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UG 6TH SEMESTER EXAMINATION   2022 পরী�ার িনয়মাবলী
িন�দ�শাবলী
১। B.A. ( Honours/General) 6th semester examination  2022  Online Mode - এ
িবদ�াসাগর িব�িবদ�ালয় িন�দ� িশত পরী�াসূচী অনযুায়ী অনিু�ত হ�ব। 
২। পরী�াসূচী িবদ�াসাগর িব�িবদ�ালয়, মহািবদ�াল�য়র ও�য়বসাইট এবং �িত িবভা�গর
Whatsapp Group এ �দওয়া  আ�ছ।  
৩। পরী�ার সময়সূিচ অনযুায়ী পরী�ার ��প� িবদ�াসাগর িব�িবদ�ালয়
(http://www.vidyasagar.ac.in/) /মহািবদ�াল�য়র (www.sabsmkultikri.org ) ও�য়বসাইট 
�থ�ক  পরী�ার সময়সূচীর এক ঘ�া আ�গ ��প�� পরী�াথ��দর ডাউন�লাড  ক�র  িন�ত
হ�ব।    
৪। মহািবদ�াল�য়র ও�য়বসাইট �থ�ক িবদ�াসাগর িব�িবদ�াল�য়র নাম �লখা  িনিদ�� খািল উ�রপ�
আ�গ �থ�ক ি��আউট ক�র রাখ�ত হ�ব। 
৫। উ�র� সংি�� এবং সুিনিদ�� হ�ত হ�ব এবং উ�র প��  অনলাই�ন জমা �দওয়ার জন�
িপিডএফ ফম��া�ট (সব�ািধক  ফাই�লর আকার হ�ব  7 এমিব) �পা�র কর�ত হ�ব। উ�র প��
িপিডএফ ফম��া�ট �পা�িরত করার আ�গ, পৃ�া�িল �মানসুা�র সাজা�ত হ�ব এবং এক�
িপিডএ�ফ �পা�র কর�ত হ�ব।  িপিডএফ ফাই�লর নাম� হ�ব  " �রাল ন�র < > িবষয় <  >
�পপার  �কাড <  > পরী�ার তািরখ" । (উদাহরণ��প বাংলার  িশ�াথ��দর জন�: -  170085;
BENG; CC13; 0208)
 ৬। উ�রপ��র িপিডএফ ফাইল �পা�র  স� ূণ� হ�ল  উ�রপ��  িন�� উি�িখত িবষয় অনযুায়ী
�িত িবভা�গর িনিদ�� �ম�ল  পাঠা�ত হ�ব ঐ িদ�নই িবদ�াসাগর িব�িবদ�ালয় িন�দ� িশত পরী�ার
সময়সূচী�ত উি�িখত সম�য়র ম�ধ� ।  ই�মজআকা�র উ�রপ� পাঠা�না যা�ব না। 
৭। �মল পাঠা�নার সময় ��ত�ক�কই �ম�লর SUBJECT - এর জায়গায়  �মানসুা�র  ক) িন�জর
নাম  খ) �সিম�ার   গ) িবষয়  ঘ) �পপার�কাড  ঙ) ইউিনভািস�� �রাল নং এবং  �রিজ��শন নং -
স�� বছর  িনভ�� লভা�ব িলখ�ত হ�ব ।  
৮। পরী�াথ��দর উ�র বুক�ল�ট �দ� িনিদ�� জায়গা�ত- পরী�ার নাম, পরী�ার বছর
পরী�াথ�র �রাল-   নং- এবং  �রিজ��শন নং-  স�� বছর ; িবষয় ; �পপার �কাড ; পরী�ার অধ�
িনভ�� লভা�ব িলখ�ত হ�ব । 
৯। িবষয় অনযুায়ী (Honours /General) পৃথক �মল িন�চ �দওয়া হল।   
১০। �মল টাইপ করার সময় িনভ�� ল ভা�ব টাইপ কর�ত হ�ব এবং �মল �স� হ�য়�ছ িক-না তা
িনি�ত হ�ত হ�ব। 
১১। সম� পরী�ার �শ�ষ সম� িবষ�য়র সম� �পপা�রর উ�রপ��র হাড� কিপ ক�ল�জ এ�স জমা
িদ�ত হ�ব ক�লজ িন�দ� িশত িনিদ�� তাির�খ । HONOURS – 08/07/2022 , 11.00 AM TO
3.00 PM এবং GENERAL 18/07/2022 , 11.00 AM TO 3.00 PM
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No

Subject Email Id for Honours Email Id for General

1 Bengali sabsmbngh622@gmail.com sabsmbngg622@gmail.com

2 English eng.sabsmk.hons@gmail.com eng.sabsmk.gen@gmail.com

3 History sabsm.historyhons2022@gmail.com sabsm.historygen2022@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 sabsmphil18@gmail.com


