General instructions for undergraduate CBCS semester-III & V
examinations(Hons and General) 2021-2022. Students are advised to read
thefollowing instructions carefully.
Instructions:
1. Question papers will be available /circulated on the college website www.ddmrm.org
andin WhatsApp group 30 minutes before the time of examination.

2. Students are advised to scan their answer sheets then add and convert them into a single
filepdf.

3. Students should send the scan copy of their Admit Card along with the AnswerScript.
4. Submit the answer sheet in the e-mail as mentioned on the website in the pdf format
fromhis/her own Gmail id.

5. Students are advised to send only one email for their answer script.
6. As per the University guideline maximum time allowed for e-mailing/submitting the
answer script is within 1 hour after the end of the examination. Students are strictly
advised to maintain the time limit. No further request will be granted after.

7. If you want to submit the hard copy of your answer script to the college maximum time
allowed is 1 hour from the end of the examination.

8. In case of offline submission students are requested to bring the answer script within a
sealed envelope and write roll number, Registration Number, Subject name, and the
dateof the examination on the top of the envelope.

9. Students must write their respective registration No. and Roll No. on the top of each
page. They are strongly advised to put page numbers as well.

10. students are requested to go through the university website www.wbsuexams.net and
the college website regularly.

আন্ডারগ্র্যাজুয়েট CBCS অনার্ স ( র্াম্মাননক স্নাতক) ও জজনারায়ে ( র্াধারন স্নাতক) তৃতীে ও
পঞ্চম জর্নমস্টার , ২০২১-২০২২, পরীক্ষার র্াধারন ননয়দসনিকাাঃ
১। পরীক্ষা শুরু হওোর ৩০ নমননট আয়ে ছাত্রছাত্রীরা কয়েজ ওয়েবর্াইট www.ddmrm.org এ
ও নননদসষ্ট WhatsApp গ্রুয়প জপয়ে যায়ব।
২। ছাত্রছাত্রীরা তায়দর উত্তর পত্র স্ক্যান কয়র একটট মাত্র নপনিএফ ফাইে বানায়ব।
৩। ছাত্রছাত্রীরা অবিযই উত্তরপয়ত্রর র্ায়ে তায়দর পরীক্ষার অযািনমট কািস স্ক্যান কয়র পাঠায়ব।
৪। ছাত্রছাত্রীরা তায়দর পরীক্ষার উত্তরপয়ত্রর স্ক্যান নপনিএফ যোযে উনিনিত ই জমইে আইনি
জত ননজস্ব ই জমইে আইনি জেয়ক পাঠায়ব।
৫। ছাত্রছাত্রীয়দর অনুয়রাধ করা হয়ে তারা জযন উত্তরপত্র একবার জমইে কয়র।
৬। নবশ্বনবদযােয়ের ননেম অনুর্ায়র অনোইয়ন উত্তরপত্র জমা পরীক্ষা জিষ হওোর এক ঘণ্টার
ময়ধয নদয়ত হয়ব। ছাত্রছাত্রীরা অবিযই র্মের্ীমা জময়ন উত্তরপত্র জমা করয়ব। অনেযাে পয়র
জকান অনুরধ গ্র্াহয করা হয়ব না।
৭। যনদ জকান ছাত্রছাত্রীর অনোইয়ন উত্তরপত্র জমা করয়ত অর্ুনবধা হে জর্য়ক্ষয়ত্র তারা
অফোইয়ন কয়েয়জ এয়র্ পরীক্ষা জিষ হওোর এক ঘন্টা পযন্ত
স উত্তরপত্র জমা করয়ত পারয়ব।
৮। অফোইয়ন জমা করার জক্ষয়ত্র উত্তরপত্রটট একটট মুিবন্ধ করা িায়ম ভয়র িায়মর উপর জরাে
নম্বর , জরজজয়েিান নম্বর, নবষে ও পরীক্ষার তানরি নেয়ি আনয়ত হয়ব।
৯। ছাত্রছাত্রীরা অবিযই উত্তরপয়ত্রর প্রয়তযকটট পৃষ্ঠার উপয়র ননয়জয়দর জরাে নম্বর ,
জরজজয়েিান নম্বর ও জপজ নম্বর নেিয়ব।
১০। ছাত্রছাত্রীয়দর জানায়না হয়ে তারা জযন ননেনমত নবশ্বনবদযােে www.wbsuexams.net ও
কয়েয়জর ওয়েবর্াইট টট জদজি।

