
                   BANKURA SAMMILANI COLLEGE                

DEPARTMENT OF BENGALI 

বাাংলা ববভাগ, বাাঁকুড়া সবিলনী কললজ 

নযাক স্বীকৃত- বব+, ককন্দুয়াবিবি, ৭২২১০২, বাাঁকুড়া                                        

।। ববজ্ঞবি ।। 
এতদ্বারা বাাঁকুড়া সবিলনী কলললজর UG 1st Semester-এর বাাংলা   Prog ও   MIL  এর কেোলরর সকল সু্টলিন্টলক 
জানালনা যায় কয- তারা কযন তালের Internal Assessment- এর ONLINE েরীক্ষা  ১৫ ই নলভম্বর 2022       
( মঙ্গলবার) এর মলযয সম্পন্ন কলর।  

পরীক্ষা সাংক্রান্ত সমস্ত প্রক্রক্রয়াটি কললজ Portal-এর মাধ্যলম সম্পন্ন হলব।  

অযযােক/অযযাবেকালের বনলেেশ বা অনুমবত ছাড়া, ক্রিলজর খুক্রি মল া হহায়াটসযাপ িম্বলর বা হমল আইক্রি হ  পাঠালিা 
Internal Assessment- এর হকালিা উত্তরপত্র গৃহী  হলব িা। 

বনজ বনজ কেোর গুবলর প্রশ্ন/এসাইনলমন্ট বনবেেষ্ট সমলয় কললজ ওলয়বসাইলে সু্টলিন্ট লগইন-এ বগলয় োওয়া যালব। 
উত্তর গুবল বললে ক্রিয়মাবলী -র ক্রিক্রদি ষ্ট ক্রিয়লম  PDF কলর কললজ Portal-এর যথা স্থালন অবত অবশযই  ১৫ ই নভেম্বর 
2022 মঙ্গলবার ববভেল ৫টার  মলযয আে কলাি করলত িলব। 
 
েরীক্ষা প্রবিয়াটি ক্রিয়মাবলী -র ক্রিক্রদি ষ্ট ক্রিয়লম হলব। তাই েৃথক ভালব ককালনা অযযােক/অযযাবেকার সালথ কযাগালযালগর 
প্রলয়াজন কনই। ককালনা কেকবনকযাল সমসযা িলল কললজ অবিলস দ্রুত কযাগালযাগ করলত িলব। 
 

।। ক্রিয়মাবলী ।। 
১)  ইন্টারিাল অ্যাসাইিলমন্ট রূলে প্রবতটি কেোর কথলক ২টি (েইুটি) কলর প্রশ্ন কললজ ওলয়ব হপাটি ালল  কেওয়া িলব।  

২) ১০ ই িলেম্বর ২০২২ (10/11/2022)  বৃিস্পবতবার েেুুর ১২োর ের কললজ ওলয়বসাইে কথলক প্রশ্ন িাউন কলাি করা যালব। 

৩)  প্রেত্ত প্রবত প্রলশ্নর মাি -  ১০ (েশ)। 

৪) কয ককালনা ১টি (একটি) প্রলশ্নর উত্তর বলেলত িলব। 

৫)  প্রাপ্ত িম্বর 1st  হসম-এর জিয ইন্টারিাল এলসসলমলন্ট প্রাপ্ত িম্বর বিলসলব গণ্য িলব। 

৬)  1st  কসম-এর (বাাংলা- হপ্রাগ্রাম/ ক্রমল/) সকল ছাত্র-ছাত্রী হক উত্তর ক্রলখল  হলব ও কললজ ওলয়বসাইলট অ্ক্র  অ্বিযই জমা / 

আপললাি করল  হলব। 

৭) এ হ ার (A4)  সাইলজর দুই পা ার মলধ্য উত্তর ক্রললখ সম্পরূ্ি করল  হলব। 

৮)  উত্তলরর সিে কবে কললজ ওলয়ব হপাটি ালল   (15/11/2022) মঙ্গলবার ক্রবলকল ৫ টা (পাাঁচ টা) র মলধ্য  PDF কলর  আপললাি করল  হলব। 
বেবিএি িাইললর নামটি িলব সু্টলিলন্টর িাম। িাইল কনমএ ককালনা কস্পস বা ববলশষ বিহ্ন (/-,>} কেওয়ার প্রলয়াজন কনই।(অ্িলাইলি িািা 
হটকক্রিকযাল সমসযা হতে পাতর। তাই বনবেেষ্ট বেলনর আলগই উত্তরপত্র আেললাি করা সুববলয জনক) 

৯)  উত্তলরর িািে  কবে (প্রলয়াজি হলল)  কলললজ জমা করলত িলত োলর।।   জমা করার প্রলয়াজন িলল জানালনা িলব।  

১০)  প্রবতটি উত্তর েলের প্রথম োতার শীলষে (লিবিাং) বলেলত  িলব (কসোলন কয তথয গুবল বেলত িলব)-   

a) ছাে/ছােীর নাম b) ছাে/ছােীর বেতা অথবা মাতার নাম c) জন্ম তাবরে d) কলললজর করাল নম্বর  e) ইউবনভাবসেটি UID  f) ) কসবমস্টার- 1st  

g) ককাসে ককাি (বসললবালস কযমন আলছ) h) কেোর- কপ্রাগ্রাম/ বমল j) কেোলরর নাম / ককাসে োইলেল (বসললবালস কযমন আলছ) k)  কমাবাইল 
নম্বর 


