
বর্ধমান ববশ্বববদ্যালয়ের স্নাতক 
স্তয়রর ষষ্ঠ বিয়মস্টায়রর চূড়ান্ত 

মূলযােন পদ্ধবত িংক্রান্ত প্রয়োজনীে 
বকছু তথ্য 

ছাত্রছাত্রীয়দ্র িুববর্ায়থ্ধ পূবধস্থলী কয়লজ 
কতত ধক পবরয়ববিত। 



পরীক্ষার িমূ্পর্ধ িূবচ 
অনািধ পরীক্ষাথ্ধীয়দ্র জনয

তাবরখ িমে পয়ত্রর নাম 
০৭.০৮.২০২১ িকাল ১০ টা থথ্য়ক

দু্পুর ১ টা
C.C – 13 

০৯.০৮.২০২১ ঐ C.C – 14 
১০.০৮.২০২১ ঐ DSE – 3 
১১.০৮.২০২১ ঐ DSE - 4



পাি পরীক্ষাথ্ধীয়দ্র জনয  

PROGRAMME FOR DSE 
তাবরখ িমে : 10. A.M TO 1 

P.M
িমে : 2 P.M TO 5 P.M 

০৭.০৮.২০২১ বাংলা
০৯.০৮.২০২১ দ্িধন ইংরাবজ 
১০.০৮.২০২১ ইবতহাি
১১.০৮.২০২১ বিক্ষাববদ্যা
১২.০৮.২০২১ িংস্কত ত রাষ্ট্রববজ্ঞান



পায়ির পরীক্ষাথ্ধীয়দ্র জনয 

PROGRAMME FOR G.E – 2 

তাবরখ িমে : 10 A.M TO 1. P.M

১৩.০৮.২০২১ বাংলা, বিক্ষাববদ্যা, ইংরাবজ, ইবতহাি, দ্িধন, রাষ্ট্রববজ্ঞান, 
িংস্কত ত

PROGRAMME – SEC 4 (Time : 10 A.M – 12.00 P.M) 

১৪.০৮.২০২১ বাংলা, বিক্ষাববদ্যা, ইংরাবজ, ইবতহাি, দ্িধন, রাষ্ট্রববজ্ঞান, 
িংস্কত ত 



উত্তরপত্র পাঠাবার ই-থমইল আইবি

বাংলা
C.C - 13 pcbngh1002@gmail.com
C.C - 14 h130bencc14@gmail.com
DSE – 3 h130bendse3@gmail.com
DSE – 4 pcbnghpd@gmail.com
GENERAL – DSE 1B pcbngg1001@gmail.com
GENERAL - SEC g130bensec@gmail.com

mailto:pcbngh1002@gmail.com
mailto:h130bencc14@gmail.com
mailto:h130bendse3@gmail.com
mailto:pcbnghpd@gmail.com
mailto:pcbngg1001@gmail.com
mailto:g130bensec@gmail.com


পরীক্ষার উত্তরপত্র পাঠাবার ই-থমইল আইবি
বিক্ষাববদ্যা

C.C – 13 education1970@gmail.com
C.C – 14 h130educc14@gmail.com
DSE – 3 h130edudse@gmail.com
DSE – 4 h130edudse@gmail.com
GENERAL – SEC g130edusec4@gmail.com
GENERAL – DSE 130education@gmail.com
GENERAL – G.E – 2 130education@gmail.com
OLD PART 3 g130edupart3@gmail.com

mailto:bhattacharyyasukla766@gmail.com
mailto:h130educc14@gmail.com
mailto:h130edudse@gmail.com
mailto:h130edudse@gmail.com
mailto:g130edusec4@gmail.com
mailto:130education@gmail.com
mailto:130education@gmail.com
mailto:g130edupart3@gmail.com


পরীক্ষার উত্তরপত্র পাঠাবার ইয়মইল আইবি
ইবতহাি

C.C – 13 h130hiscc13@gmail.com

C.C – 14 h130hiscc14@gmail.com

DSE – 3 h130hisdse3@gmail.com

DSE – 4 h130hisdse4@gmail.com

GENERAL – DSE g130hisge@gmail.com

GENERAL – SEC g130hisge@gmail.com

GENERAL – G.E - 2 gsem6130hisge2@gmail.com

mailto:h130hiscc13@gmail.com
mailto:h130hiscc14@gmail.com
mailto:h130hisdse3@gmail.com
mailto:h130hisdse4@gmail.com
mailto:g130hisge@gmail.com
mailto:g130hisge@gmail.com
mailto:gsem6130hisge2@gmail.com


পরীক্ষার উত্তরপত্র পাঠাবার ইয়মইল আইবি

িংস্কত ত
C.C – 13 h130sancc13@gmail.com

C.C – 14 h130sancc14@gmail.com

DSE – 3 h130sandse3@gmail.com

DSE – 4 h130sandse4@gmail.com

GENERAL – DSE g130sandse@gmail.com

GENERAL – SEC g130sansec@gmail.com

GENERAL – G.E g130sange@gmail.com

mailto:h130sancc13@gmail.com
mailto:h130sancc14@gmail.com
mailto:h130sandse3@gmail.com
mailto:h130sandse4@gmail.com
mailto:g130sandse@gmail.com
mailto:g130sansec@gmail.com
mailto:g130sange@gmail.com


পরীক্ষার উত্তরপত্র পাঠাবার ইয়মইল আইবি

দ্িধন 
C.C – 13 h130phicc13@gmail.com
C.C – 14 hcc14phi130@gmail.com
DSE - 3 hdse3phi130gmail.com
DSE – 4 h130phidse4@gmail.com
GENERAL – DSE g130phidse@gmail.com
GENERAL – G.E g130phige@gmail.com

mailto:sujalpramanick@gmail.com
mailto:hcc14phi130@gmail.com
mailto:mdas9295@gmail.com
mailto:suchandraneogi2010@gmail.com
mailto:h130phidse@gmail.com
mailto:g130phige@gmail.com


পরীক্ষার উত্তরপত্র পাঠাবার ই-থমইল আইবি

রাষ্ট্রববজ্ঞান
GENERAL – DSE g130poldse@gmail.com 

GENERAL – SEC g130polsec@gmail.com 

GENERAL – G.E g130polge@gmail.com 

mailto:g130poldse@gmail.com
mailto:g130polsec@gmail.com
mailto:g130polge@gmail.com


পরীক্ষার উত্তরপত্র পাঠাবার ই-থমইল আইবি

ইংয়রবজ 
GENERAL – DSE – 2 

g130engdse@gmail.com

GENERAL – SEC – 4 
g130engsec@gmail.com

mailto:g130engdse@gmail.com
mailto:g130engsec@gmail.com


পরীক্ষা ববষেক প্রয়োজনীে তথ্য 
পরীক্ষার িমে –

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

পত্র) 
প্রশ্নপত্র িাউনয়লাি করার জনয বনর্ধাবরত িমে – ৩০ বমবনট 

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

প্রশ্নপত্র পাওো যায়ব – ববশ্বববদ্যালে অথ্বা কয়লজ ওয়েবিাইট থথ্য়ক 
প্রশ্নপত্র িরবরাহ হয়ব – পরীক্ষা শুরুর আর্ ঘণ্টা পূয়বধ। 



অযািবমট কািধ 
২ অিাস্ট থথ্য়ক প্রয়তযক পরীক্ষাথ্ধী বর্ধমান 
ববশ্বববদ্যালয়ের বনজস্ব ওয়েবিাইট থথ্য়ক 
বনয়জর অযািবমট কািধ বনয়জই িাউনয়লাি 

কয়র থনয়বন। 



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

ববশ্বববদ্যালয়ের ওয়েবিাইয়ট। বনয়চ থিই দু্ই ওয়েবিাইট উয়েখ করা
হল –

1. পূবধস্থলী কয়লয়জর ওয়েবিাইট –
www.purbasthalicollege.com

2. বর্ধমান ববশ্বববদ্যালয়ের ওয়েবিাইট - www.buruniv.ac.in
3. এছাড়াও প্রয়তযকবট ববভািীে Whatsapp গ্রুয়প। 

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


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

হয়ব। 
2. এয়কবায়র উপয়র 6th Semester (Hons.) Examination 2021. পায়ির থক্ষয়ত্র 6th

Semester General Examination 2021 বলখয়ত হয়ব। 
3. এরপর Subject – থযমন Bengali , Course – থয বদ্ন থয থকায়িধর পরীক্ষা থিই 

থকায়িধর উয়েখ করয়ত হয়ব। থযমন : CC – 13, CC. -14 অথ্বা DSE – 3 ইতযাবদ্। 
4. Course Title / Paper name – এই জােিাে থকায়িধর িমূ্পর্ধ বিয়রানাম বদ্য়ত 

হয়ব। থযমন – বাংলার থক্ষয়ত্র C.C – 13 হয়ল িংস্কত ত ও ইংরাবজ িাবহয়তযর ইবতহাি, 
অনযানয ববষয়ের থক্ষয়ত্র বনবদ্ধষ্ট থকািধ এর বিয়রানাম বলখয়ত হয়ব। 

5. এরপর বনজস্ব থরাল নং ও ববশ্বববদ্যালে প্রদ্ত্ত থরবজয়েিন নং যথ্াস্থায়ন উয়েখ 
করয়বন। 

6. Signature of Candidate অংয়ি পরীক্ষাথ্ধী অবিযই িই করয়বন। 



উত্তরপত্র (থভতয়রর পাতা) থকমন হয়ব)
1. িাদ্া A4 মায়পর কািয়জ উত্তর বলখয়ত হয়ব 
2. ফ্রন্ট থপজ এর উয়টা বদ্য়ক থকউ উত্তর বলখয়বন না। উত্তর 

শুরু হয়ব পয়রর A4 কািয়জর প্রথ্ম পতষ্ঠা থথ্য়ক
3. িাদ্া কািয়জর চারবদ্য়ক বনবদ্ধষ্ট পবরমার্ মাবজধন বদ্য়ত হয়ব 
4. প্রয়তযকবট পতষ্ঠার উপয়রর মাবজধয়নর িানবদ্য়ক পতষ্ঠা িংখযা উয়েখ 

করয়ত হয়ব। 
5. প্রয়তযকবট পতষ্ঠার উপয়রর মাবজধয়নর বামবদ্ক থথ্য়ক প্রথ্য়ম থরাল 

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



আমরা থকান থকান পদ্ধবতয়ত পরীক্ষা বদ্য়ত পাবর? 

ববশ্বববদ্যালয়ের বনয়দ্ধবিকা অনুযােী আমরা দু্বট পদ্ধবতয়ত পরীক্ষা বদ্য়ত পাবর –

ক) অনলাইন মার্যয়ম (Online)
খ) অনলাইন ও অফলাইন বমশ্র মার্যয়ম (Blended Method)

পরীক্ষাথ্ধী যবদ্ ময়ন কয়রন তাাঁর কায়ছ অনলাইন িুববর্া পযধাপ্ত থনই অথ্ধাৎ 
ইন্টারয়নট িমিযা বা প্রযুবিিত থকায়না বার্া আিয়ত পায়র থিয়ক্ষয়ত্র বতবন 
বিতীে মার্যমবট পছন্দ করয়ত পায়রন। এয়ক্ষয়ত্র উত্তরপত্র িমূ্পর্ধ কয়র ৩০
বমবনয়টর ময়র্য কয়লয়জ এয়ি উত্তরপত্র জমা থদ্য়বন। মার্যম থবয়ছ থনওো 

পরীক্ষাথ্ধীর িমূ্পর্ধ বনজস্ব পছন্দ। 



অনলাইন পদ্ধবতর বনেম 
ক) পরীক্ষাথ্ধী পরীক্ষা শুরুর ৩০ বমবনট আয়ি বর্ধমান ববশ্বববদ্যালয়ের ওয়েবিাইট অথ্বা 
কয়লয়জর বনজস্ব ওয়েবিাইট থথ্য়ক প্রশ্নপত্র িাউনয়লাি করয়বন। থিবট বপ্রন্ট আউট করার 
থকায়না প্রয়োজন থনই। 
খ) িাউনয়লাি করা প্রশ্নপয়ত্রর বভবত্তয়ত পরীক্ষাথ্ধী বতন ঘণ্টা িময়ের ময়র্য পরীক্ষা িমূ্পর্ধ 
করয়বন। অথ্ধাৎ বনর্ধাবরত িময়ের ময়র্য বতবন বাবড়য়ত বয়ি উত্তর বলখয়বন।
ি) উত্তর থলখা থিষ হয়ল থিই উত্তরপত্রবট থমাবাইল বা স্কযানায়রর মার্যয়ম স্কযান করয়বন। 
ঘ) স্কযান কবপবটর pdf ফাইল করয়বন। এই ফাইয়ল পতষ্ঠা ক্রমানুিায়র থ্াকয়ব। অথ্ধাৎ ১, ২, ৩ 
এমনভায়ব। 
ঙ) pdf করা ফাইলবট বনবদ্ধষ্ট নায়ম (পরীক্ষাথ্ধীর থরাল নাম্বার ও িাবয়জক্ট এর নাম) বদ্য়ে থিভ 
করয়ত হয়ব এবং কয়লজ বনয়দ্ধবিত বনবদ্ধষ্ট ইয়মইল আইবিয়ত পাঠায়ত হয়ব। 
চ) ইয়মইল যথ্াযথ্ভায়ব পাঠায়না হয়ে থিয়ল পরীক্ষথ্ধী প্রমার্স্বরূপ একবট বিনিট রাখয়বন। 
(িমে ও তাবরখ এর প্রমায়র্র জনয) 



অনলাইন পদ্ধবতয়ত ছবব থথ্য়ক 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 ওয়েবিাইট থথ্য়ক প্রশ্নপত্র িাউনয়লাি করয়ত হয়ব 
➢বনর্ধাবরত িময়ের ময়র্য (৬০ নম্বয়রর থক্ষয়ত্র ৩ ঘণ্টা ও ৪০ নম্বয়রর থক্ষয়ত্র ২ 
ঘণ্টা) পরীক্ষা িমূ্পর্ধ করয়ত হয়ব। 
➢পয়রর ৩০ বমবনয়টর ময়র্য কয়লয়জ বিয়ে উত্তরপত্র জমা বদ্য়ত হয়ব। 
➢উত্তরপত্র জমা থদ্বার িমে পরীক্ষাথ্ধীর পবরচেপত্র িয়ে আনয়ত হয়ব 
➢উত্তরপত্র জমা হয়ে থিয়ল প্রাবপ্তস্বীকার এর রবিদ্ বনয়ত হয়ব। 
➢িরািবর উত্তরপত্র জমা থদ্বার থক্ষয়ত্র িারীবরক দূ্রত্ব মানয়ত হয়ব, মযাস্ক পয়র 
আিয়ত হয়ব এবং হাত িযাবনটাইজ করয়ত হয়ব। 



িহয়যাবিতা 
পূবধস্থলী কয়লজ িবিমে পরীক্ষাথ্ধীয়দ্র 

িহয়যাবিতাে বদ্ধ পবরকর। থয থকায়না র্রয়র্র 
প্রশ্ন বা অনুিন্ধায়নর জনয প্রবতবট ববভায়ির 

বিক্ষক িবধদ্া প্রস্তুত আয়ছ। তাই থকায়নারকম 
অিুববর্া হয়লই ববভায়ির বিক্ষকয়দ্র িয়ে
ছাত্রছাত্রীরা থযািায়যাি করয়ত পায়রন। 



Helpline Number for Students for 
6th Sem. Examination

SL NO. NAME OF THE CONSULTANT CONTATC NO.

1 MR. ANUPAM DAS 9836738852

2 MR. MANIK DAS 6294718588

3 MR. DILIP ROY 9564900542

4 MR. FIROJ KHAN 8653988932



শুয়ভচ্ছাবাতধা 
পূবধস্থলী কয়লয়জর থয িমস্ত পরীক্ষাথ্ধী ষষ্ঠ বিয়মস্টার ও চূড়ান্ত বয়ষধর পরীক্ষাে বিয়ত 
চয়লয়ছন তাাঁয়দ্র জনয পূবধস্থলী কয়লয়জর পক্ষ থথ্য়ক শুয়ভচ্ছা ও শুভকামনা রইল। 


