ওময ণ্ডরখমত হমফ – কমরমজয নাভ, ণ্ডনমজয নাভ, 

মযণ্ডজমেন নম্বয, মায মকাি, মামযয নাভ ও যীক্ষায তাণ্ডযখ। মমজয ণ্ডনমি ৃিা সাংখযা ফা 

মজ নম্বয উমেখ কযমত হমফ। 

৪। প্রশ্নমত্র ূণুভান থাকমফ অনামসুয জনয ২০ নম্বয ও ামসয জনয ১০ নম্বয। একণ্ডে ১০ 

নম্বমযয প্রমশ্নয উত্তয ণ্ডরখমত হমফ অনণ্ডধক ২৫০ মে।  

৫। মরখায য প্রণ্ডতণ্ডে মামযয ণ্ডনণ্ডদুষ্ট উত্তযত্র স্ক্যান কময ণ্ডণ্ডিএপ পাইর আকাময মভর 

কযমত হমফ। 

৬। ফাাংরা (সাধাযণ) ছাত্রছাত্রীযা মভর কযায সভয় মভমরয সাফমজক্ট ণ্ডহমসমফ ণ্ডরখমফ— 

 BENGALI (DSE/DSC/SEC/GE), SEM-(1/3/5),INTERNAL EXAM-2022  



৭। ফাাংরা অনামসুয ছাত্রছাত্রীযা মভমরয সাফমজক্ট ণ্ডহমসমফ ণ্ডরখমফ—  

BENGALI(HONS), SEM-(1/3/5), INTERNAL EXAM-2022  

৮। যীক্ষায ণ্ডনধুাণ্ডযত ণ্ডদমনয সন্ধ্যা ৬ োয ভমধয উত্তযত্র মভর কযমত হমফ। মভর আইণ্ডি হর— 

ngc.bengh@gmail.com ( অনামসুয জনয)   

 ngc.bengg@gmail.com   ( ামসয জনয)  

                                                                                                     
 

 

 

Dr. Netai Chandra Das      Dr.Animesh Kundu  

Officer-in-Charge      HOD, Bengali  

Nayagram P.R.M. Govt. College    Nayagram P.R.M.Govt. College   
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