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bs- 377                                                   ZvwiL t 03/06/2021 wLª.  
 

2020-2021 wkÿve‡l©i wkÿv_©x‡`i GKv`k †kÖwYi  lvb¥vwmK cixÿvi mgqm~wP t 

G K‡j‡Ri mswkøó mK‡ji AeMwZi Rb¨ Rvbv‡bv hv‡”Q †h, 2020-2021 wkÿve‡l©i wkÿv_©x‡`i 

GKv`k †kÖwYi  lvb¥vwmK cixÿv Ab-jvB‡bi gva¨‡g GgwmwKD (MCQ) c×wZ‡Z AbywôZ n‡e| cixÿvi 

mgq-m~wP wb‡¤œ †`qv n‡jv|  

cixÿvi Avi‡¤¢i mgq   t mKvj 11.00 Uv 

cixÿvi mgqmxgv      t mKvj 11.00 - 11.50  

c~Y©gvb    t cÖwZ welq 50 b¤̂i 

 

ZvwiL I w`b cixÿvi mgq welqmg~n (kvLv-weÁvb) welqmg~n (kvLv-gvbweK) welqmg~n(kvLv-e¨et wkÿv) 

20/06/2021 

iweevi 

mKvj 11.00 Uv  

n‡Z 11.50 Uv 

evsjv  evsjv evsjv 

21/06/2021 

†mvgevi 

mKvj 11.00 Uv  

n‡Z 11.50 Uv 

Bs‡iwR  Bs‡iwR Bs‡iwR 

22/06/2021 

g½jevi 

mKvj 11.00 Uv  

n‡Z 11.50 Uv 

AvBwmwU AvBwmwU AvBwmwU 

23/06/2021 

 eyaevi 

mKvj 11.00 Uv  

n‡Z 11.50 Uv 

c`v_©weÁvb A_©bxwZ A_©bxwZ 

24/06/2021 

e„n¯úwZevi 

mKvj 11.00 Uv  

n‡Z 11.50 Uv 

imvqb hyw³we`¨v wnmveweÁvb 

26/06/2021 

kwbevi 

mKvj 11.00 Uv  

n‡Z 11.50 Uv 

D”PZi MwYZ ‡cŠibxwZ I mykvmb 

e¨emvq msMVb I e¨e ’̄vcbv 

 

27/06/2021 

iweevi 

mKvj 11.00 Uv  

n‡Z 11.50 Uv 

RxeweÁvb mgvRweÁvb Drcv`b I wecYb e¨e ’̄vcbv 

28/06/2021 

†mvgevi 

mKvj 11.00 Uv  

n‡Z 11.50 Uv 

--- BwZnvm/Bmjv‡gi BwZnvm --- 

29/06/2021 

g½jevi 

mKvj 11.00 Uv  

n‡Z 11.50 Uv 

--- g‡bvweÁvb --- 

 

we: ª̀:  wkÿvi gv‡bvbœq‡bi j‡ÿ¨ B‡Zvc~‡e© MwVZ wewfbœ MÖæ‡ci 20 Rb K‡i wkÿv_©xi `vwqZ¡ cÖvß mswkøó wkÿK‡`i m‡½ cixÿv 

msµvšÍ †h †Kvb wel‡q †R‡b †bIqvi Rb¨ ejv n‡jv|   

         

  

 

 

 

 

পরীক্ষার সিলেবাি: সিক্ষা ববার্ড কর্তকৃ প্রকাসিত এইচএিসি পরীক্ষা 
২০২২ এর জন্য পুন্সিন্যািকৃত পাঠ্যসূসচ   অনুযায ী  এমসিসকউ (MCQ) 
পরীক্ষা অনুসিত হলব। িংলিাসিত পাঠ্ পসরকল্পন্া কলেলজর বেিবুক 
বপজ ও  কলেলজর ওলেব িাইলে পাওো যালব। 
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bs-377                                                              ZvwiL t 03/06/2021 wLª.  

2020-2021 wkÿve‡l©i wkÿv_©x‡`i GKv`k †kÖwYi  সিক্ষার্থীলের অন্োইলন্ lvb¥vwmK পরীক্ষা  

িংক্রান্ত জরুরী সন্লের্শন্া: 
এ কলেলজর িংসিষ্ট িকলের অবগসতর জন্য জান্ালন্া যালে বয, 2020-2021 wkÿve‡l©i wkÿv_©x‡`i GKv`k †kÖwYi 

lvb¥vwmK পরীক্ষা-২০২১ অন্-োইলন্র মািযলম এমসিসকউ (MCQ) পদ্ধসতলত অনুসিত হলব। পরীক্ষার িময -সূসচ প্রকাসিত 
হলয লে। পরীক্ষা িংক্রান্ত সন্য মাবেী সন্লে প্রেত্ত হলো: 

lvb¥vwmK পরীক্ষা পরীক্ষার প্রশ্ন কাঠ্ালমা ও  প্রলশ্নর িরণ  এমসিসকউ (MCQ) পূর্ণমান্: ৫০ X ১ = ৫০ ন্ম্বর িময  ও ৫০ সমসন্ে 
পরীক্ষার সিলেবাি: সিক্ষা ববার্ড কর্তকৃ প্রকাসিত এইচএিসি পরীক্ষা ২০২২ এর জন্য পুন্সিন্যািকৃত পাঠ্যসূসচ   

অনুযায ী  এমসিসকউ (MCQ) পরীক্ষা অনুসিত হলব। িংলিাসিত পাঠ্ পসরকল্পন্া কলেলজর বেিবুক বপজ ও  কলেলজর 
ওলেব িাইলে পাওো যালব।  

১। প্রলতযক সিক্ষার্থীর বমাবাইলে রুসেলন্ সন্র্ধাসরত পরীক্ষার তাসরলে িকাে ৯.০০ োর মলিয প্রলশ্নর সেংক ও পািওয ার্ড 
পাঠ্ালন্া হলব। পরীক্ষার সেন্ এই েরলমলে এিএমএি (SMS) বপ্ররণ করা হলব।   

(Exam Date: 20/06/2021, RGC XI Class Half yearly Exam-2021, Exam Password: ****,  
Exam Link: https://www.rgcexam.wordpress.com) 

২। যসে বকান্ পরীক্ষার্থীর বমাবাইলে প্রলশ্নর সেংক ও পািওয ার্ড ন্া যায , তাহলে িংসিষ্ট োসয ত্ব প্রাপ্ত সিক্ষলকর িালে 
বযাগালযাগ কলর প্রলশ্নর সেংক ও পািওয ার্ড িকাে ১০.০০ োর পূলিই িংগ্রহ করলত হলব । 
 ৩। সন্র্ধাসরত স্থালন্ িসঠ্কভালব সন্লজর ন্াম, বরাে ন্ং ন্ম্বর , বরসজলেিন্ ন্ম্বর এবং সবভাগ এসি করলত হলব। মূে 
প্রশ্নপলে প্রলবলির জন্য অবিযই সিক্ষার্থীর ই-বমইে আইসি োকলত হলব। ই-বমইে আইসি োড়া মূে প্রশ্ন পলে প্রলবি 
করা যালব ন্া। 
৪। ববো ১১.০০ োয  সন্র্ধাসরত সেংক-এ প্রলবলির পর এিএমএি (SMS)-এর মািযলম প্রাপ্ত পািওয ার্ড বযবহার কলর 
পরীক্ষা শুরু করলত হলব এবং সন্র্ধাসরত িমলয র মলিয (১১.৫০ সমসন্ে) অবিযই উত্তর িাবসমে (প্রলশ্নর িিলিলে িাবসমে 
বােন্ আলে) করলত হলব। সন্র্ধাসরত িময  অসতক্রান্ত হলে প্রলশ্নর সেংক অলোলমসেক সিএসিলভে (Deactivate) হলয  
যালব। যসে বকান্ সিক্ষার্থীর উত্তরপে িাবসমলে িমিযা হে তলব পরীক্ষা বিে হওোর ১০ (সমসন্লের মলিয) পরীক্ষা বপার্টালে 
(www.rgcexam.wordpress.com) উলেসেত বমাবাইে বোন্ ন্ম্বলর  জান্ালত হলব।  
৫। কলেলজর বেিবুক বপজ (www.facebook.com/rangpurgovtcollege)-এ প্রসত ২০ জন্ সিক্ষার্থীলের জন্য 
িংসিষ্ট োসয ত্ব প্রাপ্ত সিক্ষলকর ন্াম ও বমাবাইে ন্ম্বর বেয া আলে।  
৬। আগামী ১৭ জুন্ ২০২১ সি. বৃহস্পসতবার ববো ১১.০০ ো বেলক ১১.৫০ পর্যন্ত অন্োইন্ পরীক্ষা পদ্ধসতর প্রস্তুসতমূেক 
পরীক্ষা (আইসিসে সবেলয ) অনুসিত হলব। এই পরীক্ষার মািযলম সিক্ষার্থীরা চূি ান্ত পরীক্ষা পদ্ধসত িম্পলে একসে প্রােসমক 
িারণা োভ করলব। প্রস্তুসতমূেক পরীক্ষার জন্য ওলয ব সেংক www.rgcexam.wordpress.com-এ প্রলবি কলর 
পরীক্ষায  অংিগ্রহণ করলত পারলব। উক্ত প্রস্তুসতমূেক পরীক্ষাে প্রশ্নপলে প্রলবলির জন্য পািওয ার্ড সহলিলব127484 
বযবহার করলত হলব।  
এোড়া অন্োইন্ পরীক্ষা পদ্ধসত িম্পলে ও সিক্ষার্থীলের সবসভন্ন প্রলশ্নর উত্তর সবস্তাসরত জান্ালন্ার জন্য আগামী 
১৬/০৬/২০২১ সি.  বুিবার সবলকে ৩.০০ োে   কলেলজর অসেসিোে বেিবুক বপলজ একসে োইভ  অনুসিত হলব। 
৭। পরীক্ষা িংক্রান্ত বযলকান্ তলেযর জন্য িংসিষ্ট োসয ত্বপ্রাপ্ত সিক্ষলকর িালে বযাগালোগ করলত হলব।      

 

 

 

http://www.rgcexam.wordpress.com/

