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ি�তীয় চতুথ� ও ষ� �সিম�ােরর 

পরী�ার খাতা জমা �দওয়া সং�া� িব�ি� 

এত�ারা ি�তীয় চতুথ� ও ষ� �সিম�ােরর সকল ছা�ছা�ীেদর উে�েশ� 
জানােনা যাে� �য িব�িবদ�ালেয়র িব�ািপত সূচী অনযুায়ী আগামী 

১১/০৮/২০২১ তািরখ �থেক অনলাইন মাধ�েম পরী�া �� হেব। পরী�া 

�দবার পর িনিদ�� সমেয়র মেধ�ই অ�াডিমট কাড�  ও উ�র পে�র   িপ 

িড এফ ফাইল কেলেজর ওেয়ব সাইেট  Exam Answerscripts Submission 

Link এ ি�ক কের  জমা িদেত হেব অথবা নীেচ �দওয়া ওয়াটসঅ�াপ 
ন�ের পাঠােত হেব।ওেয়বসাইেটর িলংেকর মাধ�েম খাতা জমা �দবার প�িত 

নীেচ �দওয়া হে�। 

 

ওেয়বসাইেট �দওয়া িলংেকর মাধ�েম খাতা জমা �দবার প�িত 

�থম ধাপ : কেলেজর ওেয়ব সাইট (www.cssmberachampa.org) খুলেত 

হেব। 

 

ি�তীয় ধাপ : Exam Answerscripts Submission ি�ক করেত হেব। 



 

তৃতীয় ধাপ : নতুন এক� ওেয়ব �পজ খুেল যােব। 

 

চতুথ� ধাপ : এই �পেজর ডানিদেকর উপের Registration িলংক এ ি�ক 

করেল এক� �রিজে�শন ফম� আসেব। �সই ফম�� সকল ছা�ছা�ীেক পূরণ 

করেত হেব। যারা আেগ �রিজে�শন কেরেছ তােদর নতুন কের 

�রিজে�শন করেত হেব না। 

 

 

এবং নীেচ Register  Tab  এ ি�ক করেত হেব। 



প�ম ধাপ : �রিজে�শন ন�র ও  পাসওয়ােড�  জ� তািরখ িলেখ লগ ইন 

ক�ন। 

ষ� ধাপ : লগইন করা �পেজর বাম িদেক upload file ি�ক করেত হেব। 

Subject Code  পছ� কের ি�ক করেত হেব। Chose File ি�ক কের �য   

িপ িড এফ ফাইল� আপেলাড করা হেব �সই ফাইল�েক িসেল� করেত 

হেব এবং Submit button এ ি�ক করেত হেব। 

স�ম ধাপ : কােজর �শেষ ডানিদেকর উপের Log Out  ি�ক করেত হেব। 

ছা�ছা�ীরা চাইেল এই িব�ি� �কােশর পর তােদর Registration �ি�য়া 

স�� করেত পাের। পরবত�েত �ধুমা� লগ ইন কের িপিডএফ ফাইল� 
আপেলাড করেত পারেব।যারা আেগ �রিজে�শন কেরেছ তােদর নতুন কের 

�রিজে�শন করেত হেব না। 

ওেয়বসাইেট খাতা পাঠােত অসুিবধা হেল �হায়াটস অ�প ন�ের িপিডএফ 
উ�রপ� পাঠােনা যােব। নীেচ �িত� িবষেয়র জন� আলাদা আলাদা 

�হায়াটসঅ�াপ ন�র/ ইেমল আই িড �দওয়া হেলা। 

Subject Paper 2nd Semester 4th Semester 6th Semester 

Bengali  CC-3=8391804271 
CC-4=8391804271 

DSC-
1(B)=8927332632 
GE-2=9732746324 

CC-8=9083135910 
CC-9=9083135910 

CC-10=9083135910 
MIL=7278620609 

DSC-1(D)= 8637571011 
GE-4=8637571011 

CC-13=9641556125 
CC-14=9477103391 

DSE-3(BNGADSE04T)= 
9477103391 

DSE-4(BNGADSE5T)= 
8017464045 

DSC-1(D)=9641556125 
GE-2=8017464045 

English CC 9874977792 9874977792 9874977792 

English DSc/GE 97344 48609 97344 48609 97344 48609 

Compulsory 
English/MIL 

 7439471425 

(Compulsory English) 

97344 48609 

(MIL) 

- 



Sanskrit All 9933370590 9933370590 9933370590 

Arabic All 9563104354 9563104354 9563104354 

History Hons 9832454837 9832454837 9832454837 

History Gen 9051684044 9051684044 9051684044 

Education Hons CC3-  
sulagna.hore@yahoo.i

n 
CC4- 

aisharyade@gmail.co
m 

 

CC8-  
aisharyade@gmail.com 

CC9-  
sulagna.hore@yahoo.in 

CC10  
nripenkgb.019@gmail.com 

 

CC13 - 
sulagna.hore@yahoo.in 

CC 14  
aisharyade@gmail.com 

DSE04T  whatapp number 
7872028932 

DSE 06T  
nripenkgb.019@gmail.com 

 

Education Gen DSC/GE WhatsApp 
7584826245 

 

DSC/GE WhatsApp 
7584826245 

 

DSE- WhatsApp 7584826245 
GE-II WhatsApp 7584826245 

 

Philosophy Hons 9143177036 9143177036 9874190223 

Philosophy Gen DSC - 
9143177036 

  GE -9874190223 

  DSC -8240098812 

  GE- 9874190223 

8337076611 

Pol Science Hons CC-3 and CC-4... 

9874194875 

CC-8, CC-9 and CC-10.. 

.9874194875 

CC-13 and CC-14. 
9874194875 
(DSE, Hons) 

PLSADSE05T and 
PLSADSE06T...9874194875 

Pol Science Gen DSC and 
GE...7003267015 

DSC and 
GE...9045982043 

DSE General 
PLSGDSE03T...9836813810 

GE-2 
9836813810 

Sociology All sociology.cssm@gmail.com sociology.cssm@gmail.com sociology.cssm@gmail.com 

Agriculture 
and Rural 
Development 

All 9339488838,  email id : arda.cssm20@gmail.com 

Botany All 8768030155, email id :cssmbioscience@gmail.com 

Zoology All 7890717184 , email id :cssmbioscience@gmail.com 



Chemistry All 7872314126 , email id :cssmbioscience@gmail.com 

Physics All 8617454700 , email id :cssmbioscience@gmail.com 

Math All 8250270656 , email id :cssmbioscience@gmail.com 

Physical 
Education 

All 7547930308 , email id :cssmbioscience@gmail.com 

Geography All 8697016153 , email id :geographycssm@gmail.com 

Economics All 9674465897 , email id :cssmbioscience@gmail.com 

 

 

�েয়াজেন �কািভড িবিধ �মেন অবশ�ই কেলজ কাউ�াের �যাগােযাগ করেব। 

আেদশানসুাের।  


