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Guidelines for B.A./B.Sc./B.Com Part-I, Part-II & Part-III
Examinations, 2021, WBSU.
1. The Examinations of B.A, B.Sc. and B.Com. Part-I, Part-II & Part-III
Examinations, 2021 will be held on online system due to the continuation of
COVID 19 pandemic situation
2. The Examinations (both Honours and General) for all Semesters will be held as per
examination schedule already given by WBSU. Another one hour will be given for
uploading of admit card and answer scripts.
3. Questions will be available in our College website www.basirhatcollege.org 30
minutes before on the commencement of exam. The question can also be downloaded
by inserting his/her university registration number from WBSU website,
www.wbsuexams.net.
4. Answer script along with the admit card to be uploaded by the examinees Using
Google Form within the stipulated time (i.e. within 2.00 pm for morning session and
5.00 pm for evening session on the dates of examination). Link of the Google Form
will be given at 12.00 noon for morning session and 3.00 pm for evening session on
the date of each day’s exam in the college website.

5. Before uploading, the papers should be converted to PDF format.
6. If any student fails to understand the uploading process through Google Form, he or
she may follow any of the following alternative means: a) Mail ID of their respective
department b) Google Classroom [Don’t use multiple modes for submission of one
answer script]
7. Students who will not be able to submit the answer scripts on any of the above
mentioned online methods, he or she may submit their paper physically to the college
within Two (02) hour from completion of the respective examination. Answer scripts
should be submitted in sealed cover with the roll no and registration no with year
above the cover. Copy of his/her Admit Card should be pasted on the other side of the
sealed cover.
8. If any examinee(s) face any problem during the process of examination, he/she may
contact the following helpline number of our college.
Best of luck for all of our students.

পশ্চিম রাষ্ট শিশশিবিা্যটর শি.এ./শি.এস.শস./শি.কচ. পার্ ১, পার্ ২, ও পার্ ৩, ২০২১
পর্কার শিযব্শশকা
১. শি.এ./শি.এস.শস. /শি.কচ. পার্ ১, পার্ ২, ও পার্ ৩, পর্কা ২০২১, COVID-19 অশিচার্জশিি
কারযে অি্াইি পদশিযি অিু শ্ি হযি।
২. পর্কাষশ্ (সামাশিক ও সাধারে উভট) পশ্চিম রাষ্ট শিশশিবিা্যটর পবর পর্কার সচটসস ূ্
অিু যাট্ অিু শ্ি হযি।
৩. পার্ ১, পার্ ২, ও পার্ ৩ পর্কা শিধ্াশরি সচট শু ও শশষ হযি। পশি পর্কা শশযষ ADMIT
CARD এিং উররপতষশ্ (Answers Scripts) আপয্া করার জিি আরও ১ঘনা সচট শবওটা হযি।
৪. পর্কার সস শূ অিু সাযর, শিধ্াশরি শবযি পর্কার ৩০ শচশির আযে পশ্চিম রাষ্ট শিশশিবিা্যটর
ওযটিসাইযর (www.wbsuexams.net) পাওটা যাযি। শিশশিবিা্যটর শিিনি সংখিা (Registration No.)
িিিহার কযর প্পত াউিয্া করা যাযি।
৫. পর্কার সস শূ অিু সাযর উররপত (Answers Scripts) জচা শবওটার জিি ষে্ ফযচ্র শ্ঙ পািাকা্্ি
অশধযিশযির জিি বু পুর ১২রা এিং সানিকাশ্ি অশধযিশযির জিি শি্া ৩শরর চযধি কয্যজর ওযটিসাইর
www.basirhatcollege.org শি (পর্কার সস শূ অিু যাট্ সংশ্ল পযতর পর্কার শবযি) শবওটা হযি। ঐ
ষে্ ফচ্ শ্ঙ িিিহার কযর পর্কাষ্্রা [পািাকা্্ি অশধযিশযির জিি বু পুর ২শরা এিং সানিকাশ্ি
অশধযিশযির জিি শিকা্ ৫রার চযধি] ADMIT CARD সহ উররপত (Answers Scripts)

জচা

(Upload) করযি পারযি।
৬. ষে্ ফচ্ (Google Form)-এ পর্কাষ্্রা ক্ভাযি উররপত (Answers Scripts) আপয্া
শস সমযক্ ধারো শপযি, আচাযবর শশককযবর তিশর িশসরহার কয্জ ওযটিসাইযর আপয্া

করযি,
করা বু শর

শভশ ও শবখার জিি ছাতছাত্যবর পরাচশ্ শবওটা হয্।
শভশ ও শ্ঙ : ১. https://youtu.be/nEX3ufaYOkA

২.

https://youtu.be/CNFhXe-tgJo

৭. উররপযতর Softcopy জচার(Upload) আযে অিশিই শপশ এফ (pdf) ফরচিাযর রপাার করযি হযি।
৮. যশব শকািও পর্কাষ্্ ষে্ ফযচ্র চাধিযচ আপয্া

পশরটাশর িুঝযি িিষ্ হট িযি, শিমশ্শখি

শিকলষশ্র শকািও একশরচাত উপাট অিু সরে করযি পাযর: ক) শিভাযের শচ্ আইশ , খ) ষে্ কাস ুচ
িা ে) শহাটারসঅিাপ ; ি্যূ শিভাে অিু সাযর শচ্ আইশ ও শহাটারসঅিাপ িমর শবওটা শবওটা হ্।
৯. উপযরা্ অি্াইি পদশিষশ্র শকািও একশরযিও যশব, শকািও পর্কাষ্্ উররপত জচা শবযি সকচ িা
হট, িাহয্ শসই পর্কাষ্্ সংশ্লপযতর পর্কা শশযষর শিধ্াশরি সচযটর ১ ঘণার চযধি কয্যজ উপশ্ি
হযট িাযবর উররপত জচা শবযি পাযর। উররপতষশ্ খাযচর শভির ভযর, শস্ কশর, িার উপযরর একশবযক
পর্কাষ্্র Roll No. এিং Registration No. শ্যখ এিং অিিশবযক পর্কাষ্্র ADMIT CARD–এর
কশপ শসঁযর-শবওটা/যু ্-করার জিি ি্া হয্।
১০. পর্কা ূ্াকা্্ি যশব শকাযিা পর্কাষ্্ শকািও সচসিার চুযখাচুশখ হট, শসযকযত আচাযবর কয্যজর
শিমশ্শখি শহল্াইি(Helpline) িমযর শযাোযযাে করযি পাযর।

ছাতছাত্যবর সাফয্ির জিি শযভ্া জািাই।

Helpline Numbers

A. Office
Staff
SL
1

2

9732881023 7797295539

B. Subject

9733244889

9333776936

E-Mail Id of the Departments

Arabic

Bengali

9732750580

WhatsApp No. of Subject Teachers
7407187140

SEM-II HONS/
DSC/GE

exam.bengali@basirhatcollege.org

SEM-II MIL

exam.bengali@basirhatcollege.org

SEM-IV HONS/
DSC/GE

bengali@basirhatcollege.org

SEM-IV MIL

bengali@basirhatcollege.org

9831105423 8336076207 9144860622

8013343695 9831859540

3
4

Botany
Chemistry

botany@basirhatcollege.org
chemistry@basirhatcollege.org

9800921834
9593866881

9051238798
9002897600

5

Commerce

commerce@basirhatcollege.org

7003827960

9433582742

6

Computer Science

debajyoti.palit@basirhatcollege.org

9593908822

7

Economics

economics@basirhatcollege.org

8918132440

8

Education
English(HONS/

education@basirhatcollege.org

9748434175

9

DSC/GE)

English-LCC-II (SEM-II
Compulsory English)

english@basirhatcollege.org

8013745160

9830851681

compulsoryenglish@basirhatcollege.org

Geography(HONS)

geography@basirhatcollege.org

8017581401

10

Geography (GEN)

geography@basirhatcollege.org

7047368466

11

History

history@basirhatcollege.org

12

Mathematics

mathematics@basirhatcollege.org

9475215698

7477755448 8001841123
8617275360
9143762373

9064177320
8335921895 for
Semester-I

13

Philosophy

philosophy@basirhatcollege.org

8697014896 for
Semester-III,
9647447494 for
Semester-V

14

Physiology

physiology@basirhatcollege.org

9748493636

9432880501

15

Physics

physics@basirhatcollege.org

8420458784

9748290215

16

Physical Education

gopal.guria@basirhatcollege.org

9733638839

17

Pol. Science

polscience@basirhatcollege.org

18

Sanskrit

sanskrit@basirhatcollege.org

9836991015

9064574582

19

Zoology

zoology@basirhatcollege.org

9231981972

7003433166

Dr. A. K. Mondal, Principal, Basirhat College, 29.06.2021

9433571961 7584916261 8116004795

