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Instructions for the exam of Six Semester & 
Old Part-III Back Students (History Dept.) 
    এতদ্বারা ইততহাস তিভেভের ষষ্ঠ  সসতিস্টাভরর এিং ওল্ড পার্ট তি –এর  অনাস ট ও পাস 

স াভস টর স ল পরীক্ষার্থীভের জানাভনা যাভে সয তারা সযন পরীক্ষার আভেই Front Page I & 

Front Page II সজরক্স  ভর রাভে এিং A4 সাইভজর পাতা ত ভন রাভে। উত্তরপভের (উত্তর 

সলো োতার) প্রর্থভি  Front Page I & Front Page II  রােভত হভি এিং প্রততটর্ পাতার উপভর ১, 

২, ৩, ৪,  ভর নাম্বাতরং  রভত হভি,যাভত পরীক্ষভ র োতা সেোর সিয় স ান অসতুিধা না 

হয়। 

     তনভে উভেতেত ই-সিভল ছতি তুভল িা তপতিএফ িাতনভয় উত্তরপে পাঠাভত হভি। উত্তরপে 

তনতেটষ্ট ইভিভল পাঠাভনার পর ৪৮ ঘন্টার িভধে পরীক্ষার্থীটর্র ই-সিভল Received িভল সিল 

আসভি। পরীক্ষার্থী তনেতলতেত ই-সিভল এ িারই উত্তরপে পাঠাভি এিং ৪৮ ঘন্টার িভধে 

Received উভেতেত সিইল না সপভল তভিই পুনরায় উত্তরপে তনতেটষ্ট ইভিভল  পাঠাভি।  যারা 

ইভিভল উত্তরপে পাঠাভত পারভি না স িল তারাই  ভলভজ এভস উত্তরপে জিা তেভয় যাভি 

স াল ১১র্া সর্থভ  তিভ ল ৪সর্র িভধে এিং তাভের  ভলজ সর্থভ  তরতসপ্ট  তপ তনভত হভি। 

প্রশ্নপে পরীক্ষার তেন তনতেটষ্ট সিভয়র আভেই  ভলভজর ওভয়িসাইর্ এিং সহায়ার্স এপ 

েরুভপ সেওয়া হভি। পরীক্ষার্থীরা প্রততটর্ উত্তরপে সি টভেষ ০৬/১০/২০২০ তাতরে পয টন্ত 

পাঠাভত পারভি।   

উত্তরপে পাঠাভত হভি নীভে উভেে  রা তনতেটষ্ট ই-সিল আইতিভত – 

 Old Part-III  
Old Part-III Honours Paper V, VI, VII 

VIII 
hodmrinmoy@gmail.com 

Old Part-III Pass Paper IV khusbusao1@gmail.com 

 

 6th Semester  
Honours Paper CC 13 & CC 14 khusbusao1@gmail.com 

Honours Paper DSE4,DSC5 & 

DSC6 

animeshpatra2014@gmail.com 

Programme Course Paper DSE , 

SEC & GE 

sonaichoudhuryhistory@gmail.com 

 উভেেে ইভিল আইতির প্রততটর্ ির্ ট সছার্ হাভতর িা small letter 

https://www.google.co.in/search?rlz=1C1DFOC_enIN742IN742&q=Sidho+Kanho+Birsha+University&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEwqKY_PssxLVuLSz9U3SM6LNy8019LMKLfST87PyUlNLsnMz9PPL0pPzMusSgRxiq0S09IyczIhHABF0NgUSAAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjU1LSd9rjVAhUEKY8KHcavBuoQmxMIoQEoATAS
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