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Covid-19 প্যান্ডেমিক প্মিমিমিন্ডি যেসব ছাত্রছাত্রী WBSU UG Part III Examinations, 2020 প্িীক্ষায় বসন্ডি ইচু্ছক িান্ডেি জন্য 

মন্ন্ডেি মবষয়গুমি খবু গুরুত্বপ্ূর্ ণঃ 
 

১। সব ণন্ডেষ যন্াটিে ও মন্ন্ডেণমেকাি জন্য ছাত্রছাত্রীন্ডেি মন্য়মিিভান্ডব WBSU এবং কন্ডিন্ডজি ওন্ডয়বসাইি যেখন্ডি হন্ডব । মবন্ডেষ    

     প্রন্ডয়াজন্ডন্ িািা মবভাগীয় প্রধান্ (Head) যেি সান্ডে যোগান্ডোগ কিন্ডব ।  

২। PRACTICAL প্িীক্ষাি সিয়সূেী কন্ডিন্ডজি ওন্ডয়বসাইি এবং Department এি Whatsapp Group যেন্ডক টিকভান্ডব যেন্ডখ মন্ন্ডি     

     হন্ডব ।  

৩। WBSU Theoretical প্িীক্ষাি সিয়সূেী বা রুটিন্ গুমিও ছাত্রছাত্রীন্ডেি খবু িন্ মেন্ডয় যেন্ডখ মন্ন্ডি হন্ডব । এখন্ এই WBSU সূেী    

      যেওয়া আন্ডছ ১িা অন্ডটাবি যেন্ডক ১৫ই অন্ডটাবি প্ে ণন্ত । 

 

৪। ক) প্িীক্ষাি মেন্ সকাি ১১-৩০ যেন্ডক WBSU Portal (www.wbsuexams.net) এ প্রশ্নপ্ত্র প্াওয়া   োন্ডব ।  প্িীক্ষা হন্ডব েুপ্িু  

             ১২-০০ যেন্ডক ২িা প্ে ণন্ত। প্ন্ডিি এক ঘণ্টাি িন্ডধয উত্তিপ্ত্র e-mail কিন্ডি হন্ডব।  

     খ)  উপ্ন্ডিাক্ত WBSU Portal এ মন্ন্ডজন্ডেি Registration No মেন্ডয় ছাত্রছাত্রীিা প্রশ্নপ্ত্র ডাউন্ন্ডিাড কিন্ডি প্ািন্ডব। 

৫। ক) Covid-19 প্মিমিমিন্ডি WBSU মন্য়ি যিন্ডন্ ছাত্রছাত্রীিা বাড়ীন্ডি বন্ডস প্িীক্ষা মেন্ডি প্ািন্ডব। 

     খ)   সাধাির্ভান্ডব A4 সাইন্ডজি কাগন্ডজ ছাত্রছাত্রীন্ডেি মন্ন্ডজন্ডেি ভাষায় উত্তি মিখন্ডি হন্ডব। 

     গ) উত্তিপ্ন্ডত্রি প্রমি প্ষৃ্ঠায় িান্ডেি Registration No, Roll No এবং প্ষৃ্ঠা সংখযা মিখন্ডি হন্ডব।  

     ঘ) মিমখি উত্তিপ্ত্র এবং Admit Card এি Xerox একটিিাত্র ফাইন্ডি এন্ডন্ (PDF বাঞ্ছন্ীয়) WBSU সিয়সূেী অন্েুায়ী ফাইিটি     

          মন্ম্নমিমখি মন্মেণষ্ট ই- যিি িািফৎ কন্ডিন্ডজ প্াটিন্ডয় মেন্ডি হন্ডব অেবা খািবন্ধ কন্ডি উপ্েুক্ত িপ্মেি মেন্ডয় ঐ সিয়সূেী    

          অন্ুোয়ী কন্ডিজ অমফন্ডস জিা মেন্ডি হন্ডব । মবমভন্ন মবভান্ডগি জন্য ই-যিি গুমি মন্ন্ডে যেওয়া হি – 

                             বিভাগ                                        বিষয়                                                                  ই-মেল 

                               B.A.                                 ARTS Subjects          ------------------       artsmdmwbsuexam@gmail.com 

                               B.Sc.                                SCIENCE Subjects    ------------------       sciencemdmwbsuexam@gmail.com 

                        B.Com & ASP                 COMMERCE & ASP Subjects   --------      commercemdmwbsuexam@gmail.com 
 

৬। ক)  ই-যিি এি মবষয় অংন্ডে/ িপ্মেন্ডি Subject Code এবং Paper (যেিন্ BNGA, Paper – V) মিখন্ডি হন্ডব। ই-যিি বা খান্ডিি      

             মভিি ছাত্রছাত্রীিা সটিক Registration No, Roll No এবং প্িীক্ষাি িামিখ মেন্ডয় উত্তিপ্ত্র জিা যেওয়াি জন্য একিা সই    

             কিা মববৃমি যেন্ডব। 

     খ)   কন্ডিজ অমফস যেন্ডক WBSU মন্য়ি অন্েুায়ী যকান্ সমুবধা মন্ন্ডি োইন্ডি মন্মেণষ্ট প্রন্ডয়াজন্টি যকান্ প্িীক্ষাি অন্তিঃ মিন্     

             মেন্ আন্ডগ অমফন্ডস জান্ান্ডি হন্ডব । 
 

৭। ির্তোন পদ্ধবর্ বনয়য় ম ানও র ে অসয়তাষ থা য়ল মে ম ান ছাত্রছাত্রী পযানয়েবে  অিস্থার উন্নবর্  হওয়াোত্র       

      বিশ্ববিদ্যালয়য়র িযিস্থাপনায় পুরায়না পদ্ধবর্য়র্ অফলাইন পরীক্ষা বদ্য়র্ পারয়ি।                                                                                                                                 

                                                                                                                 

                                    AdÉr 

                                                                    jªZ¡¢me£ cš jq¡¢hcÉ¡f£W 

                                                                  ¢hl¡¢V, যকাmL¡a¡ - 700051 
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Notice`2020 

Sep/10A 
 

Students intending to appear in WBSU UG Part III Examinations, 2020 under Covid-19 pandemic situation are 
advised to note the following: 

1. They must visit websites of the WBSU and that of the college regularly for updated information and guidelines. 

They may contact the respective HOD for specific clarification / advice. 

2. Schedule for Practical Examinations will be notified on the College website and on the Departmental WhatsApp 

group. Students should adhere to such notices sincerely. 

3. Students must be very careful to note the WBSU Examination schedule / Routine for Theoretical papers. At 

present the WBSU schedule remains stretched from 1-st to 15-th October, 2020.  

4. i) Question papers will be available on the WBSU Portal (www.wbsuexams.net) on the day of specific examination 

from 11-30 a.m. onwards. Examinations will continue for two hours from 12 noon to 2 p.m with another hour 

allotted for uploading the answer scripts to the respective mail id.  

             ii) Students can download the Question Papers from the aforesaid Portal by inserting their Registration No.  
 

5. i) It is an examination from home as per WBSU time schedule in the Covid-19 scenario. 

             ii) Answers need to be written by the examinees in their own words on A4 papers in general. 
            iii) Students should write the Roll No, Registration No and Page No on each page of the answer script.  
            iv) Photocopy of Answer scripts and Admit card must be sent in a single file (preferably PDF) to the specific mail id 

as mentioned below or those have to be submitted to the College office in a sealed packet with proper top sheet 
within WBSU time limit. Stream wise mail id for sending the answer scripts are given below: 

 

                        Stream                                  Subjects                                                                    mail-id  
                          B.A.                                 ARTS Subjects          ------------------       artsmdmwbsuexam@gmail.com 
                          B.Sc.                                SCIENCE Subjects    ------------------       sciencemdmwbsuexam@gmail.com 
                     B. Com & ASP                 COMMERCE & ASP Subjects   --------      commercemdmwbsuexam@gmail.com 
   

6. i) Students must write the Subject Code and Paper ( for example: BNGA, Paper – V ) on the ‘Subject’ of the 

e-mail / Top sheet. Body of the e-mail / the sealed packet should contain a signed declaration of the candidate for 
submission of the answer scripts with correct Registration No, Roll No and date of examination. 

             ii) Examinees intending to avail offline facilities (as indicated by WBSU) have to inform the office at least three days 
                 ahead of a particular examination. 

7. Students not satisfied with this mode of examinations may sit for offline examinations to be conducted by 

WBSU after the lockdown period is over.   

                                                                                                                           

                                    Principal 

           Mrinalini Datta Mahavidyapith 

      Birati, Kolkata - 700051 
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