
                                                            

 

                                        
 

  

িব ব াপী

পাসেকােসর

আপেলাড
 

গলসী

১।  অনলাইন

না।  

২।  অনলাইন

৩।  অনলাইন

২।  অনলাইন

৩।  অনলাইন

সিদেক

৪।  িতিট

ন র, রিজে শন

ছা ছা ীেদর

৫।  অনলাইন

ভােব

ইেমল আইিডেত

৬।   কেলজ

ন েরর

                                                            

                                        
  

  

ষ  সেম ার

িব ব াপী কেরানা 

পাসেকােসর ছা ছা ীেদর

আপেলাড করা হেব

গলসী মহািবদ ালেয়র

অনলাইন মাধ েম 

অনলাইন মাধ েম 

অনলাইন মাধ েম

অনলাইন মাধ েম 

অনলাইন মাধ েম

সিদেক ছা ছা ীেদর

িতিট উ রপে র

রিজে শন ন র

ছা ছা ীেদর পিরিচিতর

অনলাইন মাধ েম

ভােব, হােত িলেখ

আইিডেত পািঠেয়

কেলজ ওেয়বসাইেট

ন েরর ছা ছা ীরা তােদর

                                                            

                                                                           
  

  

সেম ার পাস

 ভাইরাসজিনত

ছা ছা ীেদর কােছ

হেব কেলজ ওেয়বসাইেট

মহািবদ ালেয়র ষ  সেম ার

 পরী ার জন

 িতিট ে র

মাধ েম িলর উ র

 িতিট ে র

মাধ েম িলর উ র

ছা ছা ীেদর িবেশষভােব খয়াল

উ রপে র েতই ছা ছা ীেদর

ন র ( উইথ ইয়ার

পিরিচিতর জন  এসব

মাধ েম ষ  সেম ার

িলেখ, ান কের, 

পািঠেয় িদেত িনেদশ

ওেয়বসাইেট ই ানােলর

তােদর  উ রপ
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পাস এবং অনাস

ভাইরাসজিনত অিতমারীর

কােছ এই িব ি

ওেয়বসাইেট ০৭

সেম ার অনাস 

জন  বেড়া  থাকেব

ে র পূণমান হেব 

উ র িদেত হেব 

ে র পূণমান হেব 

উ র িদেত হেব 

খয়াল রাখেত 

ছা ছা ীেদর িনেজেদর

ইয়ার), ভােব

এসব  তথ   তােদর

সেম ার অনাস এবং 

, িপিডএফ (PDF) 

িনেদশ দওয়া হে

ই ানােলর প  এবং

উ রপ   তােদর জন
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অনাস কােসর

অিতমারীর কারেণ িব িবদ ালেয়র

িব ি  িদেয় জানােনা

০৭/০৯/২০২০

 এবং পাসেকােসর

থাকেব দু'িট।  দু

হেব ৫।  অথাৎ মাট

 অনিধক ১০০

হেব ৫।  অথাৎ মাট

 অনিধক ১০০

 হেব।  

িনেজেদর নাম, কেলেজর

ভােব হােত িলেখ িদেত

তােদর উ রপে র 

 পাস উভয় কােসর

(PDF) ফরম ােট  

হে ।   

এবং িনিদ  অধ াপক

জন  িনিদ  অধ াপক
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কােসর ই ানাল
 

 

 

 

িব িবদ ালেয়র

জানােনা যাে  

২০২০ তািরেখ 

পাসেকােসর ছা ছা ীেদর

দু'িট ে র উ র

মাট উ র িদেত

১০০ শে র মেধ ।

মাট উ র িদেত

১০০ শে র মেধ ।

কেলেজর রাল

িদেত হেব।  

 সে  দওয়া বাধ তামূলক

কােসর ছা ছা ীেদর

  কেলেজর ওেয়বসাইেট

অধ াপক/ অধ ািপকার

অধ াপক/ অধ ািপকার

GALSI MAHAVIDYALAYA
Affiliated to the University of Burdwan

          
Dist

E-mail : galsimahavidyalaya2007@gmail.com
  Website : www.galsimahavidyalaya.com

                        Date :

ই ানাল পরী ার 

িব িবদ ালেয়র িনেদশ অনুসাের

 য, তােদর ই ানাল

 বলা ১০.00 

ছা ছা ীেদর জন   ই ানাল

উ র দওয়া বাধ তামূলক

িদেত হেব ৫+৫=১০

।    

িদেত হেব ৫+৫=১০

।  শ সংখ া যন

রাল ন র, ইউিনভািসিটর

বাধ তামূলক।   

ছা ছা ীেদর িনিদ  তািরেখ

ওেয়বসাইেট উি িখত

অধ ািপকার ইেমল আইিড

অধ ািপকার ইেমল আইিডেত

GALSI MAHAVIDYALAYA
ated to the University of Burdwan

          Galsi Station Road, 
Dist:- Purba Bardhaman,Pin

galsimahavidyalaya2007@gmail.com
Website : www.galsimahavidyalaya.com

Date :  04/09

 জন  িবেশষ

অনুসাের ষ  সেম ার

 ই ানাল পরী া

.00 টার সময়।

  ই ানাল পরী া

বাধ তামূলক।  কােনা

১০ ন েরর।  

১০ ন েরর।  

যন কােনাভােবই

ইউিনভািসিটর আ ডিমট

 

তািরেখ , িনিদ

উি িখত িনিদ  অধ াপক

আইিড দওয়া থাকেব

আইিডেত অনলাইন

GALSI MAHAVIDYALAYA
ated to the University of Burdwan

Galsi Station Road, P.O
Purba Bardhaman,Pin

Ph. : 0342
galsimahavidyalaya2007@gmail.com

Website : www.galsimahavidyalaya.com

09/2020 

িবেশষ িব ি  

সেম ার অনাস

পরী ার প

।  

পরী া সং া  িনয়মাবলী

কােনা িবক  

কােনাভােবই তার বিশ না

আ ডিমট কাড অনুযায়ী

িনিদ  সমেয়র মেধ

অধ াপক / অধ ািপকার

থাকেব।  িনিদ  

অনলাইন মাধ েম পাঠােব

GALSI MAHAVIDYALAYA 
ated to the University of Burdwan) 

P.O:- Galsi,  
Purba Bardhaman,Pin:-713406 

0342-2450061 
galsimahavidyalaya2007@gmail.com  

Website : www.galsimahavidyalaya.com 

 : 

অনাস এবং 

প  

 িনয়মাবলী: 

 থাকেব 

না হয়; 

অনুযায়ী রাল 

মেধ  A4 পৃ ায়  

অধ ািপকার 

 রাল 

পাঠােব।   
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৭।  িনিদ  তািরখ এবং সমেয়র মেধ  ছা ছা ীরা তােদর উ রপ  অনলাইন মাধ েম িনিদ  অধ াপক/ অধ ািপকার ইেমল আইিডেত  

পাঠােব।  

৮।  য সব ছা ছা ীরা অনলাইেন উ রপ  জমা িদেত পারেব না ; তারা কেলেজ িনিদ  শারীিরক দূর িবিধ মেন, মা  পের 

এেস ০৮/০৯/০২০ ও ০৯/০৯/২০২০ তািরেখ বলা ১১.০০ থেক বলা ২.০০ পয  তােদর উ র  জমা িদেত পারেব।   

৯।  িনিদ  তািরখ ও সমেয়র  মেধ   কােনা ছা ছা ী তার উ রপ  ইেমল আইিড মারফৎ পাঠােত না পারেল বা কেলেজ এেস 

জমা না করেত পারেল কেলজ কতৃপ   তার জন  কােনাভােবই দায়ী থাকেব না।   

 

 

** িবেশষ ব  

তািরখ ও সময়সারিণ 

 ০৭.০৯.২০২০ তািরেখ  বলা  ১০.০০- র সময়  কেলজ ওেয়বসাইেট  ষ  সেম ােরর ই ানাল 

পরী ার প  আপেলাড করা হেব।  

 ০৭.০৯.২০২০ তািরখ  থেক ০৯.০৯.২০২০ তািরখ পয  ষ  সেম ােরর ছা ছা ীরা  উ রপ  

কেলজ ওেয়বসাইেট দওয়া িনিদ  ইেমল আইিডেত (০৯.০৯.২০২০ তািরখ) দুপুর ২ টা পয  জমা 

করেত পারেব।  য সব ছা ছা ী ইেমল আইিড মারফৎ উ রপ  জমা করেত পারেব না ; তারা 

০৮.০৯.২০২০ এবং ০৯/০৯/২০২০ তািরখ ;  বলা ১১.০০ থেক ২.০০ পয  কেলেজ এেস ,শারীিরক 

দূর িবিধ র া কের, মা  পের, অফলাইেন, ত ভােব তােদর উ রপ  জমা িদেত পারেব।   

 

 

 

 

               Sd/- 

       Principal,Galsi Mahavidyalaya 


