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িবষয়: ি�তীয় েসেম�ােরর(CBCS) চূ ড়া� পরী�া(2022)

এত�ারা �াতক�েরর ি�তীয় েসেম�ােরর(CBCS, 2022) সকল ছা�ছা�ীেদর জানােনা হে� েয
িবদয্াসাগর িব�িবদয্ালেয়র িনেদর্ শ অনুযায়ী (Ref.No:VU/CE/UG/Sem II/CBCS/5137/2022,
dated: 02/08/2022) উ� েসেম�ােরর (B.A./B.Sc./B.Com) (H&G) চূ ড়া� পরী�া আগামী
16/08/2022 েথেক শর হেব। Theory এবং practical যথা�েম অনলাইন ও অফলাইেন
স�� হেব। পরী�ার িব�ািরত সূিচ এই িব�ি�র অবয্বিহত পের এবং িব�িবদয্ালেয়র
�কািশত িব�ি�েত (Ref.No:VU/CE/UG/Sem II/5137/2022, dated: 02/08/2022)
উপল� হে�।
ছা�ছা�ীেদর সুিবধােথর্ পরী�া সং�া� িকছু �েয়াজনীয় তথয্:
ক) িবদয্াসাগর িব�িবদয্ালেয়র ওেয়বসাইট েথেক অথবা এই িব�ি�র েশষ অংশ েথেক ছা�ছা�ীেদর
উত্তরপে�র একিট �থমপাতা এবং একিট ি�তীয় পাতা print িনেয় �েয়াজন অনুযায়ী যেথ� সংখয্ক
xerox copy কের েনওয়ার িনেদর্ শ েদওয়া হে�।

খ) �েতয্ক পরী�ার সূিচ অনুযায়ী ��প� পরী�া শরর 1ঘ�া আেগ কেলজ, িব�িবদয্ালেয়র
ওেয়বসাইট েথেক download করা যােব।
গ) উত্তরপে�র �থম পাতা যথাযথভােব পূরণ কের �েতয্কিট পাতা �মানুসাের সািজেয় সেবর্া�
10mb সাইেজর একিট pdf copy ৈতির করেত হেব। pdf file এর নামকরণ হেব Full Roll
Number <underscore> subject<underscore>Paper Code<underscore>date of
exam.
উ� উত্তরপ� পরী�া েশষ হওয়ার 2ঘ�ার মেধয্ কেলজ িনধর্ািরত Email ID েত পাঠােত হেব।
Email এর subject হেব pdf file এর নােম, অথর্াৎ Full Roll Number <underscore>
subject<underscore>Paper Code<underscore>date of exam.

উদাহরণ�রপ History honours এর C3 paper এর কথা ধরা যাক। আেরা ভাবা যাক পরী�া
হেব 16/08/2022 তািরেখ এবং পরী�াথ�র েরাল ন�র হল যথা�েম 1113111 এবং
190025। এই paper এর উত্তরপে�র নাম হেব
1113111190025_CBCS_History(H)_C3_16.08.pdf
Email এর subject ও একই অথর্াৎ 1113111190025_CBCS_History(H)_C3_16.08.pdf
হেব।
একইরকমভােব History general এর DSE paper এর কথা ধরা যাক। আেরা ভাবা যাক
পরী�া হেব 16/08/2022 তািরেখ এবং পরী�াথ�র েরাল ন�র হল যথা�েম 1113111
এবং 190025। এই paper এর উত্তরপে�র নাম হেব
1113111190025_CBCS_History(G)_DSE_16.08.pdf
Email পাঠােনার সময় subject হেব 1113111190025_CBCS_History(G)_DSE_16.08.pdf

ঘ) েকবলমা� অনলাইেন পাঠােত একা� অপারগ ছা�ছা�ীরা উত্তরপ� একিট খােমর মেধয্
িসল(seal) কের খােমর উপর Roll No, Registration No with year, subject, paper/half
পির�ারভােব উে�খ কের কেলজ কাযর্ালেয় এেস জমা িদেত পাের।
ঙ) Email করার আেগ অথবা কেলেজ জমা করার আেগ �েতয্ক ছা�ছা�ীেক তােদর উত্তরপে�র
একিট কের soft copy িনেজেদর কােছ েরেখ েদওয়ার সুপরামশর্ েদওয়া হে�।

ছ) পরী�া সং�া� েয েকােনা �েয়াজেন কেলেজর িবভাগীয় িশ�ক-িশি�কােদর সে�
েযাগােযাগ করা েযেত পাের।
জ) ‘Project paper’ এর পরী�া সং�া� েয েকােনা ধরেনর অনুস�ােনর জনয্ িবভাগীয়
িশ�ক-িশি�কােদর সে� েযাগােযাগ করার িনেদর্ শ েদওয়া হে�।

Subject এবং paper অনুযায়ী Email ID
Subject
বাংলা

Paper

Email ID

2)C4, DSC(G)

2)dantan2beng2@gmail.com

1)C3

3)GE2

4)AECC(Core)

1)dantan2beng@gmail.com

3) dantan2beng3@gmail.com

4) dantan2beng6@gmail.com

ইংেরজী

সম� paper

dantan2eng@gmail.com

ইিতহাস

C3,

bramkrishna@ymail.com

রা�িব�ান

DSC(G)

C4, GE2

dantan2hist@gmail.com

সম� paper

dantan2pls@gmail.com

দশর্নশা�

সম� paper

ggdcphilo@gmail.com

পদাথর্িব�ান

সম� paper

dantanphy30@gmail.com

সম� paper

dantan2math@gmail.com

রসায়নিবদয্া
গিণতিবদয্া
পিরেবশিবদয্া

সম� paper

madhusudan.chem@gmail.com

AECC(compulsory)

dantanphy30@gmail.com

ডঃ ৈশশব কুমার িদ�া
অধয্�, গভনর্েম� েজনােরল িডি� কেলজ,

দাঁতন 2

কাশমুিল, পি�ম েমিদনীপুর
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