
B.A./ B.Sc./B.Com : 1st Semester (Honours & General) 2021 

এর অন-লাইন পরীক্ষা সংক্রান্ত বিশদ বনর্দেশািলী 

 

১. B.A./ B.Sc./B.Com.  1st Semester (Honours & General) 2021, পরীক্ষা সম্পূর্ েরূর্প 

অন-লাইন পদ্ধবির্ি হর্ি|  

২.http://vidyasagar.ac.in/files/OnlineExam/Blank_Answer_Booklet_2020.pdf   এ

ই বলঙ্ক থের্ে ছাত্র-ছাত্রীর্দর প্রর্য়াজনীয় উত্তরপত্র download েরর্ি হর্ি| 

 

৩. প্রশ্নপত্র মহাবিদযালর্য়র Website (https://www.vsm.org.in) এিং 

Chatrabandhu App এর মাধ্যর্ম পরীক্ষা শুরুর ১ঘন্টা পূর্ি ে পাওয়া যার্ি| 

ছাত্র-ছাত্রীর্দর প্রর্য়াজনীয় প্রশ্নপত্র মহাবিদযালর্য়র Website অেিা 

Chatrabandhu App থের্ে download েরর্ি হর্ি| 

৪. উত্তরপর্ত্রর বনবদেষ্ট জায়গায় ছাত্র-ছাত্রীর্দর প্রর্য়াজনীয় িেয অিশযই 

বদর্ি হর্ি| থযমন- Rollnumber, Registration number/ Subject, Paper/ 

Half etc. 

৫. উত্তরপর্ত্র এোবধ্ে Page োের্ল থসগুবলর্ে ক্রমানুযায়ী সজ্জিি 

েরার পর এেটি  PDF পবরর্ি ের্র অন-লাইর্ন পাঠার্ি হর্ি|  PDF এর 

এেটি নামেরর্ েরর্ি হর্ি| নামেরর্ হর্ি বনবদেষ্ট পদ্ধবির্ি| থযমন  

"Full Roll Number<underscore>subject<underscore>paper 

name<underscore>date of exam". 

 

৬.ছাত্রছাত্রীর্দর বনধ্ োবরি সমর্য়র মর্ধ্য িার্দর উত্তরপত্রগুবল বনধ্ োবরি 

email এ পাঠার্ি হর্ি| PDF এর  নামেরর্ িারা থযিা ের্রর্ছ থসিাই হর্ি 

email এর Subject. বনর্ে প্রর্িযে বিষর্য়র জনয আলাদা আলাদা email 

থদওয়া হর্য়র্ছ| ছাত্রছাত্রীর্দর বনজ-বনজ বিষর্য়র email এই িার্দর উত্তর 

পত্র পাঠার্ি হর্ি| 

৭. যবদ থোনভার্িই ছাত্রছাত্রীরা িার্দর উত্তর পত্র email পাঠার্ি না পার্র 

িখন িারা মহাবিদযালর্য় এর্স বনধ্ োবরি drop box এ জমা থদর্ি| 

http://vidyasagar.ac.in/files/OnlineExam/Blank_Answer_Booklet_2020.pdf
https://www.vsm.org.in/


থসর্খর্ত্র িারা উত্তরপর্ত্র বনেবলবখি বিষয়গুবল উর্েখ েরর্ি 

Rollnumber, Registration number/ Subject, Paper/ Half etc. 

৮. ছাত্রছাত্রীরা email অেিা মহাবিদযালর্য়র drop box এই দুটি পদ্ধবির 

মর্ধ্য থয থোন এেটি অিলম্বন েরর্ি| অিশযই িারা সের্ল email থে 

প্রাধ্ানয থদর্ি| 

৯. ছাত্রছাত্রীরা িার্দর উত্তরপর্ত্রর softcopy অিশযই বনর্জর্দর োর্ছ 

সংরবক্ষি রাখর্ি| 

 

 
      Department   Email ID 

 

1) English   english5sem@gmail.com 

 

2) Education   sandiprana0011@gmail.com 

 

 

3) Sanskrit    sanskritvsm9@gmail.com 

 

 

4) History    vsmhistory@gmail.com 

 

 

5) Economics   economics.vsm21@gmail.com 

 

 

6) Political Science   polsciencevsm@gmail.com 

 

 

7) Commerce   commerce.vsm2021@gmail.com 

 

 

8) Santali    santali.vsm64@gmail.co 

 

9) Philosophy   philhodvsm@gmail.com 

 

 

10) Chemistry   chemistryvsm@gmail.com 
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11) Bengali   vsm.bengali1964@gmail.com 

 

 

12) Physics    physics.vsm1964@gmail.com 

 

 

13) Mathematics   vsmmathematics@gmail.com 

 

 

14) Geography   mahataashoke1987@gmail.com 

 

 

15) Computer Science  himadrimountain@gmail.com 

 

 

16) Physical Education  nimdiha0007@gmail.com 

 

17) NCC    vsmncc@gmail.com 
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