নেতাজী শতবার্ষকী
ি মহার্বদ্যালয়
র্বজ্ঞর্ি

তার্িখঃ-

১৪/০৭/২০২১
পার্ি - র্ু কযাসুয়াল (অোস িও নজোরিল) পিীক্ষা, ২০২১
র্বশ্বর্বদ্যালরয়ি

পিীক্ষাসূচী

অেুযায়ী

র্েম্নর্লর্খত

র্বষয়গুর্ল

পিীক্ষার্থীরদ্ি জাোরো হরছঃ

১. যে সমস্ত পরীক্ষার্থীর বৈধ ADMIT CARD (কযাসুয়াল পিীক্ষার্থীরদ্ি
জেয র্বশ্বর্বদ্যালরয়ি নদ্ওয়া েতু ে ADMIT CARD) আছে যেৈল
তারাই ৈাড়িছত ৈছস ড়ৈশ্বড়ৈদ্যালছের ওছেৈসাইছে যদ্ওো পরীক্ষাসূচী
অনুোেী পরীক্ষা ড়দ্ছত পারছৈ।
২. প্রশ্নপত্র পরীক্ষার্থীরা পরীক্ষার ড়দ্ন পরীক্ষা শুরুর আছেই ড়নজ ড়নজ
যরজজছেশান

নম্বর

ড়দ্ছে

ড়ৈশ্বড়ৈদ্যালছের

ওছেৈসাইে

যর্থছে

ডাউনছলাড েরছত পারছৈ (www.wbsuexams.net)।
৩.

োত্রোত্রীরা A4 সাইছজর োেছজর এে পৃষ্ঠাে োছলা োড়লর

ৈলছপন ড়দ্ছে উত্তর ড়লখছৈ। উছটাড়দ্ছের পৃষ্ঠা ৈযৈহার েরা োছৈ না।
ড়নজ ড়নজ যরাল নম্বর (নতু ন ADMIT CARD অনুোেী), যরজজছেশান
নম্বর ও পৃষ্ঠা সংখযা প্রছতযে পৃষ্ঠার উপছরর অংছশ উপেুক্ত মাজজিন
যরছখ পড়রস্কার েছর ড়লখছত হছৈ।
৪. পােি -েু েযাসুোল অনাছসরি োত্রোত্রীছদ্র নতু ন েযাসুোল ADMIT
CARD সহ

উত্তরপত্র SCAN (AS PDF) েছর র্বভাগীয় নমল

আইর্ি’নত পরীক্ষার ড়দ্ন পরীক্ষা যশষ হৈার ১ ঘণ্টাি মরযয পাঠাছত
হছৈ। এজছনয োত্রোত্রীরা PLAY STORE যর্থছে TAP SCANNER /
ADOBE SCANNER

ডাউনছলাড েছর ড়নছত

পাছর। PDF ফাইল

RENAME েরছত হছৈ নতু ন পােি -েু েযাসুোল ADMIT CARD এি যরাল
নম্বর ও ড়ৈষে ড়দ্ছে। যমল েরার সমে সাৈছজক্ট যলখার জােোছতও

HONS যপপার যোড ও যোন যপপার তা ড়লছখ যমল েরছত হছৈ।
নকােভারবই র্েরজি োম নলখা যারব ো। উত্তিপত্রটর্ SINGLE PDF
ফিমযারর্ পাঠারত হরব।
পােি -েু েযাসুোল যজনাছরল োত্রোত্রীছদ্র নতু ন
েযাসুোল ADMIT CARD সহ

উত্তরপত্র SCAN (AS PDF) েছর

র্বভাগীয় নমল আইর্ি’নত পরীক্ষার ড়দ্ন পিীক্ষা নশরষি
একঘণ্টাি মরযয পাঠাছত হছৈ। এজছনয োত্রোত্রীরা PLAY STORE
যর্থছে TAP SCANNER / ADOBE SCANNER ডাউনছলাড েছর ড়নছত
পাছর। PDF ফাইল RENAME েরছত হছৈ নতু ন পােি - েু েযাসুোল
ADMIT CARD এি যরাল নম্বর ও ড়ৈষে ড়দ্ছে। যমল েরার সমে
সাৈছজক্ট যলখার জােোছতও GENERAL যপপার যোড ও যোন যপপার
তা ড়লছখ যমল েরছত হছৈ। নকােভারবই র্েরজি োম নলখা যারব
ো। উত্তিপত্রটর্ SINGLE PDF ফিমযারর্ পাঠারত হরব।

৫. েড়দ্ যোন পরীক্ষার্থী উত্তরপত্র যমল েছর পাঠাছত না পাছর তাহছল
তাছে তার সমসযাটে তৎক্ষণাৎ সংড়িষ্ট ড়ৈভােীে প্রধানছে নফাে এর
মাধযছম জানাছত হছৈ। সংড়িষ্ট ড়ৈভােীে প্রধান যেমন ড়নছদ্িশ যদ্ছৈন,
যসই অনুোেী তখন তাছে উত্তরপত্রটে যসইভাছৈ পাঠাছত হছৈ।
৬. ৈতিমাছন যনতাজী শতৈাড়ষেী
ি মহাড়ৈদ্যালছে যোড়ভড যসফ যহাম
হওোর দ্রুন োত্রোত্রীছদ্র অনুছরাধ েরা হছে যে, তারা যেন
উত্তরপত্র অনলাইন যপ্ররণ েছর। যেননা এই ভোনে পড়রড়িড়তছত
যোনভাছৈই েছলছজ উপড়িত হওো োময নে।
৭. উত্তরপছত্রর PDF ফাইলটে শুযুমাত্র র্বভাগীয় নমল আইর্িরতই
বা র্বভাগীয় প্রযারেি র্েরদ্িশমত পাঠারত হরব, অেযর্থায় তা গ্রাহয
কিা হরব ো।
ড়ৈভােীে যমল আইড়ড ও যফান নম্বর ড়নছে উছেখ েরা হলঃ

ALL DEPARTMENTS MAIL ID AND CONTACT NUMBER
Sl Department
No
.
1
Bengali
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

English
History
Politica
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Sociology
Geography
Education
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Journalism
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Mail Id

Contact No. (Whatsapp
No.)

For Honsbengaliexam.nsm.2020@gmail.com For
Gen- bengexam.group.01@gmail.com
nsmenglishdepartment@gmail.com
netajihistory@gmail.com
nsmpolsc@gmail.com

8777697985

nsmsocio@gmail.com
nsmgeo.2000@gmail.com
nsm.edu20@gmail.com
musicdeptnsm@gmail.com
nsmjournalism@gmail.com
nsmsanskrit2020@gmail.com
nsmpedg@gmail.com

9830181640
9775123174
9143193018
9831263511
9330864384
9093562195
9748162751

economicsnsm@gmail.com
nsmmath2020@gmail.com

9733618129
8116649297

9153218475
8697944187
9163356911

