
বর্ধমান ববশ্বববদ্যালয়ের স্নাতক 
স্তয়রর পঞ্চম বিয়মস্টায়রর 

চূড়ান্ত মলূযােন পদ্ধবত িংক্রান্ত 
প্রয়োজনীে বকছু তথ্য  

 ছাত্রছাত্রীদের সুবিধাদথে পূিেস্থলী কদলজ 
কর্তে ক পবরদিবির্।  



পরীক্ষার িম্পরূ্ধ িবূচ  
অনাসে পরীক্ষাথীদের জনয 
 
 



পাি পরীক্ষাথীদের জনয   



উত্তরপত্র পাঠাবার ই-মমইল আইবি   

  
 



পরীক্ষার উত্তরপত্র পাঠাবার ই-মমইল আইবি  



পরীক্ষা ববষেক প্রয়োজনীে তথ্য  
পরীক্ষার সময় –  

৬০ নম্বদরর পরীক্ষার জনয বনধোবরর্ সময় – ৩ ঘণ্টা  
৪০ নম্বদরর পরীক্ষার জনয বনধোবরর্ সময় – ২ ঘণ্টা (এটি মূলর্ SEC 

পত্র)  
প্রশ্নপত্র ডাউনদলাড করার জনয বনধোবরর্ সময় – ৩০ বমবনট  

উত্তরপত্র ইদমইল অথিা কদলদজ বিদয় জমা করার জনয বনধোবরর্ 
সময় – ৩০ বমবনট  

প্রশ্নপত্র পাওয়া যাদি – বিশ্ববিেযালয় অথিা কদলজ ওদয়িসাইট থথদক  
প্রশ্নপত্র সরিরাহ হদি – পরীক্ষা শুরুর আধ ঘণ্টা পূদিে।   



অ্যািবমট কািধ   
প্রদর্যক পরীক্ষাথী িধেমান বিশ্ববিেযালদয়র 
বনজস্ব ওদয়িসাইট থথদক বনদজর অযাডবমট 
কাডে  বনদজই ডাউনদলাড কদর থনদিন।   



প্রশ্নপপত্র মকাথ্াে কীভায়ব পায়বা?  
প্রবর্বেদনর পরীক্ষার প্রশ্নপত্র পাওয়া যাদি কদলজ এিং িধেমান 

বিশ্ববিেযালদয়র ওদয়িসাইদট। বনদে থসই েইু ওদয়িসাইট উদেখ করা 
হল –  

1. পূিেস্থলী কদলদজর ওদয়িসাইট – www.purbasthalicollege.com  
2. িধেমান বিশ্ববিেযালদয়র ওদয়িসাইট - www.buruniv.ac.in  

3. এছাড়াও প্রদর্যকটি বিভািীয় Whatsapp গ্রুদপ।  



উত্তরপত্র অ্থ্ধাৎ Front Page 
উত্তরপদত্রর প্রকত বর্  
1. পূিেির্ী েূড়ান্ত পরীক্ষাগুবলর মদর্াই এই পরীক্ষাদর্ও উত্তরপত্র বনদজদক পূরণ করদর্ 

হদি।  
2. এদকিাদর উপদর 5th Semester (Hons.) Examination 2021. পাদির থক্ষদত্র 5th Semester General 

Examination 2021 বলখদর্ হদি।  
3. এরপর Subject – থযমন Bengali , Course – থয বেন থয থকাদসের পরীক্ষা থসই থকাদসের 

উদেখ করদর্ হদি। থযমন : CC – 11, CC. -12 অথিা DSE – 1 ইর্যাবে।  
4. Course Title / Paper name – এই জায়িায় থকাদসের সমূ্পণে বিদরানাম বেদর্ হদি। থযমন – 

িাংলার থক্ষদত্র C.C – 11 হদল সংস্কতর্ ও ইংরাবজ সাবহদর্যর ইবর্হাস, অনযানয বিষদয়র 
থক্ষদত্র বনবেেষ্ট থকাসে এর বিদরানাম বলখদর্ হদি।   

5. এরপর বনজস্ব থরাল নং ও বিশ্ববিেযালয় প্রেত্ত থরবজদেিন নং যথাস্থাদন উদেখ 
করদিন।  

6. Signature of Candidate অংদি পরীক্ষাথী অিিযই সই করদিন।  
 



উত্তরপত্র (মভতয়রর পাতা) মকমন হয়ব)  
1. সাো A4 মাদপর কািদজ উত্তর বলখদর্ হদি  
2. ফ্রন্ট থপজ এর উদটা বেদক থকউ উত্তর বলখদিন না। উত্তর শুরু 
হদি পদরর A4 কািদজর প্রথম পতষ্ঠা থথদক 

3. সাো কািদজর োরবেদক বনবেেষ্ট পবরমাণ মাবজে ন বেদর্ হদি  
4. প্রদর্যকটি পতষ্ঠার উপদরর মাবজে দনর ডানবেদক পতষ্ঠা সংখযা 
উদেখ করদর্ হদি।  

5. প্রদর্যকটি পতষ্ঠার উপদরর মাবজে দনর িামবেক থথদক প্রথদম থরাল 
নাম্বার, বিষয় এিং পদর পত্র িা থকাসে এর উদেখ করদর্ হদি।  
 



আমরা মকান মকান পদ্ধবতয়ত পরীক্ষা বদ্য়ত 
পাবর?  

বিশ্ববিেযালদয়র বনদেে বিকা অনুযায়ী আমরা েটুি পদ্ধবর্দর্ পরীক্ষা বেদর্ পাবর –  
 

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

পরীক্ষাথী যবে মদন কদরন র্াাঁর কাদছ অনলাইন সুবিধা পযোপ্ত থনই অথোৎ 
ইন্টারদনট সমসযা িা প্রযুবিির্ থকাদনা িাধা আসদর্ পাদর থসদক্ষদত্র বর্বন 
বির্ীয় মাধযমটি পছন্দ করদর্ পাদরন। এদক্ষদত্র উত্তরপত্র সমূ্পণে কদর ৩০ 
বমবনদটর মদধয কদলদজ এদস উত্তরপত্র জমা থেদিন। মাধযম থিদছ থনওয়া 

পরীক্ষাথীর সমূ্পণে বনজস্ব পছন্দ।  



অ্নলাইন পদ্ধবতর বনেম  
ক) পরীক্ষাথ্ী পরীক্ষা শুরুর ৩০ বমবনট আয়ে বর্ধমান ববশ্বববদ্যালয়ের ওয়েবিাইট 
অ্থ্বা কয়লয়জর বনজস্ব ওয়েবিাইট মথ্য়ক প্রশ্নপপত্র িাউনয়লাি করয়বন। মিটি বপ্রন্ট 
আউট করার মকায়না প্রয়োজন মনই।  
খ) িাউনয়লাি করা প্রশ্নপপয়ত্রর বভবত্তয়ত পরীক্ষাথ্ী বতন ঘণ্টা িময়ের ময়র্য পরীক্ষা িম্পরূ্ধ 
করয়বন। অ্থ্ধাৎ বনর্ধাবরত িময়ের ময়র্য বতবন বাবড়য়ত বয়ি উত্তর বলখয়বন। 
ে) উত্তর মলখা মেষ হয়ল মিই উত্তরপত্রটি মমাবাইল বা স্ক্যানায়রর মার্যয়ম স্ক্যান করয়বন।  
ঘ) স্ক্যান কবপটির pdf ফাইল করয়বন। এই ফাইয়ল পষৃ্ঠা ক্রমানিুায়র থ্াকয়ব। অ্থ্ধাৎ ১, ২, 
৩ এমনভায়ব।  
ঙ) pdf করা ফাইলটি বনবদ্ধ ষ্ট নায়ম (পরীক্ষাথ্ীর মরাল নাম্বার ও িাবয়জক্ট এর নাম) বদ্য়ে 
মিভ করয়ত হয়ব এবং কয়লজ বনয়দ্ধ বেত বনবদ্ধ ষ্ট ইয়মইল আইবিয়ত পাঠায়ত হয়ব।  
চ) ইয়মইল যথ্াযথ্ভায়ব পাঠায়না হয়ে মেয়ল পরীক্ষথ্ী প্রমার্স্বরূপ একটি বিনেট 
রাখয়বন। (িমে ও তাবরখ এর প্রমায়র্র জনয)  
 



অ্নলাইন পদ্ধবতয়ত ছবব মথ্য়ক pdf বানাবার 
বকছু অ্যাবিয়কেন 

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 ইর্যাবে।  



অ্নলাইন ও অ্ফলাইন (বমশ্র) পরীক্ষা পদ্ধবতর 
বনেম  

বিশ্ববিেযালয় িা কদলদজর ওদয়িসাইট থথদক প্রশ্নপত্র ডাউনদলাড করদর্ হদি  
বনধোবরর্ সমদয়র মদধয (৬০ নম্বদরর থক্ষদত্র ৩ ঘণ্টা ও ৪০ নম্বদরর থক্ষদত্র ২ 
ঘণ্টা) পরীক্ষা সমূ্পণে করদর্ হদি।  
পদরর ৩০ বমবনদটর মদধয কদলদজ বিদয় উত্তরপত্র জমা বেদর্ হদি।  
উত্তরপত্র জমা থেিার সময় পরীক্ষাথীর পবরেয়পত্র সদে আনদর্ হদি  
উত্তরপত্র জমা হদয় থিদল প্রাবপ্তস্বীকার এর রবসে বনদর্ হদি।  
সরাসবর উত্তরপত্র জমা থেিার থক্ষদত্র িারীবরক েরূত্ব মানদর্ হদি, মযাস্ক পদর 
আসদর্ হদি এিং হার্ সযাবনটাইজ করদর্ হদি।  



সহদযাবির্া  
পূিেস্থলী কদলজ সিসময় পরীক্ষাথীদের 

সহদযাবির্ায় িদ্ধ পবরকর। থয থকাদনা ধরদণর 
প্রশ্ন িা অনুসন্ধাদনর জনয প্রবর্টি বিভাদির 
বিক্ষক সিেো প্রস্তুর্ আদছ। র্াই থকাদনারকম 
অসুবিধা হদলই বিভাদির বিক্ষকদের সদে 
ছাত্রছাত্রীরা থযািাদযাি করদর্ পাদরন।  



Helpline Number for Students for 5th Sem. 
Examination  

SL NO.  NAME OF THE CONSULTANT CONTACT NO. 

1 MR. ANUPAM DAS  9836738852 

2 DR. LIPIKA GHOSAL 7584948676 



শুদভচ্ছািার্ে া  
পূিেস্থলী কদলদজর থয সমস্ত পরীক্ষাথী পঞ্চম বিয়মস্টায়রর পরীক্ষায় িসদর্ েদলদছন 
র্াাঁদের জনয পূিেস্থলী কদলদজর পক্ষ থথদক শুদভচ্ছা ও শুভকামনা রইল।  
 


