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বিজ্ঞবি 
এতদ্বারা সমস্ত B.A 6th  Semester এর Honours ও Program এবং B.A Part-III  Honours  ও 

General   (Old Syllabus )  এর ছাত্র-ছাত্রীদের জানাদনা হদে যে তাদের Final Examination-

2020 আগামী 01-10-2020 যেদে  05-10-2020 তাররদের মদযে  রবশ্বরবেোলয় এর  রুটিন  অনুোয়ী 

অনুটিত হদব ।  

 এই পরীক্ষা ছাত্র-ছাত্রীরা বারিদত বদস রেদত পারদব । পরীক্ষা শুরুর ৩০ রমরনি আদগ  প্রশ্নপত্র 

রবশ্বরবেোলয়   (www.skbu.ac.in) বা েদলজ ওদয়ব সাইি (www.nsamsuisa.org.in) যেদে  

download েরদত পারদব। যে সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীরা প্রশ্নপত্র download েরদত পারদব না, তারা েদলজ 

যেদে  প্রশ্নপত্র সংগ্রহ েরদত পারদব । পরীক্ষােীরা েদলজ যেদে  প্রশ্নপত্র সংগ্রহ েরার সময় Covid-

19 শততাবলী যমদন চলদত হদব। 

 প্রশ্নপত্র পাবার পর  ছাত্র-ছাত্রীরা A4 Size Paper-এ যে য োন এ বিক   উত্তর বিখকি, A4 

Size Paper-এর িইু বিক   (both Side) যিখো চিকি নো । উত্তর অবশেই রনদজর হাদত রলেদত 

হদব প্ররতটি পাতায় Page No. (1,2,3) অবশেই রেদত হদব । Type copy বা  Xerox copy 

যোদনাভাদবই  গ্রহন েরা হদব না। যেউ ভূলবসত  রেদয় োেদল তা বারতল বদল গণ্ে হদব । যলো  

সম্পূণ্ ত হদল রবশ্বরবেোলয় (www.skbu.ac.in ) বা েদলজ ওদয়ব সাইি (www.nsamsuisa.org.in )  

যেদে  Front Page (I & II) download েদর  Print রনদয়  তাদত রনদজর  Roll No, 

Subject, Paper, Registration No. ইতোরে রলদে উত্তর পদত্রর  উপর লারগদয়  রেদত হদব এবং 

পরীক্ষােীর  জনে প্রেত্ত স্থাদন সাক্ষর (Signature) েরদত হদব । Front page ছািা উত্তরপত্র জমা 

রেদল পরীক্ষা বারতল বদল গণ্ে হদব । Front Page অসম্পূণ্ ত োেদল তা বারতল বদল গণ্ে হদব । 

 প্ররতটি রবষদের  উত্তর যলো সম্পূণ্ ত হদল উপদরাক্ত রনময় যমদন অে তাৎ যে পরীক্ষা যে রেন 

অনুটিত হদব যসই রেন বা 06-10-2020  পে তন্ত রলরেত উত্তরপত্র েদলদজ এদস রনজ রনজ রবভাদগ 

(Department-এ) জমা রেদত বলা হদে। 06-10-2020 তাররদের পর যোদনাভাদেই  উত্তরপত্র গ্রহন 

েরা হদব না। েদলদজ আসদত অরনেুে ছাত্র-ছাত্রীরা রনদজর  উত্তরপত্র রনয তাররত সমদয়র মদযে  Online 

Submit েরদত পারদব। (Email:suisacollege@gmail.com) এ-রবষদে রনজ রনজ রবভাদগর 

রশক্ষদের  সদে যোগাদোগ েরদত হদব । Online submission সংক্রান্ত যোদনা তররুটি বা  

যগালদোদগর  জনে যোদনাভাদেই  েদলজ েতত তপক্ষ োয়ী  োেদব না। 

  যে সমস্ত রবষদয় Practical আদছ  তারা ওই রনরেতষ্ট  রবষদের রশক্ষদের সদে  যোগাদোগ েদর 

Lab-Note Book  েদলদজ  জমা যেদব। (Geography Honours এর ছাত্র-ছাত্রীরা (6th Semester) 

20 নম্বদরর জনে Lab-Note Book ততরর েরদব। বারে 20  নাম্বাদরর জনে  পরীক্ষা রেদত হদব। 

 উত্তরপত্র জমা যেবার সময়, পরীক্ষার রেন যেদে 06-10-2020 েুপুর 12 িা যেদে রবদেল 5 িা পে তন্ত 

। 

 Honours: রনদজর Department এ যেদব । Program: Subject  অনুোয়ী  Department-এ যেদব 

। 

প্ররতবন্ধী ছাত্র-ছাত্রীরা েদলদজ  এদস যলেদের  অনুমরত রনদয় োদব। এ যক্ষদত্র যলেদের রশক্ষাগত 

যোগেতা অবশেই পরীক্ষােীর যেদে েম হদত হদব । Email:suisacollege@gmail.com                      

Website: www.nsamsuisa.org.in          Mobile No: 9932342784  
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