
 

ষ  সিম ার ফাইনাল পরী া ২০২২ : িনয়মাবলী  

১। এই পরী া  ২০২১-২২ িশ াবেষর ষ  সেম ােরর অনাস এবং পাশ উভয় কােসর ছা ছা ীেদর জন  । িবশদ িনয়মাবলীর জন  িব িবদ ালেয়র 

না শ (VU/CD/GD-5087/2022 ; Dated – 17.06.2022) দখেত বলা হে ।  

২। পরী ার ন ও   িবদ াসাগর িব িবদ ালেয়র ওেয়বসাইট (www.vidyasagar.ac.in ) এবং আমােদর কেলেজর ওেয়বসাইট ( 

www.ggmc.ac.in )  সহ  িবিভ  িবষেয়র হায়াটসঅ াপ েপ পাওয়া যােব। উি িখত ওেয়বসাইট িল থেক উ র লখার জন  েয়াজন মেতা 

Front-Page এবং Extra Page ডাউনেলাড ও কিপ কের রাখেত হেব। 

৩। িত  উ র পে র  ফাইেলর পিরমাপ 7 mb –এর মেধ  হেত হেব । উ র প   ান কের বা ছিব তুেল পরী া শষ হওয়ার ১ ঘ ার মে  িনে  

উি িখত িবষয় অনুযায়ী িনিদ  Email ID ত পাঠােত হেব।  

৪। উ রপ  ইেমইল করার জ  pdf ফাইল এর title/নাম এভােব িলেখ ফাইল বানােত হেব -  

'ROLL NUMBER < under score >SUBJECT< under score >PAPER CODE < under score >_DATE of 

Exam' প িতেত । যমন – 

 ক) ছা ছা ীর রাল - 19099 ; ২) ন র – 22 ; ৩)  িবষয় – বাংলা ; ৪) পপার – CC13; ৫) পরী ার তািরখ - 27.06.2022 হেল  

ফাইেলর নাম  /title হেব  - '190022_BEN_C13_2706'। এই ভােব িত  িবষেয়র  উ রপে র  জন  আলাদা আলাদা ফাইল তরী করেত হেব। 

একই নাম /title ইেমইল করার সময় মইল বিডেত(Mail subject) িলেখ ইেমইল করেত হেব।  

৫। ষ  সেম ােরর ফম িফলােপর জন  V.U. িনধািরত কি উটার েসিসং িফ ( র লার পির াথ েদর জ  ৩১২ টাকা ; সাি েম াির পির াথ েদর 

জ  ২১২ টাকা ) কেলেজর ওেয়বসাইেট িগেয় অব ই জমা করেত হেব। পরী ার হাডকিপ জমা করার সময় িফ জমা করার রিসদ ও অ াডিমট জমা 

করেত হেব। 

৬। েজ  ও াক কাল পরী ার তািরখ ও সময়সূচী সংি  িবভাগ জািনেয় দেব ।   

৭। উ র পে র হাডকিপ িল সুসংরি ত রাখেত হেব ;  অিত স র হাড কিপ কেলেজ জমা করার তািরখ জানােনা হেব।  

SUBJECT  Email ID for HONOURS Papers  Email ID for GENERAL  Papers  
BENGALI ggmc.bengali.h@gmail.com    bengaligenggmc@gmail.com  

ENGLISH enghons4ggmc@gmail.com   ggmcenglish@gmail.com  

EDUCATION eduhons2ggmc@gmail.com   edugen2ggmc@gmail.com  

HISTORY ggmc.history@gmail.com  hisgenl@gmail.com  

POLITICAL 
SCIENCE 

buddha1131@gmail.com  gouravcollege4@gmail.com  

SANSKRIT ***********  DSE -1B/2B – anjana.goaltore@gmai.com  

GE-2 , SEC-4 - ss.ggmc.sanskrit@gmail.com    

 

 

s/d Dr. Anupam Parua 
Principal 

 


