
বর্ধমান ববশ্বববদ্যালয়ের স্নাতক 
স্তয়রর তৃতীে বিয়মস্টায়রর চূড়ান্ত 

মূলযােন পদ্ধবত িংক্রান্ত প্রয়োজনীে 
বকছু তথ্য 

ছাত্রছাত্রীয়দ্র িুববর্ায়থ্ধ পূবধস্থলী কয়লজ 
কতৃধক পবরয়ববিত। 



পরীক্ষার িমূ্পর্ধ িূবচ ও উত্তরপত্র পাঠাবার ইয়মইল আইবি
PURBASTHALI COLLEGE 

ESTD: 2009 

Vill + P.O.: Parulia, Dist.: Purba Bardhaman, Pin No- 713513 

Contact No. 8617647363 / 03454-264666 

Email: purbasthalicollege@gmail.com 

 

E-mail Id for sending answer scripts for B.A. Hons./ Gen. Sem III Examination 2020 

SL. NO. COURSE PAPER MAIL ID 

1 HISTORY HONS. CC V h130hisccv@gmail.com 

2 HISTORY HONS. CC VI historycbcs2020@gmail.com 

3 HISTORY HONS. CC VII h130hisccvii@gmail.com 

4 HISTORY HONS. SEC I historycbcs2020@gmail.com 

5 HISTORY HONS.  GE g130hisgen@gmail.com 

6 HISTORY GEN. CC IC g130hisgen@gmail.com 

7 HISTORY GEN. SEC I g130hissec1@gmail.com 

    
 

SL. NO. COURSE PAPER MAIL ID 

1 EDUCATION HONS. CC V h130eduv@gmail.com 

2 EDUCATION HONS. CC VI h130eduvi@gmail.com 

3 EDUCATION HONS. CC VII h130eduvii@gmail.com 

4 EDUCATION HONS. SEC I h130edusec1@gmail.com 

5 EDUCATION HONS.  GE educationgeneral130@gmail.com 

6 EDUCATION GEN. CC IC educationgeneral130@gmail.com 

7 EDUCATION GEN. SEC I g130edusec1@gmail.com 

 

SL. NO. COURSE PAPER MAIL ID 

1 PHILOSOPHY (Hons.)  

 

CC-5 Philosophysemesteriii130@gmail.com  

2 PHILOSOPHY (Hons.)  

 

CC-6 Philosophysemesteriii130@gmail.com  

3 PHILOSOPHY (Hons.)  

 

CC-7 Philosophysemesteriii130@gmail.com  

4 PHILOSOPHY (Hons.)  

 

SEC-1 Philosophysemesteriii130@gmail.com  

5 PHILOSOPHY (Gen.) 

 

CC-

1C/GE-

3 

Philosophysemesteriii130@gmail.com  

6 PHILOSOPHY (Gen.) 

 

SEC-1 Philosophysemesteriii130@gmail.com  

 

 

 

 



পরীক্ষার িমূ্পর্ধ িূবচ ও উত্তরপত্র পাঠাবার ইয়মইল
আইবি
ববষে বাংলা 
অনায়িধর জনয 
Cc – 5  এর মমইল আইবি – pcbngh1002@gmail.com
Cc – 6 এর মমইল আইবি – bengalicc062021@gmail.com
Cc – 7 এর মমইল আইবি – pcbnghpd@gmail.com
SEC – এর জনয – bengalihonssec3sem@gmail.com
পায়ির জনয 
C.C/G.E – pcbngg1001@gmail.com
SEC – এর জনয – g130bensec@gmail.com

mailto:pcbngh1002@gmail.com
mailto:bengalicc062021@gmail.com
mailto:pcbnghpd@gmail.com
mailto:bengalihonssec3sem@gmail.com
mailto:pcbngg1001@gmail.com
mailto:g130bensec@gmail.com


পরীক্ষা ববষেক প্রয়োজনীে তথ্য 
পরীক্ষার িমে –

৬০ নম্বয়রর পরীক্ষার জনয বনর্ধাবরত িমে – ৩ ঘণ্টা 
৪০ নম্বয়রর পরীক্ষার জনয বনর্ধাবরত িমে – ২ ঘণ্টা (এবি মূলত SEC 

পত্র) 
প্রশ্নপত্র িাউনয়লাি করার জনয বনর্ধাবরত িমে – ৩০ বমবনি 

উত্তরপত্র ইয়মইল অথ্বা কয়লয়জ বিয়ে জমা করার জনয বনর্ধাবরত 
িমে – ৩০ বমবনি 

প্রশ্নপত্র পাওো যায়ব – ববশ্বববদ্যালে অথ্বা কয়লজ ওয়েবিাইি মথ্য়ক 
প্রশ্নপত্র িরবরাহ হয়ব – িকাল ৯ িা ৩০ বমবনি মথ্য়ক 



অযািবমি কািধ 

০৫ মাচধ প্রয়তযক পরীক্ষাথ্ধী কয়লজ 
অয়েবিাইি মথ্য়ক অযািবমি কািধ বনয়জই 

িাউনয়লাি কয়র মনয়বন। 



প্রশ্নপত্র মকাথ্াে কীভায়ব পায়বা? 
প্রবতবদ্য়নর পরীক্ষার প্রশ্নপত্র পাওো যায়ব কয়লজ এবং বর্ধমান

ববশ্বববদ্যালয়ের ওয়েবিাইয়ি। বনয়চ মিই দু্ই ওয়েবিাইি উয়েখ করা
হল –

1. পূবধস্থলী কয়লয়জর ওয়েবিাইি –
www.purbasthalicollege.com

2. বর্ধমান ববশ্বববদ্যালয়ের ওয়েবিাইি - www.buruniv.ac.in

http://www.purbasthalicollege.com/
http://www.buruniv.ac.in/


উত্তরপত্র অথ্ধাৎ Front Page
উত্তরপয়ত্রর প্রকৃবত 
1. পূবধবতধী চূড়ান্ত পরীক্ষাগুবলর ময়তাই এই পরীক্ষায়তও উত্তরপত্র বনয়জয়ক পূরর্ করয়ত 

হয়ব। 
2. এয়কবায়র উপয়র 3rd Semester (Hons.) Examination 2021. পায়ির মক্ষয়ত্র

3rd Semester General Examination 2021 বলখয়ত হয়ব। 
3. এরপর Subject – Bengali , Course – ময বদ্ন ময মকায়িধর পরীক্ষা মিই মকায়িধর 

উয়েখ করয়ত হয়ব। মযমন : CC – 05, CC. -06 অথ্বা S.E.C – 1 ইতযাবদ্। 
4. Course Title / Paper name – এই জােিাে মকায়িধর িমূ্পর্ধ বিয়রানাম বদ্য়ত 

হয়ব। মযমন – C.C – 5 হয়ল িাবহয়তযর ইবতহাি 
5. এরপর বনজস্ব মরাল নং ও ববশ্বববদ্যালে প্রদ্ত্ত মরবজয়েিন নং যথ্াস্থায়ন উয়েখ 

করয়বন। 
6. Signature of Candidate অংয়ি পরীক্ষাথ্ধী অবিযই িই করয়বন। 



উত্তরপত্র (মভতয়রর পাতা মকমন হয়ব) 
1. িাদ্া A4 মায়পর কািয়জ উত্তর বলখয়ত হয়ব 
2. ফ্রন্ট মপজ এর উয়টা বদ্য়ক মকউ উত্তর বলখয়বন না। উত্তর 

শুরু হয়ব পয়রর A4 কািয়জর প্রথ্ম পৃষ্ঠা মথ্য়ক
3. িাদ্া কািয়জর চারবদ্য়ক বনবদ্ধষ্ট পবরমার্ মাবজধন বদ্য়ত হয়ব 
4. প্রয়তযকবি পৃষ্ঠার উপয়রর মাবজধয়নর িানবদ্য়ক পৃষ্ঠা িংখযা উয়েখ 

করয়ত হয়ব। 
5. প্রয়তযকবি পৃষ্ঠার উপয়রর মাবজধয়নর বামবদ্ক মথ্য়ক প্রথ্য়ম মরাল 

নাম্বার, ববষে এবং পয়র পত্র বা মকািধ এর উয়েখ করয়ত হয়ব। 



আমরা মকান মকান পদ্ধবতয়ত পরীক্ষা বদ্য়ত পাবর? 

ববশ্বববদ্যালয়ের বনয়দ্ধবিকা অনুযােী আমরা দু্বি পদ্ধবতয়ত পরীক্ষা বদ্য়ত পাবর –
ক) অনলাইন মার্যয়ম 

খ) অনলাইন ও অফলাইন মার্যয়ম (Blended Medium) 
পরীক্ষাথ্ধী যবদ্ ময়ন কয়রন তাাঁর কায়ছ অনলাইন িুববর্া পযধাপ্ত মনই অথ্ধাৎ 
ইন্টারয়নি িমিযা বা প্রযুবিিত মকায়না বার্া আিয়ত পায়র মিয়ক্ষয়ত্র বতবন 
বিতীে মার্যমবি পছন্দ করয়ত পায়রন। এয়ক্ষয়ত্র উত্তরপত্র িমূ্পর্ধ কয়র SEC 

পরীক্ষার মক্ষয়ত্র দু্পুর ১২.৩০ এর ময়র্য এবং  ৬০ নম্বয়রর বাবক পরীক্ষাগুবলর 
মক্ষয়ত্র  দু্পুর ১.৩০ বমবনয়ির ময়র্য কয়লয়জ এয়ি উত্তরপত্র জমা মদ্য়বন। মার্যম 

মবয়ছ মনওো পরীক্ষাথ্ধীর িমূ্পর্ধ বনজস্ব পছন্দ। 



অনলাইন পদ্ধবতর বনেম 
ক) পরীক্ষাথ্ধী পরীক্ষা শুরুর ৩০ বমবনি আয়ি বর্ধমান ববশ্বববদ্যালয়ের ওয়েবিাইি অথ্বা 
কয়লয়জর বনজস্ব ওয়েবিাইি মথ্য়ক প্রশ্নপত্র িাউনয়লাি করয়বন। মিবি বপ্রন্ট আউি করার 
মকায়না প্রয়োজন মনই। 
খ) িাউনয়লাি করা প্রশ্নপয়ত্রর বভবত্তয়ত পরীক্ষাথ্ধী বতন ঘণ্টা িময়ের ময়র্য পরীক্ষা িমূ্পর্ধ 
করয়বন। অথ্ধাৎ বনর্ধাবরত িময়ের ময়র্য বতবন বাবড়য়ত বয়ি উত্তর বলখয়বন।
ি) উত্তর মলখা মিষ হয়ল মিই উত্তরপত্রবি মমাবাইল বা স্ক্যানায়রর মার্যয়ম স্ক্যান করয়বন। 
ঘ) স্ক্যান কবপবির pdf ফাইল করয়বন। এই ফাইয়ল পৃষ্ঠা ক্রমানুিায়র থ্াকয়ব। অথ্ধাৎ ১, ২, ৩ 
এমনভায়ব। 
ঙ) pdf করা ফাইলবি বনবদ্ধষ্ট নায়ম (পরীক্ষাথ্ধীর মরাল নাম্বার ও িাবয়জক্ট এর নাম) বদ্য়ে মিভ 
করয়ত হয়ব এবং কয়লজ বনয়দ্ধবিত বনবদ্ধষ্ট ইয়মইল আইবিয়ত পাঠায়ত হয়ব। 
চ) ইয়মইল যথ্াযথ্ভায়ব পাঠায়না হয়ে মিয়ল পরীক্ষথ্ধী প্রমার্স্বরূপ একবি বিনিি রাখয়বন। 
(িমে ও তাবরখ এর প্রমায়র্র জনয) 



অনলাইন পদ্ধবতয়ত ছবব মথ্য়ক pdf বানাবার বকছু 
অযাবিয়কিন

❖ADOBE SCAN : PDF SCANNER WITH OCR, PDF CREATOR 
❖ADOBE ACROBAT READER : PDF VIEWER EDITOR AND 
CREATOR 
❖DOCUMENTS SCANNER :PDF CREATOR 
❖PDF TO PHOTO TO PDF CONVERTER 
❖IMAGE TO PDF CONVERTER : JPG TO PDF, PNG TO PDF 
ইতযাবদ্। 



অনলাইন ও অফলাইন (বমশ্র) পরীক্ষা পদ্ধবতর বনেম 

➢ববশ্বববদ্যালে বা কয়লয়জর ওয়েবিাইি মথ্য়ক প্রশ্নপত্র িাউনয়লাি করয়ত হয়ব 
➢বনর্ধাবরত িময়ের ময়র্য (৬০ নম্বয়রর মক্ষয়ত্র ৩ ঘণ্টা ও ৪০ নম্বয়রর মক্ষয়ত্র ২ 
ঘণ্টা) পরীক্ষা িমূ্পর্ধ করয়ত হয়ব। 
➢পয়রর ৩০ বমবনয়ির ময়র্য কয়লয়জ বিয়ে উত্তরপত্র জমা বদ্য়ত হয়ব। 
➢উত্তরপত্র জমা মদ্বার িমে পরীক্ষাথ্ধীর পবরচেপত্র িয়ে আনয়ত হয়ব 
➢উত্তরপত্র জমা হয়ে মিয়ল প্রাবপ্তস্বীকার এর রবিদ্ বনয়ত হয়ব। 
➢িরািবর উত্তরপত্র জমা মদ্বার মক্ষয়ত্র িারীবরক দূ্রত্ব মানয়ত হয়ব, মযাস্ক্ পয়র 
আিয়ত হয়ব এবং হাত িযাবনিাইজ করয়ত হয়ব। 



িহয়যাবিতা 
পূবধস্থলী কয়লজ িবিমে পরীক্ষাথ্ধীয়দ্র 

িহয়যাবিতাে বদ্ধ পবরকর। ময মকায়না র্রয়র্র 
প্রশ্ন বা অনুিন্ধায়নর জনয প্রবতবি ববভায়ির 

বিক্ষক িবধদ্া প্রস্তুত আয়ছ। তাই মকায়নারকম 
অিুববর্া হয়লই ববভায়ির বিক্ষকয়দ্র িয়ে
ছাত্রছাত্রীরা মযািায়যাি করয়ত পায়রন। 



Helpline Number for Students for sem 
3rd Examination 

SL NO. NAME OF THE CONSULTANT CONTATC NO.

1 MR. ANUPAM DAS 9836738852

2 MR. FIROJ KHAN 8653988932

3 DR. SOUMYA MOHAN GHOSH 8825233092

4 Dilip Kumar Ray 9564900542



শুয়ভচ্ছাবাতধা 
পূবধস্থলী কয়লয়জর ময িমস্ত পরীক্ষাথ্ধী তৃতীে বিয়মস্টার পরীক্ষাে বিয়ত চয়লয়ছন 
তাাঁয়দ্র জনয পূবধস্থলী কয়লয়জর পক্ষ মথ্য়ক শুয়ভচ্ছা ও শুভকামনা রইল। 


