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UG 4TH SEMESTER EXAMINATION 2022 পরীক্ষার নিয়মাবলী
নির্দে শাবলী
১। B.A. ( Honours/General) 4th semester examination 2022 Online Mode - এ বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয় বির্দ্েবিত
পরীক্ষাসূচী অিুযায়ী অিুষ্ঠিত হর্ি।
২। পরীক্ষাসূচী বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়, মহাবিদ্যালর্য়র ওর্য়িসাইট এিং প্রবত বিভার্গর Whatsapp Group এ দদ্ওয়া
আর্ে।
৩। পরীক্ষার সময়সূবচ অিুযায়ী পরীক্ষার প্রশ্নপত্র বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয় (http://www.vidyasagar.ac.in/)
/মহাবিদ্যালর্য়র (www.sabsmkultikri.org ) ওর্য়িসাইট দের্ে পরীক্ষার সময়সূচীর এে ঘন্টা আর্গ প্রশ্নপত্রষ্ঠট
পরীক্ষােীর্দ্র ডাউির্লাড ের্র বির্ত হর্ি।
৪। মহাবিদ্যালর্য়র ওর্য়িসাইট দের্ে বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালর্য়র িাম দলখা বিবদ্ে ষ্ট খাবল উত্তরপত্র আর্গ দের্ে
বপ্রণ্টআউট ের্র রাখর্ত হর্ি।
৫। উত্তরষ্ঠট সংবক্ষপ্ত এিং সুবিবদ্ে ষ্ট হর্ত হর্ি এিং উত্তর পত্রষ্ঠট অিলাইর্ি জমা দদ্ওয়ার জিয বপবডএফ ফমযার্ট
ে
(সিাবিে
ে
ফাইর্লর আোর হর্ি 7 এমবি) রূপান্তর েরর্ত হর্ি। উত্তর পত্রষ্ঠট বপবডএফ ফমযার্ট
ে
রূপান্তবরত েরার
আর্গ, পৃিাগুবল ক্রমািুসার্র সাজার্ত হর্ি এিং এেষ্ঠট বপবডএর্ফ রূপান্তর েরর্ত হর্ি। বপবডএফ ফাইর্লর িামষ্ঠট
হর্ি " দরাল িম্বর < > বিষয় < > দপপার দোড < > পরীক্ষার তাবরখ" । (উদ্াহরণস্বরূপ িাংলার বিক্ষােীর্দ্র জিয: 170085; BENG; CC13; 0208)
৬। উত্তরপর্ত্রর বপবডএফ ফাইল রূপান্তর সম্পূণ ে হর্ল উত্তরপত্রষ্ঠট বির্ে উবিবখত বিষয় অিুযায়ী প্রবত বিভার্গর
বিবদ্ে ষ্ট দমর্ল পাঠার্ত হর্ি ঐ বদ্র্িই বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয় বির্দ্ে বিত পরীক্ষার সময়সূচীর্ত উবিবখত সমর্য়র মর্িয
। ইর্মজ আোর্র উত্তরপত্র পাঠার্িা যার্ি িা।
৭। দমল পাঠার্িার সময় প্রর্তযের্েই দমর্লর SUBJECT - এর জায়গায় ক্রমািুসার্র ে) বির্জর িাম খ) দসবমস্টার
গ) বিষয় ঘ) দপপারর্োড ঙ) ইউবিভাবসষ্ঠট
ে দরাল িং এিং দরজজর্েিি িং - সর্ে িের বিভভল
ে ভার্ি বলখর্ত হর্ি ।
৮। পরীক্ষােীর্দ্র উত্তর িুের্লর্ট প্রদ্ত্ত বিবদ্ে ষ্ট জায়গার্ত- পরীক্ষার িাম, পরীক্ষার িের পরীক্ষােীর দরাল- িং- এিং
দরজজর্েিি িং- সর্ে িের ; বিষয় ; দপপার দোড ; পরীক্ষার অি বিভ
ে
ে ভার্ি বলখর্ত হর্ি ।
ভল
৯। বিষয় অিুযায়ী (Honours /General) পৃেে দমল বির্চ দদ্ওয়া হল।
১০। দমল টাইপ েরার সময় বিভভল
ে ভার্ি টাইপ েরর্ত হর্ি এিং দমল দসণ্ট হর্য়র্ে বে-িা তা বিজিত হর্ত হর্ি।
১১। সমস্ত পরীক্ষার দির্ষ সমস্ত বিষর্য়র সমস্ত দপপার্রর উত্তরপর্ত্রর হাডেেবপ ের্লর্জ এর্স জমা বদ্র্ত হর্ি ের্লজ
বির্দ্ে বিত বিবদ্ে ষ্ট তাবরর্খ । HONOURS – 27/07/2022 , 11.00 AM TO 3.00 PM এবং GENERAL 29/07/2022 ,
11.00 AM TO 3.00 PM.
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1

Subject

Email Id for Honours

Email Id for General

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

PoliticalScience

kingshukpanda@gmail.com

putuldas.adhikary1988@gmail.com

6

Santali

santalihonourssabsm@gmail.com

santaligeneral@gmail.com

7

Education

sabsm.education@gmail.com

sabsm.education@gmail.com

8

Physical Education

amaldutta9547@gmail.com

amaldutta9547@gmail.com

9

Philosophy

sabsmphil18@gmail.com

sabsmphil18@gmail.com

Teacher-in-Charge

Coordinator
Examination Cell, SABSM

