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ড.কানাইরার বট্টাচাম্য কলরজ 

যাভযাজাতরা, াওড়া-৪ 
কলরকাতা লফশ্বলফদযারলেয 

Part-I & Part-II (Under 1+1+1 Sys) Exam, 2020 
B.A./B.Sc./B.Com.(Honours & General) 

& 
Sem-II & Sem-IV (Under CBCS) Exam, 2020 

B.A./B.Sc./B.Com.(Honours & General) 
& 

Sem-I, Sem-III & Sem-V (Under CBCS) Exam, 2020 
B.A./B.Sc./B.Com.(Honours & General) 

 

কাযা ককান যীক্ষা কদলফ 
কর ছাত্র-ছাত্রী কলরজ ওলেফাইলে কদওো কচকলরস্ট কদলে লনলজলদয 
কযার নং এফং Subject Confirm কলয কনলফ। 
4th Semester-এয কম কর ছাত্রছাত্রী Semester-2 কত ককানও লফললে 
কপর কলযলছকরা ফা যীক্ষা কদেলন তাযা এেন Semester-2 যীক্ষায লদলন 
কই াফলজলেয যীক্ষা কদলফ। 
1+1+1 System-এয কম কর ছাত্রছাত্রী Part-I ফা Part-II ককাথাও 
ককানও Subject-এ কপর কলযলছকরা তাযা এোলন যীক্ষায লদলন যীক্ষা 
লদলত াযলফ। 
B.Com.-এয কক্ষলত্র মাযা Semester-VI া কলয কেলছ, তাযা 
Semester-I, Semester-III, Semester-V-এ ককানও লফললে কপর কলয 
থাকলর এেন যীক্ষা লদলত াযলফ। 
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ড.কানাইরার বট্টাচাম্য কলরজ 

যাভযাজাতরা, াওড়া-৪ 
কলরকাতা লফশ্বলফদযারলেয 

Part-I & Part-II (Under 1+1+1 Sys) Exam, 2020 
B.A./B.Sc./B.Com.(Honours & General) 

& 
Sem-II & Sem-IV (Under CBCS) Exam, 2020 

B.A./B.Sc./B.Com.(Honours & General) 
& 

Sem-I, Sem-III & Sem-V (Under CBCS) Exam, 2020 
B.A./B.Sc./B.Com.(Honours & General) 

 

লকবালফ যীক্ষা কদলফ 
 

কর ছাত্র-ছাত্রীলদয ফরা লে তাযা ফাই লনলজয নাভ, কলরকাতা 

লফশ্বলফদযালরয কযার নাম্বায, কলরকাতা লফশ্বলফদযালরয কযলজলেন 

নম্বয কলরলজয ওলেফাইলে কদওো কচকলরস্ট কথলক কদলে কনলফ। 

১. প্রলতযক লদন কম লফললে যীক্ষা কই লফললেয প্রশ্নত্র যীক্ষা শুরু ফায ১৫ 

লভলনে আলে কলরজ ওলেফ াইলে কদওো লফ। 

২. যীক্ষা কল ফায ৩০লভলনলেয ভলধয উত্তযত্র Subject লবলত্তক লনলদ্ষ্ট Mail-

ID কত াঠালত লফ। 
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অথফা, 

৩০লভলনলেয ভলধয উত্তযত্র োলভ ীর কলয কলরলজয অলপল এল (লনলজ 

অথফা লনলজয াঠালনা প্রলতলনলধ ভাযপৎ) জভা কদওো মালফ।  

অফযই োলভয উলয 

 কলরকাতা লফশ্বলফদযারলেয কযারনাম্বায। 

 কলরকাতা লফশ্বলফদযারলেয কযলজলেন নম্বয। 

 ককান লফললেয যীক্ষা। 

 কায নাম্বায এফং মলদ ককানও ভলডউর ফা গ্রু থালক কোও লরেলত লফ। 

 কম তালযলে যীক্ষা লদে। 

এইগুলর লরলে জভা লদলত লফ। 

৩. প্রলতযক ছাত্রছাত্রীলক A4 কােলজ যীক্ষা লদলত লফ এফং ৃষ্ঠায একলদলকই 

লরেলত লফ। একদভ প্রথভ ৃষ্ঠাে শুধুভাত্র কতাভায 

 কলরকাতা লফশ্বলফদযারলেয কযারনাম্বায। 

 কলরকাতা লফশ্বলফদযারলেয কযলজলেন নম্বয। 

 ককান লফললেয যীক্ষা। 

 কায নাম্বায এফং মলদ ককানও ভলডউর ফা গ্রু থালক কোও লরেলত লফ। 

 যীক্ষায তালযে। 
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উলযাক্ত তথযগুলর লদলত লফ। এই ৃষ্ঠালে োতা জভা কদওোয ভে ফায উলয 

লদলত লফ। এই ৃষ্ঠাে আয অনয লকছু লরেলফনা। 

কম কর ৃষ্ঠাে তুলভ লরেলফ কই কর ৃষ্ঠায উলয কলরকাতা 

লফশ্বলফদযারলেয কযারনাম্বায, কলরকাতা লফশ্বলফদযারলেয কযলজকেন নম্বয, যীক্ষায 

তালযে এফং ৃষ্ঠানম্বয লরেলত লফ। 

৪. লফলে লবলত্তক Mail-ID াঠালত লর কতাভালক কতাভায যীক্ষায োতা PDF 

কলয াঠালত লফ। অফযই কই PDF ো কমন একোই PDF ে এফং 25MB –এয 

ভলধয যােলত লফ। এফং PDF কযায ভে কদলে কনলফ কমন করোগুলরা লযষ্কায কলয 

কফাঝা মাে। 

৫. PDF File –এয নাভ লফ লনলদ্ষ্ট Format –এ। কলে রDate-Subject-

Paper-CU Roll No.pdf. CU Roll No.-মূ্পর্ ্একোনা লরেলত লফ, ককানও 

েযা লদলর লফনা। 

B.A./B.Sc./B.Com. (Honours)  Part/Semester কলরয কক্ষলত্রই একই 

লনেভ প্রলমাজয। 

কমভন, PART-I Honours এয যীক্ষা 27th November-এ Bengali 

Honours-এয Paper-1এয যীক্ষা র এফং যীক্ষাথ্ীয CU Roll No.- 

2413-11-0001 তালর ক তায PDF File–এয নাভ কদলফ 27-BNGA-P1-

2413110001. 
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মলদ, PART-I Honours এয যীক্ষা 29th November-এ Bengali 

Honours-এয Paper-2 এয যীক্ষা ে এফং যীক্ষাথ্ীয CU Roll No.- 

2413-11-0001তালর ক তাযPDF File –এয নাভ কদলফ 29-BNGA-P2-

2413110001. 

ককউ ককভস্টাকযয যীক্ষাথ্ী কর 

কমভন, Semester-II Honours এয যীক্ষা 27th November-এ Bengali 

Honours-এয CC3 এয যীক্ষা র এফং যীক্ষাথ্ীয CU Roll No.- 192413-

11-0001 তালর ক তায PDF File–এয নাভ কদলফ 27-BNGA-CC3-

192413110001. 

মলদ, Semester-II Honours এয যীক্ষা 29th November-এ Bengali 

Honours-এয CC4 এয যীক্ষা ে এফং যীক্ষাথ্ীয CU Roll No.- 192413-

11-0001তালর ক তায PDF File –এয নাভ কদলফ 29-BNGA-CC4-

192413110001. 

মালদয কযারনাম্বায থাকলফনা তাযা কযার নম্বলযয জােোে কযলজলেন নম্বয লরেলফ। 

কজনালযর ছাত্রছাত্রীলদয কক্ষলত্র PDF File –এয নাভ লফ কলে র Date-

Subject-Paper-Elective No.-CU Roll No.pdf. CU Roll No.-মূ্পর্ ্

একোনা লরেলত লফ, ককানও েযা লদলর লফনা। 

B.A./B.Sc./B.Com. (General) Part/Semester কলরয কক্ষলত্রই একই 

লনেভ প্রলমাজয। 
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কমভন, 1st December-এ History General-এয Paper-1 এয যীক্ষা র এফং 

যীক্ষাথ্ীয CU Roll No.- 2413-15-0001 তালর ক তায PDF File –এয নাভ 

কদলফ 01-HISG-P1-2413150001. 

মলদ, 3rdDecember-এ Bengali General-এয Paper-1 এয যীক্ষা র এফং 

যীক্ষাথ্ীয CU Roll No.- 2413-15-0001 তালর ক তায PDF File –এয নাভ 

কদলফ 03-BNGG-P1-2413150001. 

ককউ ককভস্টাকযয যীক্ষাথ্ী কর 

কমভন, Semester-II General এয যীক্ষা 5TH December-এ History 

General-এয CC2/GE2 এয যীক্ষা র এফং যীক্ষাথ্ীয CU Roll No.- 

192413-12-0001 তালর ক তায PDF File–এয নাভ কদলফ 05-HISG-

CC2_GE2-192413120001. 

মলদ, Semester-II General এয যীক্ষা 7TH December-এ Education 

General-এয CC2/GE2 এয যীক্ষা র এফং যীক্ষাথ্ীয CU Roll No.- 

192413-12-0001 তালর ক তায PDF File–এয নাভ কদলফ 07-EDCG-

CC2_GE2-192413120001. 

মালদয কযারনাম্বায থাকলফ না তাযা কযারনম্বলযয জােোে কযলজলেন নম্বয লরেলফ। 

৬. কর ছাত্রছাত্রীলদয ফরা লে তাযা ফাই লনলজয নাভ, কযারনাম্বায, 
কযলজলেননম্বয কলরলজয ওলেফাইলে কদওো কচকলরস্ট কথলক কদলে কনলফ। 


