
মালদা উইেম  কেলজ 

িব ি  

 

B.A. 4th and 6th Semester (Honours and General) Examination-2022 এর জন  

গৗরব  িব িবদ ালেয়র দওয়া িনিদ  উ রপে  ছা ীেদর পরী া িদেত হেব। 

 

 অনাস কােসর (4th & 6th Semester) ছা ীরা DC, DSE, SEC, GE ইত ািদ িবষেয় 

পরী ার জন  ফাঁকা উ রপ িল িন িলিখত তািরখ এবং সমেয় কেলজ থেক সং হ 

করেব।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

উ রপ  সং েহর তািরখঃ 20.06.2022 (েসামবার)  

উ রপ  সং েহর সময়ঃ 11:30 AM – 2:00 PM 

Subject(s) Room No 

Bengali (Honours)  06 

English (Honours) 17 

Economics (Honours) 03 

Education (Honours) 10 

Geography (Honours) L-2 

History (Honours) 01 

Philosophy (Honours) 07 

Political Science (Honours) 05 

Sanskrit (Honours) 08 

Sociology (Honours) 04 



 4th Semester এর পাস কােসর (General Course) ছা ীরা DC, SEC, GE, LC 

ইত ািদ িবষেয় পরী ার জন  ফাঁকা উ রপ িল িন িলিখত তািরখ এবং সমেয় 

কেলজ থেক সং হ করেব।  

 

 6th Semester এর পাস কােসর (General Course) ছা ীরা DC, DSE, SEC, GE 

ইত ািদ িবষেয় পরী ার জন  ফাঁকা উ রপ িল িন িলিখত তািরখ এবং সমেয় 

কেলজ থেক সং হ করেব।  

 

 উ রপ  সং হ করেত েত ক ছা ীেক িনেজর Admit Card অবশ ই সে  আনেত 

হেব। 

 িনধািরত তািরখ এবং সমেয়র পর কান উ রপ  দওয়া হেব না। 

 গৗরব  িব িবদ ালেয়র িনেদিশকা অনুযায়ী, ছা ীরা িনিদ  উ রপে ই পরী া দেব। 

িনিদ  উ রপ  ছাড়া অন  কান উ রপে  পরী া িদেল তা বািতল বেল গণ  হেব। 

 

 Sd/- 
                                                                                                       অধ া 

মালদা উইেম  কেলজ 
                                                                                                       মালদা 

উ রপ  সং েহর তািরখঃ      21.06.2022 (ম লবার)  

উ রপ  সং েহর সময়ঃ        11:30 AM – 2:00 PM 

উ রপ  সং েহর ানঃ         Room No- 01, 04, 07, 08, 10 

উ রপ  সং েহর তািরখঃ          22.06.2022 (বুধবার)  

উ রপ  সং েহর সময়ঃ           11:30 AM – 2:00 PM 

উ রপ  সং েহর ানঃ            Room No- 01, 04, 07, 08, 10 


