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িব.এ./ িব.এস.িস. প ম সেম ার পরী া ২০২০-র জন  প ম সেম ােরর ছা ছা ীেদর িত িনেদিশকা। 
১) ছা ছা ীেদর প ম সেম ােরর পরী ার জন  িবদ াসাগর িব িবদ ালয় কতৃক কািশত িনেদিশকা মেন 

চলেত অনুেরাধ করা হে । 

২) প ম সেম ােরর পরী ার অ াডিমট কাড িনিদ  সমেয়র মেধ  িবদ াসাগর িব িবদ ালেয়র অিফিসয়াল 

ওেয়বসাইট থেক ডাউনেলাড কের িনেত হেব। 

৩) ছা ছা ীেদর উপেদশ দওয়া হে  পযা  পিরমােণ খািল উ রপে র পুি কা (blank answer 

booklet) শালবিন কেলেজর অিফিসয়াল ওেয়বসাইট বা িবদ াসাগর িব িবদ ালেয়র অিফিসয়াল 

ওেয়বসাইট থেক ডাউনেলাড করার জন । অন  কােনা ধরেনর উ রপে র পুি কা হণ করা হেব না। 

৪) পরী ার িদন পরী া র এক ঘ া আেগই প  িবদ াসাগর িব িবদ ালেয়র অিফিসয়াল ওেয়বসাইট 

অথবা শালবিন কেলেজর অিফিসয়াল ওেয়বসাইট (www.salbonigovtcollege.org) থেক ডাউনেলাড 

করা যােব। 

৫) পরী া শষ হওয়ায় পর পরী াথীেদর উ রপ  ান কের একিট ফাইেল িপিডএফ (.pdf) আকাের 

িনিদ  ইেমল আইিডেত পাঠােত হেব। িপিডএফ ফাইেলর সাইজ  সে া  7 M.B. বা তার চেয় কম 

হেত হেব। ফাইেলর নাম যভােব িলখেত হেব তা হল:-Full Roll No_subject_paper code_date 

of exam. পরী া শষ হওয়ার এক ঘ ার মেধ ই উ রপ  িন িলিখত ইেমল আইিড িলেত পাঠােত 

হেব। (উদাহরণ:- 21118143_BNGH CC-1_15/03/2021). ইেমল পাঠােনার সময় সাবেজ  বা 

িবষেয়র নাম যভােব িলখেত হেব:- Full Roll No_subject_paper code_date of exam. 

Course/Subject Email id Contact no for 
comm7unication if required 

B.A. (H) Bengali/Sociology/Santali (All papers) ggdcs.vuexam1@gmail.com 9804855836 
B.A. (H)  English/History/Sanskrit/Philosophy/ 
Political Science (All papers) ggdcs.vuexam2@gmail.com 8617498646 

B.A. (G) All Candidates for DSE & SEC Papers ggdcs.vuexam3@gmail.com 9830419560 
B.A. (G) All Candidates for GE Papers 
B.Sc (H) and B.Sc (G) All candidates and All papers ggdcs.vuexam4@gmail.com 8013289055 



*** য-সম  ছা ছা ীরা ইেমেল উ রপ  পাঠােত অসুিবধার স ুখীন হেব তােদরেক পরী া শষ হওয়ার দড় 

ঘ ার মেধ ই উ রপ  (hard copy) শালবিন কেলেজর প বে  (Drop Box) জমা িদেত হেব। একইসে  

তােদরেক সে া  7 M.B সাইেজর একিট ফাইেল উ রপে র স ট কিপ ত রাখার িনেদশ দওয়া হে । 
যিদও উ রপে র স ট কিপ ইেমেল পাঠােনা বা নীয় বা কাম । 

৬) পরী া সং া  হ  লাইন ন র—8617498646/ 7547903888 (পরী ার িদন সকাল ৯ টা থেক 

িবেকল ৬ টা পয ) (১৭ এবং ১৮ মাচ ২০২১ সকাল ১১ টা থেক িবেকল ৪ ট পয ) 
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