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Notice—Examination Form-fill up 

This is to inform the students of Semester 2, semester 4 and semester 6 of the CBCS system, as well as 

the Part 3 students of the 1+1+1 Yearly Part system who have not cleared all papers,  that they are to do 

the Examination form fill up from the websites https://cuexam.net and https://www.cuexamwindow.in  on 

and from Monday 12.07.2021till Thursday 22.07.2021.  

The students of the Part system are to pay the Casual fees and other dues. 

The students under the CBCS system are further asked to follow the college website to know the 

necessary instructions and dates regarding their (pending) admission to the above semesters. They are to 

complete the admission process by paying the relevant admission fees. Students are to come to the college 

and submit the hardcopy of the Examination form they have filled up as well as the receipt of the payment 

of the admission fees.  

The dates for these shall be announced soon. 

 

CBCS system এর অন্তগগত Semester 2, semester 4 and semester 6 এর ছাত্রছাত্রী দের, এবং  1+1+1 Yearly Part 

system এর Part 3 শলক্ষার্থী যারা এখনও সমস্ত paper এ উত্তীর্গ হতত পাতরশন  তাতের জানাতনা হতে দয তারা দযন 

https://cuexam.net অর্থবা https://www.cuexamwindow.in এ শগতে পরীক্ষার form fill up কতর। দসামবার 

12.07.2021দর্থতক শুরু কতর বৃহস্পশতবার 22.07.2021 অবশি এই কাজ করা যাতব। 

 Part system এর অন্তর্ভগ ক্ত শলক্ষার্থীতের Casual fees and other dues জমা শেতত হতব।  

CBCS system এর অন্তগগত Semester 2, semester 4 and semester 6 এর ছাত্রছাত্রী দের এও জানাতনা হতে দয তাতের 

র্শতগ  প্রশিো সংিাম্ত জরুশর শনতেগল ও তাশরখ সহ অনযানয তর্থয  লীঘ্রই  college website এ দেওো হতব।  

শনেম অনভযােী যর্থাযর্থ admission fees জমা শেতে এবং university website এ পভর্গ করা examination form এবং 
admission fees জমা দেওোর money recipet কততজ এতস জমা শেত ততবই এই প্রশিো সমূ্পর্গ হতব ও শলক্ষার্থীরা 
পরীক্ষাে বসতত পারতব। 

উপতরাক্ত সমস্ত প্রশিোর যর্থাযর্থ শেনক্ষর্ সম্পতকগ  তর্থয কতজ website এ দেওো হতব। 

 

By Order 

 

Principal 

Dhola Mahavidyalaya 

 

Dated: 11.07.21 
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