
Page 1 of 7 
 

Burdwan Raj College  
Examination Urgent 

Semester V Final Examination 2021 

Subject-Paper wise Email IDs for Different Departments & Regulations  

বিষয় ও পত্র-বিবিক ই-মেল আইবি ও পরীক্ষা সংক্রান্ত বিয়োিলী 

 

• All students should download their admit cards from the University/College 

website and check if all the details are in proper order 

• সকল পরীক্ষার্থীকক University/College website থর্থকক তাকের নিনেি ষ্ট admit card download 

করকত হকে এেং থেকে নিকত হকে থসোকি সে তর্থয সঠিক ভাকে উনিনেত আকে নকিা।  

• Download and properly fill up the frontpage (to be made available in the University/ 

College websites) to be used for each paper. Use of the front page provided by the 

university is compulsory and since there is no scope of checking the information, 

examinees are asked to fill in the blanks like Roll number, Registration number, 

Course/Paper and Subject very carefully. The answer script will be treated as incomplete 

without a properly filled-in front page, and is, therefore, liable to be rejected. 

• প্রকতযক পরীক্ষার্থী ককলজ ো ইউনিভারনসটির ওকেেসাইকে থে ফ্রন্ট থপজ থেওো হকে থসটি ডাউিকলাড ককর নিল আপ ো পূরি 

করকে।এটি প্রনতটি থপপাকরর জিযই েযেহার করকত হকে।ওকেেসাইকে থেওো ফ্রন্ট থপজ পূরণ করা অতযন্ত 

আেশ্যক।পরীক্ষার্থীকের জািাকিা হকে থে তারা থেি Roll Number, Registration Number, Course/Paper, 

Subject এর শুিযস্থািগুনল ঠিক ককর পূরণ ককর ।ফ্রন্ট থপজ ঠিকভাকে পূরণ িা করা হকল থসই উত্তরপত্রটি অসমূ্পণি ধরা হকে। 

এর িকল থসই উত্তরপত্রটি োনতল েকল গণয হকে। 

• Examinees will have to submit their own hand-written answer scripts electronically to the 

mail id specified by the College in a single pdf file (Page sequence: Front page followed 

by page Nos 1,2,3,4...) within the stipulated time (as mentioned in the exam schedule) for 

each day’s examination. The examinee may also attach a scanned copy of his/her admit 

card with the above pdf.    

• পরীক্ষার্থীকের জািাকিা হকে থে তারা থেি নিকজর হাকত থলো উত্তরপত্র ককলকজর থেওো নিনেি ষ্ট mail id থত 

electronically জমা ককর। উিরপত্র একটি pdf file জমা করকত হকে।ফ্রন্ট থপকজর পর 1, 2, 3 সংেযা অিুোেী 

থপজগুনল সাজাকত হকে। পরীক্ষার্থী উত্তর পকত্রর সকেই তার admit card এর স্ক্যাি করা কনপও সংেুক্ত করকত পাকর। পরীক্ষার্থীকক 

নেশ্বনেেযালে দ্বারা নিনেি ষ্ট সমকের মকধয উত্তর পত্র জমা করকত হকে -- থেমিভাকে এক্সাম নসনডউল -এ  েলা  আকে।  প্রনত পকত্রর 

পরীক্ষার জিয একই নিেম। 

• For electronic submission, numbered sheets are to be arranged serially, scanned, 

scanned pages converted to a single PDF document. The PDF document need to be 

named after the Roll Number of the examinee and attached to the mail before 

sending it to specified mail id. In the Subject field of the mail Subject and Course/ 

Paper are to be written. 

• ইললকট্রবিকযালী খাতা জো করার জিয প্রলতযক পাতার ছবি তুলল পরপর স্ক্যাি কলর একসলে বিলয় একটিোত্র 

বপবিএফ ফাইল িািালত হলি । বপবিএফ িকুলেন্টটির িাে পরীক্ষার্থীর ক্রবেক সংখযা (মরাল িাম্বার) অিুযায়ী বিলত 
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হলি।    িােকরণ করার পর বিবিি ষ্ট মেইল আইবিলত ঐ উিরপত্রটি  পাঠিলয় বিলত হলি। মেললর  সািলজক্ট মযখালি 

মলখা হয় মসখালি ছাত্র-ছাত্রীলির সািলজক্ট ও  মকাসি ও মপপার এর িাে বলখলত হলি। 

• If answer script is sent electronically, screenshot of the sent mail is to be preserved. 

• েনে উত্তরপত্র  ইকলকট্রনিকযালী পাঠাকিা হে তাহকল োত্র-োত্রীরা থেি   থসই পাঠাকিা   থমল এর  স্ক্রীিশ্ে   সংরনক্ষত রাকে। 

• Special Announcement: If any candidate is not sure whether his/her answer script 

is properly submitted, he/she should then physically go to the College within 30 

minutes of the completion of examination of a given paper/subject as stipulated by 

the University and enquire about it. No appeal/prayer of the candidate concerned 

will be entertained after the stipulated period as mentioned above. 

• বিলেষ ম াষণাাঃ যবি মকাি পরীক্ষার্থী তার উির পত্র সঠিক িালি মপ্রবরত হলয়লছ বকিা মস বিষলয় সবিহাি র্থালক, তা 

হলল তালক বিশ্ব বিিযাললয়র বিয়ে মোতালিক মসই বিষয় িা  পলত্রর পরীক্ষা মেষ হিার ৩০ বেবিলের েলযয কলললজ 

বিলয় সঠিক মখাোঁ জ বিলত হলি। এর পর তার মকািও িাবি গ্রাহয করা হলি িা।  

• In case of failure in electronic submission of answer scripts, examinees must submit 

the same to the College within stipulated time (half an hour after the stipulated 

completion of the examination) on the day of the examination itself by maintaining 

all Covid-19 related precautions and protocols.  

• যবি মকউ উিরপত্রটি ইললকট্রবিকযালী  সািবেে িা করলত পালর তাহলল মস মযি মসই বিিই বিবিি ষ্ট সেলয়র েলযয 

(পরীক্ষা  মেষ হওয়ার আয ণ্টার েলযয) কলললজ বিলয় সেস্ত মকাবিি িাইিটিি প্রলোকল মেলি  ও সতকি তা  িজায় 

মরলখ মসটি জো বিলয় আলস। 

• For physical submission of answer scripts, besides following the instructions given above, 

Examinees are also required to write the Serial Numbers of Questions attempted 

along with total number of pages used on the front page of the answer script.  

• োরা ককলকজ নগকে উত্তর পত্র  জমা করকে তারা থেি পূকেি উকিে করা নিেমগুনল োডাও বিলজলির উিরপলত্রর প্রর্থে পাতায়  

মকাি মকাি ক্রবেক সংখযার প্রশ্ন তারা বললখলছ এিং মোে কতগুবল পাতা বললখলছ তা উলেখ কলর মিয়। 

• All Examinees will have to give an undertaking regarding maintenance of sanctity of 

examination and acquaintance with the rule by signing the Front Page of the answer script. 

• সকল পরীক্ষার্থীকক পরীক্ষার পনেত্রতা ও নেনধ রক্ষণাকেক্ষণ সম্পককি  একটি প্রনতশ্রুনত নেকত হকে এেং থসই মকমি উত্তর পকত্রর প্রর্থম 

পৃষ্ঠাে স্বাক্ষর  করকত হকে। 

• In compliance with UGC mandate in this regard (‘half an hour or so for downloading the 

question paper and uploading answer sheets’) examinees will get half an hour for 

downloading the question paper before the commencement of the examination and half 

an hour after the stipulated ending time of the same for sending the PDF file of answer 

script/physical submission of the same. 

• এই নেষকে ইউনজনসর আকেকশ্ পরীক্ষার্থীরা পরীক্ষা শুরুর আকগ প্রশ্নপত্র ডাউিকলাকডর জিয আধ ঘন্টা পাকে। নেনধ অিুোেী পরীক্ষা 

থশ্ষ হোর পর আধ ঘন্টা  উত্তরপকত্রর pdf file আপকলাড/ emailকরার জিয পাওো োকে। উত্তরপত্র নিকজ একস শ্ারীনরক 

ভাকে জমার থক্ষকত্র একই নিেম। 

• The College authority proposes upload to the College website 

www.burdwanrajcollege.ac.in subject/paper-wise list of candidates provisionally 

showing successful submission of their answer scripts on the day of the respective 

examination itself.  

http://www.burdwanrajcollege.ac.in/
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• ককলজ কতৃপক্ষ পরীক্ষার নেকিই থে সকল পরীক্ষার্থী সঠিক ভাকে তাকের উত্তরপত্র জমা নেকেকে তার নেষে ও পত্র থমাতাকেক 

একটি েসডা সূনি (Provisional List) ককলজ ওকেেসাইে www.burdwanrajcollege.ac.in এ প্রকাশ্ করার 

প্রোস করকে।    

• Blind / orthopedically disabled examinees may approach the university through the 

college with details of their scribe for approval.  

• অন্ধ / অকর্থিাকপনডকযানল অক্ষম পরীক্ষার্থীরা তাকের নেেরণ সহ ককলকজর মাধযকম নেশ্বনেেযালকের  অিুকমােি নিকে থলেক নিকত 

পাকর। 

• The Examinees should be much careful in typing the correct mail ids, given below, 

while submitting the answer scripts electronically.  

• পরীক্ষার্থীরা উিরপত্র  বিদ্যযবতি োযযলে জো মিওয়ার সেয় িীলে প্রিি মেল আইবিগুবল সঠিক িালি োইপ করার 

মক্ষলত্র  সতকি  র্থাকলি। 

BCOM (Hons & Gen) 
Subject: AACOUNTANCY 
(H) 

Subject 
Category  
(Hons. / 
Genl.) 

Course / 
Paper 

Exam E-mail ID 

Financial Accounting3 Hons CC11 bcom-hons-cc11@burdwanrajcollege.ac.in  

BCOM Hons CC12 bcom-hons-cc12@burdwanrajcollege.ac.in  

Fundamental of Banking & 
Insurance 

Hons DSE1 bcom-hons-fbi-dse1@burdwanrajcollege.ac.in  

Management Accounting Hons DSE1 bcom-hons-ma-dse1@burdwanrajcollege.ac.in  

BCOM Hons DSE2 bcom-hons-ad-dse2@burdwanrajcollege.ac.in  

Indian Financial System Hons DSE2 bcom-hons-ifs-dse2@burdwanrajcollege.ac.in  

 

Subject: BCOM (GENERAL) Subject 
Category  
(Hons. / 
Genl.) 

Course / 
Paper 

Exam E-mail ID 

Financial Accounting3 GEN CC 9 bcom-gen-fa3-cc9@burdwanrajcollege.ac.in 

Auditing GEN CC 10 bcom-gen-aud-cc10@burdwanrajcollege.ac.in  

Management Accounting GEN DSE1 bcom-gen-ma-dse1@burdwanrajcollege.ac.in  

Principal of Marketing 
Management 

GEN DSE1 bcom-gen-pmm-dse1@burdwanrajcollege.ac.in  

HRM GEN DSE2 bcom-gen-hrm-dse2@burdwanrajcollege.ac.in  

Indian Financial System GEN DSE2 bcom-gen-ifs-dse2@burdwanrajcollege.ac.in  

 

 

BA & BSC (HONS) 
Subject Subject 

Category  
(Hons. / Genl.) 

Course / 
Paper 

Exam E-mail ID 

 
 
 
ANTHROPOLOGY 

 
 
Hons 

CC-11 anthro-hons-cc11@burdwanrajcollege.ac.in  

CC-12 anthro-hons-cc12@burdwanrajcollege.ac.in  

DSE-1 anthro-hons-dse1@burdwanrajcollege.ac.in  

DSE-2 anthro-hons-dse2@burdwanrajcollege.ac.in  

BENGALI Hons CC-11 bengali-hons-cc11@burdwanrajcollege.ac.in  

http://www.burdwanrajcollege.ac.in/
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mailto:bcom-gen-ma-dse1@burdwanrajcollege.ac.in
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Links for submission of answer scripts of B.Sc. SEM-6 Examinations, 2022 in Botany (Honours & General) 

 

 

 

 

 

 

NAME OF 
EXAMINATION 

COURSE/ 
PAPER 

SUBJECT SUBJECT 
CATEGORY 

SEMESTER URL TO THE FORMS 

UG CBCS SEM 
– VI 

CC-VIII BOTANY HONS. SEM-4 https://forms.gle/TGFExsi8j5H8RQ1V6  

UG CBCS SEM 
– VI 

CC-IX BOTANY HONS. SEM-4 https://forms.gle/4Cxw3wUFRTuDYjVSA  

UG CBCS SEM 
– VI 

CC- X BOTANY HONS. SEM-4 https://forms.gle/A5A6x45aZAAKYwph9  

UG CBCS SEM 
– VI 

SEC-II BOTANY HONS. SEM-4 https://forms.gle/TwGDff7Nr3VobYZd7  

UG CBCS SEM 
– VI 

DSE- ID/ 
GE-IV 

BOTANY GEN. SEM-4 https://forms.gle/QdqAEPucx9JEScR19  

UG CBCS SEM - 
VI 

SEC-II BOTANY GEN. SEM-4 https://forms.gle/TGFExsi8j5H8RQ1V6   

https://forms.gle/TGFExsi8j5H8RQ1V6
https://forms.gle/4Cxw3wUFRTuDYjVSA
https://forms.gle/A5A6x45aZAAKYwph9
https://forms.gle/TwGDff7Nr3VobYZd7
https://forms.gle/QdqAEPucx9JEScR19
https://forms.gle/TGFExsi8j5H8RQ1V6

