গুসকরা মহাবিদ্যালয়
1st Semester অনলাইন পরীক্ষা ও খাতা জমা দদ্ওয়া সংক্রান্ত গুরুত্বপূ র্ণ বনর্দ্ণশািলী - 2021


1st

Semester-এর

Admit

Card

মহাবিদ্যালর্য়র

ওর্য়িসাইর্ে

(www.gushkaramahavidyalaya.ac.in) দদ্ওয়া হর্ি। প্রর্তযকর্ক তার বনর্জর Admit Card বে
ডাউনর্লাড কর্র বপ্রন্ট বনর্য় রাখর্ত হর্ি। ছাত্রছাত্রীরা দকিলমাত্র বনর্জর Admit Card-বে ডাউনর্লাড
করর্ি। খাতা জমা দদ্ওয়ার সময় ঐ Admit Card দদ্খার্ত হর্ি, নর্েৎ খাতা জমা দনওয়া হর্ি না।
অর্নযর Admit Card িযিহার করর্ল তা দ্ন্ডনীয় অপরাধ ির্ল গর্য হর্ি এিং তার বিরুর্ে আইনানু গ
িযিস্থা গ্রহর্ করা হর্ি।


প্রশ্নপর্ত্র দকিলমাত্র ৫ নম্বর ও ১০ নম্বর্রর প্রশ্ন থাকর্ি।

প্রথম ধাপ:

প্রর্তযক ছাত্রছাত্রীর্ক বিশ্ববিদ্যালয়/কর্লর্জর অবিবসয়াল ওর্য়িসাইে দথর্ক ফ্রন্ট দপজ ডাউনর্লাড
কর্র সবিকভার্ি পূ রর্ করর্ত হর্ি। (বিশ্ববিদ্যালর্য়র দরাল নং ও দরবজর্েশন নং দলখার সময়
সতকণ থাকর্ি)। এখার্ন ফ্রন্ট দপর্জর বলঙ্ক দদ্ওয়া হল, এখান দথর্কও ডাউনর্লাড করা যার্ি।
Front

Page

Download

link:

https://drive.google.com/file/d/1OTr3Z-

bzyq8jiB1tdgyHfF3vsm2mkEkJ/view?usp=sharing
বিতীয় ধাপ: পরীক্ষার বনবদ্ণষ্ট বদ্র্ন কর্লজ ওর্য়িসাইে দথর্ক পরীক্ষা শুরু হওয়ার ৩০ বমবনে পূ র্িণ প্রশ্নপত্র
ডাউনর্লাড করা যার্ি। A4 সাইর্জর কাগর্জ বনর্জর হার্ত (োইপ নয়) উত্তর দলখার কাজবে
বনবদ্ণষ্ট সমর্য়র মর্ধয দশষ করর্ত হর্ি। উত্তরপর্ত্রর প্রর্তযক পাতায় উপর্রর বদ্র্ক University
Roll No., Subject, Course/Paper ও Page No. বলখর্ত হর্ি। এিং দমাে কতগুবল পাতা
হর্য়র্ছ তা Front Page-এ উর্েখ করর্ত হর্ি।
তৃতীয় ধাপ:


পরীক্ষার সময় দশষ হওয়ার পর সিণাবধক ৩০ বমবনর্ের মর্ধয উত্তরপত্রবের্ক Page No.-এর
ক্রমানু যায়ী সাবজর্য় PDF কর্র (Android Phone-এ উত্তরপত্র PDF করার জনয Google Play
Store-এ বগর্য় CamScanner / Kaagaz Scanner / Camera Scanner Advance -এই
ধরর্র্র Software িযিহার কর্র PDF করা যার্ি) একবে মাত্র িাইল কর্র কর্লর্জর ওর্য়িসাইর্ে
দদ্ওয়া প্রর্তযকবে বিষয়/র্কার্সণর জনয বনবদ্ণষ্ট e-mail-এ পািার্ত হর্ি।

িাইর্লর নাম University Roll No. বদ্র্য় করর্ত হর্ি।


e-mail পািার্নার সময় e-mail-এর subject-এর জায়গায় ননজজর University Roll No,
Subject ও Paper/Course বলখর্ত হর্ি।



যাবিক কারর্র্ e-mail পািার্না সম্ভি না হর্ল উক্ত ৩০ বমবনর্ের মর্ধযই কর্লর্জ এর্স খাতা জমা
বদ্র্ত হর্ি। বনবদ্ণষ্ট সময় অবতক্রান্ত হর্ল খাতা জমা দনওয়া হর্ি না।



পরীক্ষার্থী ব্যতীত অনয কেউ খাতা জমা নিজত পারজব্ না।



েজেজজ আসার সময় মাস্ক পরা ব্াধ্যতামূ েে।

