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-:B.A Part-II Old Syllabus (Honours+General) ছা -ছা ীেদর উে েশ জ রী িব ি ঃএত ারা B.A Part-II (Old Syllabus) এর (Honours+General) সম ছা -ছা ীেদর উে েশ জানােনা যাইেতেছ য,
কল াণী িব িবদ ালেয়র Notification অনু যায়ী B.A Part-II (Old Syllabus) এর ফাইনাল পরী া ৮ই জানু য়াির ২০২১,
Online mode এ
হইেব। এই ফাইনাল পরী ায় অংশ হেণর জন িনজ িনজ িবষেয়র Departmental Whatsapp
Group এ যু হেত িনেদশ দওয়া হইেতেছ। এবং 9836582969, 9851794642 এই ন র দু িটেত অিতস র যাগােযাগ
করেত িনেদশ দওয়া হইেতেছ।
*

সই সে ভিত সহ Exam form fill up ি য়া স

* B.A ি তীয় বেষর য সম
হইেতেছ।

করার িনেদশ দওয়া হইেতেছ।

ছা -ছা ীরা Casual, হেয় রেয়েছ তােদরেকও form fill up কিরবার জন িনেদশ দওয়া

১। B.A Part-I (old Syllabus) উ ীণ Regular (িনয়িমত) ছা -ছা ীেদর জন B.A Part-II(old
Syllabus) ত ভিত(Admission) ও Examination form fill up এর
Course

Admission fees

েদয় feesUniversity Exam

Total Amount

fees
Honours

1200/-

300/-

1500/-

General

1200/-

300/-

1500/-

Phy. Education

1200/-

300/-

1500/-

২. িবগত B.A Part-II(old Syllabus) ফাইনাল পরী ায় অনু ীণ, Casual Students িহেসেব যাহারা B.A
Part-II(old Syllabus) ফাইনাল Exam িদেত চায়, তােদরেক Casual form fill up এবং

Exam form fill up এর

জন সবেমাট 400/- টাকা (100+300) online এর মাধ েম জমা িদেত িনেদশ দওয়া হইেতেছ।
৩। এছাড়াও িবগত

B.A Part-II(old Syllabus) ফাইনাল পরী ার ফলাফেল

কানও একিট িবষেয়

Supplementary পেল, তােদরেক B.A Part-II(old Syllabus) ফাইনাল পরী ায় বিসেত Casual form fill up এবং
Exam form fill up এর জন সবেমাট 300/- টাকা (100+200) online এর মাধ েম জমা িদেত িনেদশ দওয়া হইেতেছ।
িবঃ ঃ ভিত(Admission) ও Examination form fill up এর
হওয়া পরী ায় অংশ হণ করেত পারেব না।

েদয় fees payment না করেল ৮ই জানু য়ারী থেক

