SAMUKTALA SIDHU KANHU COLLEGE
PO: TALESWARGURI= DIST.: ALIPURDUAR
WB: 736206
(Affiliated to University of North Bengal)
Website: samuktalasidhukanhucollege..in
E-mail: shamuktala.sk.college@gmail.com

Estd. 2010

িব ি
এত ারা শামুকতলা িসধু কান ক ল জর সকল াতক ব ষর(B.A) (2 /4 /6
Semesters, Part 1,Part 2(1+1+1]) – ছা ছা ী দর (BACK +
CASUAL উভয়ই) আস পরী ার জন িন িলিখত িনয়মাবলী অনুসরণ কর ত
বলা হ ঃ
১) িব িবদ ালয়- এর িনয়মানুসা র এ বছ রর পরী া স ূণত অনলাইন মাধ ম
হ ব;
২) ছা ছা ীসকল ১৩-ই জুলাই থ ক তা দর অ াডিমট কাড ডাউন লাডকর ত
পার ব িব িবদ াল য়র িনিদ ও য়বসাইট থ ক (nbuexams.net);
nd

th

৩) িবিভ স ম া রর পরী া চল ব ১৬-ই জুলাই থ ক ১৯- শ জুলাইপয ;
৪) পরী ার প পাওয়া যা ব ১৬-ই জুলাই, বলা ১২-টা থ ক িব িবদ াল য়র
িনিদ ও য়বসাইট nbuexams.net -এর না শ বাড থ ক;
৫) উ রপ র থম পাতা পাওয়া যা ব িব িবদ াল য়র িনিদ ও য়বসাইট
nbuexams.net-এর না শ বা ড। সখান থ ক ডাউন লাড ক র ি
িন ত
হ ব;
৬) উ
সিম
৭) উ
৮) উ

রপ র থম পাতায় সু
ভা ব সাব জ , পপার, টাই টল, পপার কাড,
ার বা year এবং পরী ার তািরখ িলখ ত হ ব;
রপ A4 Size পাতায় িলখ ত হ ব;
রপ র পাতায় উপ র বা িন চ ন িরং কর ত হ ব (যথাঃ ১,২,৩,৪……ইত ািদ);

৯)

প

দ িনধািরত শ সীমা অবশ ই মান ত হ ব;

১০) উ রপ জমা করার আ গ স ভালভা ব ান ক র স ক PDF file ক র
আগত না শ বা ড(follow the next notices which will be uploaded
shortly) উ িখত email এ িনিদ িদ ন পাঠা ত হ ব; কা নাভা বই িবল করা
যা বনা। িবিভ সিম া রর উ রপ জমা করার তািরখ িল হলঃ
6th Semester – 20 July, 2021
th

4th Semester -22 July,2021
nd

2nd Semester – 23 July,2021
rd

Part ii & Part iii – 24 July,2021
th

িবঃ ঃ
কিভড-১৯ িবিধ অনুযায়ী ক লজ থ ক এবার কা না উ রপ (Answer Scripts)
দওয়া হ বনা এবং ক ল জ এ স উ রপ জমা দওয়া যা বনা।
ক লজ অিফিশয়াল ই মইল আইিড ত কা না উ রপ পাঠা না িনিষ ।
িত িবষ য়র জ ন িনধািরত ই মইল আইিড তই উ রপ পাঠা ত হ ব।
য়াজ ন অিফস বা িশ ক দর স যাগা যাগ কর ত হ ব সমস ার সমাধা নর
জন (যিদ কা না
থা ক )।

Notice
All the students of B.A 2nd, 4th and 6th Semesters(under CBCS) and
Part-I &Part-II(1+1+1 System)are hereby informed to take notice of
following instructions/informations regarding their upcoming
examinations:
1. As per the order the University Order (NBU) exams will be held as
Online-mode only.
2. Students can download their Admit Cards from University website
nbuexams.net by inserting their Registration details.
3. Examinations will start on 16.07.2021 and will continue till 19.07.2021.
4. Students can get their questions from University Website
nbuexams.net at Notice Board area on 16th July at 12 noon onwards.
5. Students must download the First Page of the Answer Scripts from

the Notice Board area of University website nbuexams.net and get it
printed. This time, no Answer Scripts will be provided from the College
and Written Answer Scripts can not be submitted at college in person.
They should be sent via Gmail.
6. Students must clearly and carefully write on the First Page of the
Answer Scripts- Subject, Paper, Title, Paper Code, Semester/Year, Roll
No, Registration No, Academic Year and Date of Examination .
7. Answers must be written on A4 size pages.
8. Students must do the numbering of pages at the top or bottom of the
each page ( like- 1, 2,3,4,5,6...)
9. Students must obey the words-limitations (as directed in questions)
while writing the Answer Scripts.
10. The answer scripts must be Scanned as a Single PDF file and sent
to the specific emails as given other Collge Notices(Notices for Gmails
will be given shortly at the College Notice Board) at stipulated time.
6th Semester- 20th July, 2021
4th Semester- 22nd July, 2021
2nd Semester- 23rd July, 2021
Part II & Part III- 24th July, 2021
11. In cases of Problems and emergency students can
approach/contact their respective teachers or college officials.

Sd/Teacher-in-Charge
Samuktala Sidhu Kanhu College

