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। ববজ্ঞবি ।
তাবেখ : ২০ আ ষ্ট ২০২১
এতদ্বাো জানারনা যারে গয, আ ামী ২৪ আ ষ্ট ২০২১ গেরে ববশ্বববদ্যালরয়ে সূ বি অনু যায়ী BA/B.Sc./B.COM
(Honours/General) 4th Semester ফাইনাল পেীক্ষা শুরু হরে (পেীক্ষাে সূ বি েরলজ এবং ববশ্বববদ্যালরয়ে
ওরয়বসাইট-এ পাওয়া যারব)। সু বর্ণরেখা মহাববদ্যালরয়ে ছাত্র-ছাত্রীরদ্ে সু ববধারেণ পেীক্ষা সংক্রান্ত বেছু জরুেী
তেয১। প্ররতযেবট পেীক্ষা হরব Online mode-এ।
২। পেীক্ষা শুরুে অন্তত এেবদ্ন আর ববশ্বববদ্যালরয়ে website গেরে Blank Answer Booklet ডাউনরলাড
েরে প্ররয়াজন মরতা print েরে বনরত হরব। এেবট েবপ print েরে তা গেরে প্ররয়াজন মরতা গজেক্স েরে
গনওয়া গযরত পারে। গেবলমাত্র উক্ত blank answer booklet-এ উত্তে গলখা যারব।
Answer Booklet ডাউনরলাড েোে বলঙ্ক—
http://vidyasagar.ac.in/files/OnlineExam/Blank_Answer_Booklet_2020.pdf
৩। বনবদ্ণষ্ট সূ বি অনু যায়ী পেীক্ষাে ১ ঘন্টা পূ রবণ V.U. Website-এ Examination Portal গেরে অেবা
Chatrabandhu App-এে মাধযরম প্রশ্নপত্র ডাউনরলাড েো যারব। প্রশ্নপত্র পাওয়া যারব েরলরজে
ওরয়বসাইরটও (www.smahavidyalaya.org.in)।
৪। Blank Answer Booklet-এ উরল্লবখত পেীক্ষা সংক্রান্ত প্ররয়াজনীয় তেয যো Name of the
Examination, Roll Number, Registration Number with Year, Subject, Paper, Half ইতযাবদ্
সাবধানতাে সরে পূ ের্ েেরব।
৫। উত্তেপত্র স্ক্যান েরে pdf আোরে বনরজে mail ID গেরে বনরে উরল্লবখত বনবদ্ণষ্ট mail ID গত পেীক্ষা গেষ
হওয়াে ১ ঘন্টাে মরধয পাঠারত হরব। মরন োখরত হরব pdf ফাইলবট গোরনা ভারবই গযন 7MB-ে গববে না
হয়। Subject অনু যায়ী mail ID বনরে প্রদ্ান েো হল।
৬।

উত্তেপরত্রে

pdf

ফাইলবটে

নাম

হরব

ববশ্বববদ্যালয়

বনরদ্ণবেত

বনবদ্ণষ্ট

format

গমরন—

Roll Number <underscore> Subject <underscore> Paper Code <underscore> Date of Exam. (যো—
190040_Bengali_C8_24.08.).

mail পাঠারনাে সময়ও ‘Subject’ এেই format গমরন (Roll Number <underscore> Subject
<underscore> Paper Code <underscore> Date of Exam. (যো— 190040_Bengali_C8_24.08.). বলখরত

হরব।
৭। mail পাঠারনাে পে সেরল বনবিত হরয় গনরব mail send হল বে না। mail পাঠারনাে পে এেটু অরপক্ষা
েরে ‘sent’ বক্সটা গদ্রখ নাও। যবদ্ পাঠরনা mail-টা ওখারন োরে, তাহরল বুরঝ বনরত হরব mail িরল গ রছ।
অযো ভয় গপরয় বােবাে mail পাঠারনাে দ্েোে গনই।
৮। প্রযু বক্ত ত োেরর্ যাো এই প্রবক্রয়া এোন্তভারবই সম্পন্ন েেরত পােরব না তাো উত্তেপত্র (hard copy)
এেবট বসল েো খারম Examination, Roll Number, Registration Number with year, Subject,
Paper/half উরল্লখ েরে পেীক্ষাে বদ্ন বনবদ্ণষ্ট সমরয়ে মরধয েরলজ অবফরস জমা েেরত পােরব।
৯। আরো ববস্তাবেত জানরত V.U. website (www.vidyasagar.ac.in) এবং েরলরজে website
(www.smahavidyalaya.org.in)- এ নজে োখাে পোমেণ গদ্ওয়া হরে। ছাত্র-ছাত্রীো প্ররয়াজরন েরলরজে
ববভা ীয় অধযাপে-অধযাবপোরদ্ে সরে গযা ারযা েেরত পারো।

Subject অনু যায়ী পেীক্ষাে উত্তেপত্র পাঠারনাে জনয বনবদ্ণষ্ট mail ID
1. Bengali Honours & GE

: smbengalihonours@gmail.com

2. Bengali General

: smbengaligeneral@gmail.com

3. English Honours & GE

: englishdepartment90@gmail.com

4. English General

: englishdepartment90.sm@gmail.com

5. Sanskrit Honours & GE

: sanskritdepartment960@gmail.com

6. Sanskrit General

: sanskritgeneral320@gmail.com

7. Santali Honours & GE

: subarnamahasantalihons@gmail.com

8. Santali General

: subarnamahasantalipass@gmail.com

9. History Honours & GE

: smhistoryhons1@gmail.com

10. History General

: smhistorygeneral1@gmail.com

11. Pol. Science General

: sm.polscience@gmail.com

12. Philosophy General

: subarnarekhaphil@gmail.com

13. Geography Honours & General : subarnarekha2020geo@gmail.com
14. Anthropology Honours & General : anth.subarnamaha@gmail.com
15. Nutrition General

: somasahoopal91@gmail.com

16. Botany General

: botanydept09@gmail.com

17. Commerce Honours

: smcommerce1988@gmail.com

18. Economics General

: subarna.eco2021@gmail.com

লক্ষীন্দে পারলাই
ভােপ্রাি অধযাপে, সু বর্ণরেখা মহাববদ্যালয়
গ াপীবল্লভপুে, ঝাড়গ্রাম

