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UG 4TH SEMESTER EXAMINATION 2021 পরীক্ষার নিয়মাবলী
নির্দেশাবলী
১। B.A. ( Honours/General) 4th semester examination 2021 Online Mode - এ নবদযাসাগর নবশ্বনবদযালয়
নির্দেনশত পরীক্ষাসূচী অিুযায়ী অিুষ্ঠিত হর্ব।
২। পরীক্ষাসূচী নবদযাসাগর নবশ্বনবদযালয়, মহানবদযালর্য়র ওর্য়বসাইট এবং প্রনত নবভার্গর Whatsapp Group
এ দদওয়া আর্ে।
৩। পরীক্ষার সময়সূনচ অিুযায়ী পরীক্ষার প্রশ্নপত্র নবদযাসাগর নবশ্বনবদযালয় (http://www.vidyasagar.ac.in/)
/মহানবদযালর্য়র (www.sabsmkultikri.org )

ওর্য়বসাইট দের্ে পরীক্ষার সময়সূচীর এে ঘন্টা আর্গ

প্রশ্নপত্রষ্ঠট পরীক্ষােীর্দর ডাউির্লাড ের্র নির্ত হর্ব।
৪। মহানবদযালর্য়র ওর্য়বসাইট দের্ে নবদযাসাগর নবশ্বনবদযালর্য়র িাম দলখা নিনদে ষ্ট খানল উত্তরপত্র আর্গ
দের্ে নপ্রণ্টআউট ের্র রাখর্ত হর্ব।
৫। উত্তরষ্ঠট সংনক্ষপ্ত এবং সুনিনদেষ্ট হর্ত হর্ব এবং উত্তর পত্রষ্ঠট অিলাইর্ি জমা দদওয়ার জিয নপনডএফ
ফমযার্ট
ে
(সবানিে
ে
ফাইর্লর আোর হর্ব 7 এমনব) রূপান্তর েরর্ত হর্ব। উত্তর পত্রষ্ঠট নপনডএফ ফমযার্ট
ে
রূপান্তনরত েরার আর্গ, পৃিাগুনল ক্রমািুসার্র সাজার্ত হর্ব এবং এেষ্ঠট নপনডএর্ফ রূপান্তর েরর্ত হর্ব।
নপনডএফ ফাইর্লর িামষ্ঠট হর্ব " দরাল িম্বর < > নবষয় < > দপপার দোড < > পরীক্ষার তানরখ" ।
(উদাহরণস্বরূপ বাংলার নশক্ষােীর্দর জিয: - 170085; BENG; CC13; 0208)
৬।উত্তরপর্ত্রর নপনডএফ ফাইল রূপান্তর সম্পূণ ে হর্ল উত্তরপত্রষ্ঠট নির্ে উনিনখত নবষয় অিুযায়ী প্রনত
নবভার্গর নিনদে ষ্ট দমর্ল পাঠার্ত হর্ব ঐ নদর্িই নবদযাসাগর নবশ্বনবদযালয় নির্দে নশত পরীক্ষার সময়সূচীর্ত
উনিনখত সমর্য়র মর্িয । ইর্মজ আোর্র উত্তরপত্র পাঠার্িা যার্ব িা।
৭। দমল পাঠার্িার সময় প্রর্তযের্েই দমর্লর SUBJECT - এর জায়গায় ক্রমািুসার্র ে) নির্জর িাম খ)
দসনমস্টার

গ) নবষয় ঘ) দপপারর্োড ঙ) ইউনিভানসষ্ঠে ট দরাল িং এবং দরজজর্েশি িং - সর্ে বের

নিভভল
ে ভার্ব নলখর্ত হর্ব ।
৮। পরীক্ষােীর্দর উত্তর বুের্লর্ট প্রদত্ত নিনদেষ্ট জায়গার্ত- পরীক্ষার িাম; পরীক্ষার বের ; পরীক্ষােীর দরালিং- এবং দরজজর্েশি িং- সর্ে বের ; নবষয় ; দপপার দোড ; পরীক্ষার অি েনিভভল
ে ভার্ব নলখর্ত হর্ব ।
৯। নবষয় অিুযায়ী (Honours /General) পৃেে দমর্ল নির্চ দদওয়া হল।
১০। দমল টাইপ েরার সময় নিভভেল ভার্ব টাইপ েরর্ত হর্ব এবং দমল দসণ্ট হর্য়র্ে নে-িা তা নিজিত হর্ত
হর্ব।

Departmental Mail Id
Sl
No
1

Subject

Email Id for Honours

Email Id for General

Bengali

sabsm21bngh@gmail.com

sabsmbng21general@gmail.com

2

English

eng.sabsmk.hons@gmail.com

eng.sabsmk.gen@gmail.com

3

History

sabsm.historyhons@gmail.com

sabsm.historygen@gmail.com

4

Sanskrit

sanskrithonoursabs@gmail.com

sanskritgeneralabs@gmail.com

5

Political Science

kingshukpanda@gmail.com

putuldas.adhikary1988@gmail.com

6

Santali

santalihonourssabsm@gmail.com santaligeneral@gmail.com

7

Education

sabsm.education@gmail.com

8

Physical Education amaldutta9547@gmail.com

9

Philosophy

Teacher-in-Charge

arabinda2018dey@gmail.com

sabsm.education@gmail.com
amaldutta9547@gmail.com
arabinda2018dey@gmail.com

Coordinator
Examination Cell, SABSM

