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➤ পরিবেশরেদ্যা রেষবেি পরিক্ষা হবে ম াট 40 নাম্বাবিি ।  ারিপল চবেস 
ধিবনি (MCQ) প্রশ্ন থাকবে । অথথাৎ 1 নাম্বাি কবি ম াট 40 টি প্রশ্ন 
থাকবে । স ে 45 র রনট । 

➤ পরিবেশ রেদ্যাি উওিপবেি জনয মে ফিব টটি মদ্ওো হবেবে ,মসটি পরিক্ষাি 

আবগই A4 সাইবজি পাতাে রপ্রন্ট ো মজিক্স কবি মনোি পিা শথ মদ্ওো হবে । 
োিা  রপ্রন্ট কিবত পািবে না তািা A4 সাইবজি পাতাে হাবত রলবে ততরি কবি 

মনবে  ( ফিব ট টি মহাোটসঅযাপ গ্রুপ এেং কবলবজি ওবেেসাইবট আবে ) । 

➤ উত্তিপেটি ম াোইল ো করিউটাবি স্ক্যান কবি রপরিএফ (PDF) ফাইল আকাবি 

পাঠাবনা োধযতা ূলক । েরে তুবল ো অনয মকাবনা ফি যাবট পাঠাবনা োবে না। 

➤  PDF  ফাইলটি ইব বল পাঠাবনাি আবগ ফাইলটি RENAME  কবি রনবজি না  ও 
UID  নাম্বাি অরত অেশযই উবেে কিবত হবে ।  

➤ ইব ল পাঠাবনাি স ে ইব বলি Subject Box  এবত রনবজি না , রিব ি না , 
UID  নাম্বাি উবেে কিবত হবে।  

➤ োিা রনবজ মথবক PDF ফাইল োনাবত ো ইব ল কিবত পািবে না, তািা অনয 
কাবিাি ো রনকটেতী করিউটাি মসন্টাবিি সাহােয রনবত পাবিা । 

➤ ইব বলি  াধযব  PDF  ফিব বট োতা পাঠাবনাি পি একোি ইব বলি মসন্ট 
ম ল (Sent Mail) অপশবন রগবে মদ্বে মনবে মতা াি PDF  ফাইল টা ঠিকঠাক এটাচ 
কিবত মপবিবো রকনা । েরদ্ এটাচব বন্টি জােগাে মতা াি PDF  টা মদ্েবত 
পাও,তাহবল জানবে সেরকেু ঠিকঠাক আবে । আি মকাবনা ইব ল পাঠাবত হবে না 
।  



➤রনবজি উওিপেটি েত্নসহকাবি  িােবত হবে ,পিেতী কাবল কবলবজ হািথ -করপ 

জ া মদ্ওোি মনাটিশ পড়বল তেন জ া রদ্বত হবে ।  
 

➤োাঁকুড়া রেশ্বরেদ্যালবেি পরিক্ষা পদ্ধরত ও রনবদ্থ শ অনুসিণ কবি রনরদ্থষ্ট স বেি 

 বধয উওিপে পাঠাবত হবে ।  

 

✪ রামানন্দ কলেলের   UG 1st Semester এর বিবিন্ন বিিালের ছাত্র-ছাত্রীলের েনয 

Environmental Studies এি  উত্তরপত্র পাঠালনার েনয বনবেি ষ্ট ইলমে এলেস গুবে 

বনম্নরুপ ।  

ARTS(PROGRAMME/PASS)➤  ENVS.ARTS.PASS@GMAIL.COM  

  

ARTS(HONS)➤  ENVS.ARTS.HONS@GMAIL.COM  

  

SCIENCE(HONS)➤  ENVS.SCIENCE.HONS@GMAIL.COM  

  

SCIENCE(PROGRAMME/PASS)➤  ENVS.SCIENCE.PASS@GMAIL.COM  

  

COMMERCE(HONS+PASS)➤  ENVS.COMMERCE.ALL@GMAIL.COM  

  

 

কাঞ্চন দ্ত্ত , 
অধযাপক, পরিবেশ রেদ্যা রেভাগ , 
িা ানন্দ কবলজ , রেষু্ণপুি । 

Whatsapp-9475980338 (After 6PM) 

 

✪ প্রবোজন থাকবল মহাোটসঅযাপ কিা োবে, রেবশষ প্রবোজন োড়া মফান না কিাি অনুবিাধ কিরে  । 

  



Bankura University 
 

UG 1st Semester (Hons  / Programme) Theory Examination 2021-2022 

Institution of Examinee: Ramananda College 

Course ID: 11810, Course Code: ACSHP/104/AECC-1, 

Course Title: Environmental Studies 

Stream : ______________________________________________________ 

UID : ________________________________________________ 

Name : _______________________________________________ 
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