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সবং সজনীকান্ত মহাববদ্যালয়

SABANG SAJANIKANTA MAHAVIDYALAYA
Affiliated to

ববদ্যাসাগর ববশ্বববদ্যালয়
VIDYASAGAR UNIVERSITY

INTERNAL EXAMINATION’ 21
To be Filled by the Candidate

পরীক্ষার্থীকে পূরণ েরকে হকে
নাম- …………………………………………………………………….

Name: ………………………………………………………….

র াল………………………………………………. নং …………….

ROLL ………….………………… No………..

র জিস্ট্রেশন নং ………………………বৎস ………..………

Regn. No. …………… & Year ……....

ববষয় ………………………………………………………………….

SUBJECT: ……………………………………..

প্ত্র ……………………………………………………………………..

Paper: ……………………………………

অংশ: …………………………………………………………………..

Part: ……………………………………..

প্রকের ক্রমিে সংখ্যা
Question No.
প্রাপ্ত নম্বর
Marks Obtained

অধ্যক্ষ
Principal

পুনঃপরীক্ষে
Reviewer

পরীক্ষে
Examiner

OLINE / OFFLINE িাধ্যকি উত্তরপত্র জিা দেওয়ার পূকে েযত্ন সহোকর পড়ুন।
PLEASE READ CAREFULLY BEFORE SUBMISSION OF YOUR ANSWARE SCRIPTS OLINE/OFFLINE
১। পাতা- ১, ২, ইতযাদি দিসাবে ধারাোদিক ভাবে উত্তর পবের পাোঙ্ক করবত িবে ।
1. Paginate all answered Scripts one by one in a sequential order like page-1, page-2, etc.

২। দিধধাদরত সময় অদতক্রম িওয়ার পরই উত্তর পবের পাতার ১, ২, ইতযাদি ক্রমাঙ্ক অিু সাবর ফব াকদপ করবত িবে ।

2. Immediate after schedule time is over, immediately take photographs of all answered scripts one by one in a sequential order like 1,2,
etc.

৩। দিধধাদরত ফব াকদপগুদির স্বচ্ছতা ও িৃ শ্যমািতা পরীক্ষা কবর দিবত িবে ।
3. Check all selected photographs regarding its Clarity and Visibility.

৪। অিু গ্রি কবর অস্পষ্ট ফব াকদপ পাঠাবেি িা। ককেি মাে উপযু ক্ত স্বচ্ছ ফব াকদপ মূ িযায়বির জিয গৃ িীত িবে। এ কক্ষবে পুিরায় ফব াকদপ পাঠাবত িবে।

4. Please do not upload or select hazy photographs of answered script. Only eligible scripts will be considered for evaluation. In this case
again take photograph and then consider for upload.

৫। Android কফাি েযেিারকারীবক ফব াকদপ করার পর গযািারীবত কযবত িবে এেং দিধধাদরত পাতাগুদিবক এক সবে দসবিক্ট কবর একদ ফাইবি দিম্নদিদিত
সু দেধাজিক দঠকািায় পাঠাবত িবে।

5. Foe Android phone user, after taking photograph / snapshot, go to the GALLERY and select the specific pages at a time and send to
the following preferably after converting in a single file otherwise send it collectively in to the following address:

ই-বমি দিম্নদিদিত সু দেধাজিক দঠকািায় পাঠাবত িবে।
Send answered script to subject specific following email
address

ই-বমি দিম্নদিদিত সু দেধাজিক দঠকািায় পাঠাবত িবে।
Send answered script to subject specific following email
address

ARTS (HONOURS & PASS ONLY)
ENGLISH: english@sabangcollege.ac.in
SANSKRIT: sanskrit@sabangcollege.ac.in
HISTORY: history@sabangcollege.ac.in
POL SCIENCE: polscience@sabangcollege.ac.in
EDUCATION: education@sabangcollege.ac.in
PHILOSOPHY: philosophy@sabangcollege.ac.in
PHY EDUCATION: physicaledu@sabangcollege.ac.in
LIB & INFO SC: libandinfosc@sabangcollege.ac.in
SANTALI: santali@sabangcollege.ac.in

SCIENCE & COMERCE (HONOURS & PASS ONLY)
BOTANY: botany@sabangcollege.ac.in
CHEMISTRY: chemistry@sabangcollege.ac.in
COMPUTER SC: computersc@sabangcollege.ac.in
ECONOMICS: economics@sabangcollege.ac.in
GEOGRAPHY : geography@sabangcollege.ac.in
MATHEMATICS: mathematics@sabangcollege.ac.in
PHYSICS: physics@sabangcollege.ac.in
PHYSIOLOGY: physiology@sabangcollege.ac.in
ZOOLOGY: zoology@sabangcollege.ac.in
COMMERCE: commerce@sabangcollege.ac.in

BENGALI: HONOURS ONLY
BENGALI: bengali@sabangcollege.ac.in

BENGALI GENERAL /PASS PAPERS ONLY
BENGALI (SEM-II): bengali.sem2@sabangcollege.ac.in
BENGALI (SEM-IV): bengali.sem4@sabangcollege.ac.in

৬। যদি আপিার অিিাইবির সু দেধা িা থাবক, কসবক্ষবে উত্তর পে দিম্নদিদিত পদ্ধদতবত অফিাইবি জমা কিওয়া যাবে।

6. If you don’t have any online accession, in that case only Answered Scripts may be submitted in offline mode by the following process
➢

উত্তর পেবক ভািভাবে োাঁধবত িবে। (Stapled / tag all the pages of Answered Scripts at first)

➢

উত্তর পেবক A4 মাবপর িাবম ভরবত িবে। (Put it into a A4 size Envelope.)

➢

পদরষ্কারভাবে দিিবত িবে (Marked clearly)
o

পবের িাম। (NAME OF PAPER you answered)

o

দেষবয়র িাম। (SUBJECT of UG Course)

o
o

করাি নং যা ADMIT কার্ডে ললখা আর্ে।

o

দেশ্বদেিযািবয়র দিেন্ধীকরণ িম্বর । (Registration Number of the University.)

Your ROLL and NUMBER AS PRINTED ON THE ADMIT CARD

➢
➢

পরীক্ষার দিবি উত্তরপত্র িাম েন্ধ কবর জমা দিবত িবে কবিবজর দিধধাদরত ববষয় বিবত্তক োবে পরীক্ষা কশ্ষ িওয়ার এক ঘন্টার মবধয ।

➢
➢

উত্তর পে জমা কিওয়ার পর কবিবজর পরীক্ষা দিয়ামবকর পক্ষ কথবক প্রাদি পে সংগ্রি করবত িবে।

Sealed up the envelop and submit it on the same day in the SUBJECT SPECIFIC DROP BOX in the college premises within one
hour after examination is over
After submission must receive the Submission Receipt copy duly sealed by the Controller of Examination, Sabang Sajanikanta
Mahavidyalaya.

৭। অিিাইবি উত্তর পে পাঠাবিার পর আর িার্ধকদপ পাঠাবিার প্রবয়াজি কিই । উত্তর পবের সকি কদপ দিবজর দজম্বায় রািবত িবে । COVID-19 অদতমারী
ককব যাওয়ায় পর যিি েিা িবে তিি জমা করর্ে হর্ব।

7. Even after submission of answered scripts through online, don’t through the hard copy. All answered scripts carefully kept at your
custody and submit it as and when asked to submit it after lock down is over due to COVID19 Pandemic situation.

Roll……………………………………..
No. …………..
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Roll……………………………………..
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_______________________________________
উপর্রর বনবদ্েষ্ট জায়গার মর্যযই উত্তর সমাপ্ত করর্ে হর্ব। এর লের্ক লববি পৃ ষ্ঠার বযবহার মূ লযহীন বর্ল গণ্য করা হর্ব।
RESTRICT YOUR ANSWERE WITHIN THE PROVIDED SPACE. USE MORE PAGES FOR ANSWERE WILL BE TREATED AS DISCREDIT

