
NOTICE FOR 1st Semester
2021-2022

1) যারা 1st Semester University Blended Mode Exam. 2021 দেবে, তারা নিমনননিত নেষযনভনত্

ইবেইবন পরীকার উতরপর পাঠাবে। পরীকার এডনেট সহ উতরপর Scan ্বর Pdf োনিবয(25mb এর ্ে)

পাঠাবত হবে। উতরপর জো হন ন্িা জািার জি্ Whatsapp Notice দেিবত হবে। Sent Email দে্

্বর দেিবত হবে উতরপর দেবে ন্িা।

2) যারা online এ িাতা জো দেবে তাবের পরীকার সেয দেষ হোর ২ ঘণার েব্্ িাতা upload

্রবত হবে, িতুো িাতা োনতন হবে।

3) িাতায হাবতর দনিা েু র্ে হবন ো admit ্াড্ এর সই এর সাবে হাবতর দনিা িা নেনবন ো নেনভন

িাতায এ্ই হাবতর দনিা দপবন ঐ িাতা গনন োনতন হবে। ।

4) দয স্ন োরোরীরা অিনাইবি উতরপর জো নেবত পারবে িা তাবের জি্-

5) * Hons. Exam. এর সেয দেষ হওযার ৩ ঘনার েব্্ ্বনবজ এবস উতরপর জো নেবত হবে। GE এেং

SEC র িাতা ঐ নেি নে্ান ৬ টার েব্্ জো ্রবত হবে।online এ জো রাত ৮ অেন্।

6) *পাস দ্াবস্র পরীকা ১ে অব্্(1st Half) এ ো্বন পরীকার সেয দেষ হওযার ৩ ঘনার েব্্ ্বনবজ

এবস উতরপর জো নেবত হবে।

7) *পাস দ্াবস্র পরীকা ২য অব্্ (2nd Half) এ ো্বন ওই নেি সন্া ৬টা পয্য উতরপর ্বনবজ এবস

জো নেবত িা পারবন পরনেি স্ান ১০ টা দেব্ ১২ টার েব্্ ্বনবজ এবস জো নেবতই হবে।আর

online এ পরীকার নেি রাত ৯ টার েব্্ জো ্রা যাবে।

8) নেশনেে্ানবযর ননব্র ো্্বে ফে্ নফনাপ িা ্রবন পরীকা দেওযা অে্হীি হবে।

9) স্ন supply examiners দের দকবর এ্ই নিযে।
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বিষয় বিব্ত খাতা গবল বিচের email id তত পাঠাচত হচি।

1) For Bengali (Hons +Pass) bengaliexamiii@ammtcollege.ac.in

2) For English (Hons +Pass) englishexamiii@ammtcollege.ac.in

3) For History (Hons +Pass) historyexamiii@ammtcollege.ac.in

4) For Sanskrit (Hons +Pass) sanskritexamiii@ammtcollege.ac.in

5) For Political Science (PLSGE + PLSG) politicalscienceexamiii@ammtcollege.ac.in

6) For Education (EDNGE+EDNG) educationexamiii@ammtcollege.ac.in

7) For Philosophy (PHIGE+ PHIG) philosophyexamiii@ammtcollege.ac.in

8) For Defence Studies (DFSGE + DFSG) defencestudiesexamiii@ammtcollege.ac.in

9) For Geography (GEOGE + GEOG) geographyexamiii@ammtcollege.ac.in

10) For Physical Education (PEDG) pedgexam3@ammtcollege.ac.in

11) For ENVS envs@ammtcollege.ac.in
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