16/12/2020

NOTICE
Students of PG-II semester are asked note that an Intermediate
Semester examination 2020 will be held as per the following norms. The
examinations will be held in online mode through Internal evaluation. For this
examination (except CBCS) 50% marks (for theory and practical subjects only)
will be awarded through internal evaluation and 50% marks will be calculated
by the Controller of Examinations asper UGC guidelines. In case of CBCS
paper, 100% marks will be evaluated internally. Hence, they are asked to
follow the examination schedule as stated below.
Admit Cards, Question papers, Answer scripts etc. will be available from
Online Examination of our college website. Answer scripts are to be sent to
the e-mail address as per mentioned in the Answered Booklet.
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Date of Examinations (PG):
•

•

•

Date
o
o
Date
o
o
Date
o

- 21.12.2020
paper 201 at 10 – 12 noon and
paper 202 at 1 – 3 pm.
- 22.12.2020
paper 203 at 10 – 12 noon and
paper 204 (CBCS) at 1 – 3 pm.
- 23.12.2020
paper 205 at 10 am.

16/12/2020

নির্দেশাবলী
১। সকল পরীক্ষার্েী বানির্ে বর্স পরীক্ষা দদর্ব । এর জিয কর্লর্জ আসার দরকার দিই ।
২। পরীক্ষার জিয খাো কর্লর্জর website -এর Online Examination ট্যাব দর্র্ক
download কর্র নির্ে হর্ব ।
৩। পরীক্ষার প্রশ্নপত্র কর্লর্জর website -এর Online Examination ট্যাব দর্র্ক পরীক্ষার
নদি নির্োনরে সমর্ের ৩০ নমনিট্ আর্ে দর্র্ক download করা যার্ব।
৪। বানির্ে নির্োনরে সমর্ের মর্র্য উত্তর নলর্খ উত্তরপর্ত্রর পৃষ্ঠা িম্বর অিু সার্র সানজর্ে একনট্
PDF ফাইল কর্র e-mail -এর মার্যর্ম কর্লর্জ পাঠার্ে হর্ব পরীক্ষা দশষ হওোর এক
ঘন্টার মর্র্য ।
৫। একই সর্ে একানর্ক পরীক্ষা থাকদল পরপর পরীক্ষা নদর্ে প্রর্োজিীে সমে পর্র ঐ নদি
খাো উপর্রাক্ত নিের্ম পাঠার্ে হর্ব ।
৬। উত্তরপত্র পাঠার্ে হর্ব নিম্ননিনিত e-mail ID দে । অিযত্র উত্তরপত্র পাঠার্ল মূ লযােি
সম্ভব িে ।

1.
2.
3.
4.
5.
6.

PG Departments

email Address

BENGALI
ENGLISH
SANSKRIT

bengali@sabangcollege.ac.in

BOTANY

botany@sabangcollege.ac.in

CHEMISTRY

chemistry@sabangcollege.ac.in

PHYSICS

physics@sabangcollege.ac.in

english@sabangcollege.ac.in
sanskrit@sabangcollege.ac.in

৭। e-mail -এর মার্যর্ম উত্তরপত্র পাঠার্ে িা পারর্ল, কর্লর্জ এর্স নিনদেষ্ট কাউন্টার্র
উত্তরপত্র জমা দদওো যার্ব পরীক্ষা দশষ হওোর এক ঘন্টার মর্র্য ।
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