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1. Source of question Paper:
i)
College Website থেকে পাওয়া যাকে |
ii)

Dept. Head এর থেকে পাওয়া যাকে |
❖ Question paper download েরকে খুে অসুবেকে হকে বিজ বেভাকের
বেভােীয় প্রোকির সাহাযয থিওয়া থযকে পাকর |

2. প্রকেযেকে অকের থেকেই cover page ready েরকে হকে | োকে োেকে :
Name of Exm., Date of Exm., Year of Exm., Roll no, Registration no,
Subject name, Paper name, Course name, Time.
3. Answer script োিাকে হকে A4 size page এ [ Answer বেখকে হকে
অেশ্য়ই one side এ] ও প্রকেযেটি page এ C. U. Roll no, C. U.
Registration no, Serial number must, Date বেখকে হকে |

4. Answer scripts এই বিোবরে
ধ
Email Id:

i)
ii)
iii)

Sem-2 (For Hons. & Gen.) Mail. Id: sanskrit.sem1@gmail.com
Sem-4 (For Hons. & Gen.) Mail. Id: sana.dchc@gmail.com
Sem-6 (For Hons. & Gen.) Mail. Id: sanskrit.exam20@gmail.com -- থেই
পাঠাকে হকে যা question paper এর িীকেও উকেখ েরা োেকে |

5. Answer Scripts এর সবহে অেশ্য়ই প্রকেযে বিি C. U. Registration
Certificate (Less than 1 MB) ও ঐ বিোবরে
ধ
Mail Id থে attached েকর
পাঠাকে হকে |
6. বিোবরে
ধ
সমকয় পরীক্ষার উত্তর থেখা থশ্ষ েকর উত্তরপকের প্রবেটি পৃষ্ঠা
scan েকর োরপর সমস্ত পৃষ্ঠাগুবে

serial অিুযায়ী এেটি pdf file

(Less than 100 MB ) তেরী েরকে হকে | ঐ pdf গুবে বিজ বিজ বেভাে
থেকে প্রাপ্ত ঐ বিোবরে
ধ
E-mail Id থে পাটঠকয় বিকে হকে |

বেন্তু থোকিা

whatssapp এ পাঠাকিা যাকে িা |
7. পরীক্ষা থশ্ষ হওয়ার পর ৩০ বমবিকির মকেয উত্তরপে E-mail েকর বিকে
হকে | এেজি ছাে/ছােী এেোরই মাে E-mail েরকে পারকে |
8. থোিও ছাে/ছােী যবি োর উত্তরপে scan – pdf- E-mail েরকে অেযন্ত
অসুবেকে থোে েকর

েকেই থস ঐ উত্তরপেগুবে বিকজর েকেকজ একস

জমা বিকে পারকে |

থসকক্ষকে োকে C. U. Registration Certificate

(original) সকে রাখকে হকে | একক্ষকেও পরীক্ষা থশ্ষ হওয়ার

২ ঘন্টার

মকেয উত্তরপে জমা বিকে হকে |
9. Email পাঠাকিার পকরই থোমাকির ঐ Email –এই automatic response
massage mail এর inbox এ (answer scripts received. Dept. of Sanskrit) যাকে|
10.

Answer script এ File name বেখকে হকে : DD_Registration no.pdf.

আর Mail

পাঠাকিার সময় subject এ বেখকে হকে paper name.
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