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পরী ার িনেদশাবলী
 িবদ াসাগর িব িবদ ালেয়র িনেদশ অনুযায়ী আগামী 18-07-2022 থেক 26-07-2022
তািরখ পয , 4th SEMESTER এর পরী া Online মােড হেব।
 সকল পরী াথ বািড়েত বেস পরী া দেব। কেলেজ আসার দরকার নই
নই।
 পরী ার

প (িবষয় অনুযায়ী)
ায়ী কেলজ এবং িব িবদ ালেয়র Website
Website-এ Upload করা

হেব। মহািবদ ালেয়র Website এ

প

Download করার Link-ও
ও দওয়া থাকেব।

মহািবদ ালেয়র Website - https://chaipatspbmahavidyalaya.org/
 পরী ার শেষ ছা -ছা
ছা ীেদর উ র প
পাঠােত হেব। PDF

Single PDF কের সংি

িবভােগর Mail এ

7 MB-র
MB
বিশ হওয়া চলেব না। PDF ফাইেলর নাম হেব িন

প

Mail - এর সাবেজে ও একই িবষয় িলখেত হেব-



িত িবষেয় উ রপ

পাঠােনার জন িবষয় ও িবভাগ অনুযায়ী Mail ID আেছ।

পরী ার িনিদ সমেয়র মেধ

Mail করেত হেব। পরী া শষ হওয়ার 1 ঘ ার মেধ

PDF কের Mail করেত হেব।।
 খাতার Hard Copy অথাৎ উ র প
পরী া

মহািবদ ালেয় এেস জমা করা আবিশ ক। সব

শষ হেয় যাওয়ার পর উ রপ

একসংেগ িন িলিখত সূচী অনুযায়ী
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মহািবদ ালেয় এেস জমা করেত হেব
সুিনিদ

।

(উ রপে র PDF

িলও অবশ ই স ক সমেয়

Mail ID ত পাঠােনা আবশ ক)।

 মহািবদ ালেয় উ র পে র Hard Copy জমা করেত গেল, উ র প

এক

এক

বড়

খােমর মেধ ঢু িকেয় তার উপর Roll.No., Registration No. with Year, Subject,
Paper/Half ইত ািদ উে খ করেত হেব ।

জমা দওয়ার সময়সূচী
সা ািনক িবভাগ (For Hons. Course)
Time 11.30 A.M. to 2.00 P.M.

Date

ইংরাজী (সা ািনক), সং ৃ ত (সা
সা ািনক
ািনক), বাংলা
27-07-2022

(সা ািনক) এবং ইিতহাস (সা ািনক))
4)
Paper (CC 8, CC 9, CC 10, SEC 2, GE 4
সাধারণ িবভাগ (For General Course)

Date

Time 11.30 A.M. to 2.00 P.M.

28-07-2022

সম Pass Course এর ছা -ছা
ছা ী।
MILPaper (DSC 1D, DSC 2D, SEC- 2, AECC MIL
Bengali)

 অথাৎ উ র প
PDF (7 MB) কের সংি
িদেন পরী া শষ হওয়ার এক ঘ ার মেধ
Mail করেত হেব এবং সােথ সােথ উপিরউ সূচী অনুযায়ী উ র পে র Hard Copy
মহািবদ ালেয় এেস জমাও করেত হেব।
 উ র পে র Front Page ও Blank Page অথাৎ যখােন উ র লখা হেব স িল
মহািবদ ালেয়র Website-এ
এ দওয়া আেছ, স িল পযা পিরমােণ Print কের িনেত
হেব৷
 যারা পরী ায় বসার জন Form Fillup ও Fees Payment কেরেছা
কেরেছা, তারাই কবল
পরী ায় বসেত পারেব৷

কে র মৗিখেকর পরী া (Viva-Voce for Project) মহািবদ ালেয় Offline Mode এ নওয়া হেব ৷
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পরী ার সূচী দওয়া হল ( CBCS এর জন )

Date
15-07-2022

Viva-Voce (Bengali Hons.)
Paper
SEC - 2

Time
12.00 Noon
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ANSWER UPLOADING MAIL ID (For CBCS)
SUBJECT

MAIL ID
HONS এর ছা ছা ীেদর জন মইল

আইিড

bengalihonourscspbm@gmail.com

PASS GENERAL / HONS
GENERAL/AECC এর ছা ছা ীেদর জন

BENGALI

মইল আইিড

bengalipasscspbm@gmail.com

HONS এর ছা ছা ীেদর জন মইল

আইিড

englishhonourscspbm@gmail.com

PASS GENERAL / HONS GENERAL

ENGLISH

এর ছা ছা ীেদর জন মইল আইিড

englishpasscspbm@gmail.com

HONS এর ছা ছা ীেদর জন মইল

আইিড

sanskrithonourscspbm@gmail.com

PASS GENERAL / HONS GENERAL

SANSKRIT

এর ছা ছা ীেদর জন মইল আইিড

sanskritpasscspbm@gmail.com

HONS এর ছা ছা ীেদর জন মইল

আইিড

historyhonourscspbm@gmail.com

PASS GENERAL / HONS GENERAL

HISTORY

এর ছা ছা ীেদর জন মইল আইিড

historypasscspbm@gmail.com
PASS GENERAL / HONS GENERAL

SOCIOLOGY

এর ছা ছা ীেদর জন মইল আইিড

sociologypasscspbm@gmail.com

PASS GENERAL / HONS GENERAL

PHILOSOPHY

এর ছা ছা ীেদর জন মইল আইিড

philosophypasscspbm@gmail.com

PASS GENERAL / HONS GENERAL

POLITICAL
SCIENCE

এর ছা ছা ীেদর জন মইল আইিড

politicalsciencepasscspbm@gmail.com

PASS GENERAL / HONS GENERAL

EDUCATION

এর ছা ছা ীেদর জন মইল আইিড

educationpasscspbm@gmail.com
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িব িবদ ালেয়র িনেদশাবলী

িব. . - উ র পে র Front Page ও Blank Page অথাৎ যখােন উ র লখা হেব স িল
মহািবদ ালেয়র Website-এ (Notification Section) দওয়া আেছ, স িল পযা পিরমােণ
Print কের িনেত হেব৷
েত ক পরী াথ েক অিত অবশ ই উ র পে র Soft Copy িনেজর কােছও
ও রাখেত হেব ৷
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