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Ref. No.

Date: ২ ১ . ০৩. ২ ০২ ১

থম সিম ার
পরী া সং া িব
এত ারা

থম সিম ােরর সকল ছা ছা ীেদর উে েশ জানােনা যাে

য, ওেয় েব ল
27/03/2021 থেক

ট ইউিনভািসিটর িব ািপত সূ চী অনু যায়ী আগামী
থম সিম ােরর পরী া

হেব।

সকল ছা ছা ীেক পরী া সং া িন ল খত িনয়মাব লর িত মেনােযাগ আকষণ করা
হে ।
ক) পরী ার প ওেয় েব ল ট ইউিনভা সিটর ওেয়বসাইট থেক পাওয়া যােব।
ছা ছা ীরা পরী া
র ৩০ িমিনট আেগ ইউিনভা সিটর ওেয়বসাইট
(www.wbsuexams.net) থেক

প ডাউনেলাড কর ত পারেব।

ছা ছা ীেদর পরী া সং া তেথ র জন ওেয় েব ল
ওেয়বসাইটিটর আপেডট িত দন দখেত অনুেরাধ করা হে ।

ট ইউিনভা সিটর

খ) উ র প স ূণ হওয়ার পর পরী াথ েদর উ রপ িট এবং িনেজর অ ডিমট কাড
ান কের িব িবদ ালেয়র িনয়মানুযায়ী িন দ সমেয়র মেধ িন ল খত িন দ
হায়াট্ সঅ াপ ন ের বা কেলেজর ওেয়ব সাইেট Examination Answerscripts
Submission Portal এ পাঠােত হেব। িতিট িবষেয়র জন আলাদা আলাদা
হায়াট্ সঅ াপ ন র এই িব
তই নীেচ দওয়া হে ।

Subject
Bengali

Whatsapp No

English
Sanskrit
Arabic
Education
History
Philosophy

Pol Science

Sociology

ARDA
Physics
Chemistry
Math
Zoology
Botany
Geography
ECONOMICS
Physical Education

গ) পরী া সং া

CC 1 : 8017464045
CC 2 : 9477103391
GE 1
: 8017464045
DSC 1(A) : 9477103391
9874977792
ENGLCOR01T (Compulsory English) should be
mailed to cssmenglishcompulsory1@gmail.com
9933370590
9563104354
CC 1, CC 2 & DSC : 9647545584
GE : 7584826245
Cc1 AND cc2 : 9832454837
DSC and GE : 051684044
CC 1 &CC -2 : 9143177036
DSC -9836711351
GE -8337076611
CC-1 &CC-2 : 9830767233
GE...9830767233
DSC...9874194875
CC1, CC2 : 9830430215
DSC : 9836009485, 8981142165
GE : 9830430215
9339488838
8617454700
7872314126
8250270656
7890717184
7865093059
8697016153
9674465897
7547930308
কান সমস া হেল পরী াথীরা কেলেজর দওয়া হ

লাইেন যাগােযাগ

করেব।
হ লাইন ন র : 8101106673, 8617522587, 9732912926
By Order
Principal, Chandraketugarh Sahidullah Smriti Mahavidyalaya

