সংস্কৃতবিভাগ
6th Sem (Hons+Prog) এিং Part III পরীক্ষার্থীদের জন্য বন্দেেবিকা
১. ত োমোদের OBE (Open Book Exam) পদ্ধত দ 1st oct তেদে 5th oct এর মদযে Final
পরীক্ষো দে | পরীক্ষোর Routine েদদের Website e তেয়ো আদে | Routine অনু যোয়ী
তনযধোতর তেন  তনযধোতর মদয়ই পরীক্ষো তেদ দে |
২. পরীক্ষোর তনতেধ ষ্ট মদয়র তেেু ক্ষণ আদে College website এেং University website এ
প্রশ্নপত্র তেয়ো দে, তখোন তেদে ত োমরো প্রশ্নপত্র download েদর তনদ পোরদে, এেোড়ো
ত োমোদের Whats app group এ ই তনতেধ ষ্ট মদয়র আদেই প্রশ্নপত্র তেয়ো দে |
৩. প্রদ েে পরীক্ষোেীদে A4 size তপপোদর (দযদেোদনো এেতেদে) তনদের োদ র তখোদ
উত্তর তেদ দে এেং প্রত টি তপপোদরর উত্তরপদত্রর প্রেদম দুটি Front page Fillup েদর
(Semester, Examination, Subject, Paper, Roll.no, Reg.no, Session etc.) তযোে
েদর তেদ দে, তয Front page দুটি University website এেং College website এ
Upload েরো আদে | তখোন তেদে Front page দুটি Print out েদর তনদে | ত োমোদের
Whats app group এ Front page দুটি তেয়ো দয়দে | এই দুটি Front page Fillup
েদর তযোে নো েরদ তই পরীক্ষোেীর উত্তরপত্র েোত  েরো দে |
৩. উত্তরপদত্রর প্রত পো োয় Roll.no, Reg.no এেং ১, ২, ৩, ৪, ৫.....এভোদে Page no তেদয়
তেদে, যোদ খো ো তেখোর ময় পরীক্ষদের তেোদনোরেম অু তেযো নো য় |
৪. পরীক্ষোর তলদ পরীক্ষোেীরো Offline অেেো Online তযদেোদনো ভোদেই উত্তরপত্র েমো তেদ
পোদর |
৫. Offline e উত্তরপত্র জমা দেওয়ার বন্দেেবিকা-

(ে) েদদের অতিদ 01.10.20 তেদে 06.10.20 োতরদখর মদযে উত্তরপত্র েমো েরদ
দে |
(খ) প্রত তেন েো 11.00 টো তেদে তেেো 4.00 পযধন্ত উত্তরপত্র েমো তনয়ো দে |
(ে) উত্তরপত্র েমো তেদয় েদদের অতিেমীর েোে তেদে এেটি Receipt Copy তনদয়
তনদ দে |
৬. Online e উত্তরপত্র জমা দেওয়ার বন্দেেবিকা(ে) খু ে ু ন্দরভোদে উত্তরপদত্রর েতে ু দ (ম্ভে দ PDF েদর) 01.10.20 তেদে
06.10.20 োতরদখর মদযে ংস্কৃ তলক্ষে-তলতক্ষেোদের তনেস্ব Whats app নম্বদর উত্তরপত্র
পোঠোদ দে |
(খ) তেোন্ তপপোদরর উত্তরপত্র তেোন্ Teacher এর Whats app নম্বদর পোঠোদ দে, ো তনদে
প্রেত্ত 6th Sem Honours:
CC 13 = Mrs. Archita Pathak (9800981411)
CC 14 = Dr. Pritam Rooj (9046810187)
DSE 3 (Fundamentals of Ayurveda) = Mr. Raju Sutradhar (9681454769)
DSE 4 (Environmental Awareness in Sanskrit Literature) = Mr. Ashis Sahis
(8918805663)
6th Sem Program:
DSE 3 (Fundamentals of Ayurveda) = Mrs. Archita Pathak (9800981411)

DSE 4 (Environmental Awareness in Sanskrit Literature) = Dr. Pritam Rooj
(9046810187)
(Program Course এর পরীক্ষোেীদের SEC পরীক্ষো দে নো, SEC Internal পরীক্ষোর
তভতত্তদ ই োদের নম্বর Upload দয় যোদে |)
Part III (Back) Honours:
Paper V & VIII = Dr. Pritam Rooj (9046810187)
Paper VI & VII = Dr. Chandra Kanta Panda (9679437600)
----------------------------------------বি:দ্র: (ে) Part III (Back) Pass course এর তেোদনো পরীক্ষোেী েোেদ Mr. Ashis Sahis
েোদরর দে তযোেোদযোে েরদে | এেোড়ো পরীক্ষো তেদয় এখদনো পযধন্ত যোরো তেোদনোতেেু
েোনদ পোরতন, োরো অত ত্ত্বর আমোদের দে তযোেোদযোে েদরো |
(খ) তয মস্ত েোত্র-েোত্রীরো Form fillup েদরদেো, োদের প্রদ েদেরই পরীক্ষো তেয়ো
আেলেে | উত্তরপত্র েমো তেয়োর তল োতরখ 06.10.20
(ে) প্রত টি তপপোদরর উত্তরপদত্রর প্রেদম Front page দুটি অেলেই তযোে েরদ দে, তযদুটি
Front page েদদের Website এ তেয়ো দয়দে, ঐ দুটি page print েদর তনদে |
(ঘ) এেোড়ো তেোদনোরেম তেোদনোতেেু েোনোর েোেদ, Network ংক্রোন্ত তেেু মেো েোেদ
েো পরীক্ষো তেয়ে তেোদনো দেের েনে আমোদের তেভোদের তযদেোন Teacher তে Phone
েদর তনদ পোদরো |
(9679437600, 9046810187, 9800981411, 9681454769, 8918805663)

