
মালদা উইেম  কেলজ 

িব ি  

B.A. 2nd Semester (Honours and General) Examination-2022 এর জন  গৗরব  

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

 

 অনাস কােসর (2nd Semester) ছা ীরা DC, GE, AEC, LC 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  13.07.2022 (বুধবার)  

উ রপ  সং েহর সময়ঃ 12:00 PM – 2:30 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 



 2nd Semester এর পাস কােসর (General Course) ছা ীরা DC, GE, AEC, LC 

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

কেলজ থেক সং হ করেব।  

উ রপ  সং েহর ান -- 

 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  
                                                                                                  

                                                                                  অধ া 
                                                                                    মালদা উইেম  কেলজ                                                                                                      

উ রপ  সং েহর তািরখঃ      14.07.2022 (বৃহ িতবার)  

উ রপ  সং েহর সময়ঃ        12:00 PM – 2:30 PM 

ROLL NO Room No 

2119GENA 0278,  2120GENA 0347 

2121GENA 0554 - 2121GENA 0632 
01 

2121GENA 0633 - 2121GENA 0714 04 
2121GENA 0715 - 2121GENA 0797 05 
2121GENA 0798 - 2121GENA 0883 06 
2121GENA 0884 - 2121GENA 0967 07 
2121GENA 0968 - 2121GENA 1045 08 
2121GENA 1046 - 2121GENA 1128 10 
2121GENA 1129 - 2121GENA 1213 11 
2121GENA 1215 - 2121GENA 1291 13 
2121GENA 1292 - 2121GENA 1819 14 



                                                                                                      


