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|বিজ্ঞবি| 

বিষয়:  চতুর্থ সেমেস্টামেে(CBCS)  চূড়ান্ত পেীক্ষা(2020-2021) 

 

এতদ্বারা স্নাতকস্তররর চতুর্থ সেরেস্টাররর(CBCS) েকল ছাত্রছাত্রীরের জানারনা হরে সে 

বিেযাোগর বিশ্ববিেযালরয়র বনরেেশ অনুোয়ী (Ref. No:VU/CE/GD-3121/2021 dated: 

17/08/2021)    উক্ত সেরেস্টাররর (B.A./B.Sc./B.Com) (H&G) চূড়ান্ত পরীক্ষা আগােী 
24/08/2021 সেরক 11/08/2021 এর েরযয অনলাইন প্রবিয়ায় েম্পন্ন হরি। পরীক্ষার 
বিস্তাবরত েূবচ এই বিজ্ঞবির অিযিবহত পরর এিং বিশ্ববিেযালয় কততে ক প্রকাবশত বিজ্ঞবিতত 

(Ref. No:VU/CE/GD-3121/2021 dated: 17/08/2021)   উপলব্ধ  হরে।  

ছাত্রছাত্রীরের েুবিযারেে পরীক্ষা েংিান্ত বকছু প্ররয়াজনীয় তেয: 

ক) বিশ্ববিদ্যালতের ওতেিসাইট থর্তে অর্িা এই বিজ্ঞবির পরিতী অংশ থর্তে উত্তরপরত্রর 

একটি প্রেেপাতা এিং একটি বদ্বতীয় পাতার print বনরয় প্ররয়াজন অনুোয়ী েরেষ্ট েংখক xerox 

copy করর সনওয়ার বনরেেশ সেওয়া হরে। 

খ) প্ররতযক পরীক্ষার েূবচ অনুোয়ী প্রশ্নপত্র পরীক্ষা শুরুর 1ঘন্টা আরগ করলজ ও বিশ্ববিেযালরের 

ওরয়িোইট সেরক download করা োরি। 

গ) উত্তরপরত্রর প্রেে  পাতা েোেেভারি পূরণ করর প্ররতযকটি পাতা িোনুোরর োবজরয় েরিোচ্চ 

7mb োইরজর একটি pdf copy ততবর কররত হরি। pdf file এর নােকরণ হরি Full Roll 

Number <underscore> subject<underscore>Paper Code<underscore>date of 

exam.  



 উক্ত উত্তরপত্র পরীক্ষা সশষ হওয়ার 2ঘন্টার েরযয করলজ বনযোবরত Email ID সত পাঠারত হরি। 
Email এর subject হরি pdf file এর নারে, অেোৎ Full Roll Number <underscore> 

subject<underscore>Exam pattern<underscore>Paper Code<underscore>date of 

exam. উোহরণস্বরূপ History honours এর C8 paper এর কো যরা োক। আররা ভািা োক 
পরীক্ষা হরি 24.08.2021 তাবররখ এিং পরীক্ষােীর সরাল নম্বর হল েোিরে 
1113111 এিং 190025। এই paper এর উত্তরপরত্রর নাে হরি 

1113111190025_CBCS_History(H)_C8_24.08.pdf Email এর subject ও একই অেোৎ 

1113111190025_CBCS_History(H)_C8_24.08.pdf হরি। একইরকেভারি  History 

general এর DSC paper এর কো যরা োক। আররা ভািা োক পরীক্ষা হরি 24.08.2021 
তাবররখ এিং পরীক্ষােীর সরাল নম্বর হল েোিরে 1113111 এিং 190025। এই 

paper এর উত্তরপরত্রর নাে হরি 1113111190025_CBCS_History(G)_DSC_24.08.pdf 

Email পাঠারনার েেয় subject হরি 
1113111190025_CBCS_History(G)_DSC_24.08.pdf 

 

ঘ) সেবলোত্র অনলাইমন পাঠামে এোন্ত অপােগ ছাত্রছাত্রীো উত্তরপত্র একটি খারের 

েরযয বেল(seal) করর খারের উপর Roll No, Registration No with year, subject, 

paper/half পবরষ্কারভারি উরেখ করর করলজ কােোলরয় জো বেরত পারর। 

ঙ) Email করার আরগ অেিা করলরজ জো করার আরগ প্ররতযক ছাত্রছাত্রীরক তারের উত্তরপরত্রর 

একটি করর soft copy বনরজরের কারছ সররখ সেওয়ার েুপরােশে সেওয়া হরে। 

 

চ) পরীক্ষা েংিান্ত সে সকারনা প্ররয়াজরন করলরজর বিভাগীয় বশক্ষক-বশবক্ষকারের েরে 
সোগারোগ করা সেরত পারর। 

 

বি. দ্র.: েংবিষ্ট ছাত্রছােরীরের সকাবভড-19 এর োিতীয় বিবয সেরন করলরজ আোর 
বনরেেশ সেওয়া হরে 

 



Subject এিং paper অনুোয়ী Email ID 

Subject Paper Email ID 
িাংলা SEC(H)-2 

 
C10, AECC(Core) 
 
C9, GE(H)-4, 
DSC(G) 
 
 
C8, SEC(G)-2 

dantan2beng@gmail.com 
 
dantan2beng2@gmail.com 
 
dantan2beng3@gmail.com 
 
 
dantan2beng6@gmail.com 
 

ইংররজী েেস্ত paper 
[C8,  C9, C10, 
GE(H)-4, 
SEC(H)-2 
 
DSC(G), SEC(G)-
2]           

dantan2eng@gmail.com 
 

ইবতহাে C8, C9, C10,  
DSC(G) 
 
GE(H)-4, SEC(H)-
2, SEC(G)-2 
 
  

bramkrishna@ymail.com  
 
 

 
dantan2hist@gmail.com  
 

রাষ্ট্রবিজ্ঞান C9, SEC(H)-2, 
SEC(G)-2 
 
C8 

samantarina2017@gmail.com 
 
dasaniruddha960@gmail.com 
 

mailto:dantan2beng@gmail.com
mailto:dantan2beng2@gmail.com
mailto:dantan2beng3@gmail.com
mailto:dantan2beng6@gmail.com
mailto:dantan2eng@gmail.com
mailto:bramkrishna@ymail.com
mailto:dantan2hist@gmail.com
mailto:samantarina2017@gmail.com
mailto:dasaniruddha960@gmail.com


 
C10, GE-4(H), 
DSC(G) 

 
sd14ifps@gmail.com 
 

েশেনশাস্ত্র C8, C9,  C19, 
SEC(H)-2 
 
GE-4(H), DSC(G), 
SEC-2(G) 

phildeptdantan2@gmail.com 
 
 
dantan2phildept2@gmail.com 
 

পোেেবিজ্ঞান েেস্ত paper dantanphy30@gmail.com  
রোয়নবিেযা েেস্ত paper madhusudan.chem@gmail.com  
গবিত েেস্ত paper dantan2math@gmail.com  
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