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ড.কানাইলাল ভট্টাচার্য্য কললজ 

রামরাজাতলা, হাওড়া-৪ 
কললকাতা লিশ্বলিদ্যাললের 

Third Year (Under 1+1+1 Sys)  
& 

Semester-VI Examination, 2020 
B.A. / B.Sc. / B.Com. (Honours & General) 

 

ছাত্রছাত্রীলদ্র জনয লনেমািলী 
 

১. প্রলতযক লদ্ন যর্য লিষলে পরীক্ষা যেই লিষলের প্রশ্নপত্র পরীক্ষা শুরু হিার ১৫ 

লমলনট আলে কললজ ওলেিোইলট যদ্ওো হলি। 

২. পরীক্ষার েমে যিলা ১২.০০ টা যেলক দু্পুর ২.০০ যটা। পরীক্ষার যেষ হিার 

৩০লমলনলটর মলযয উত্তরপত্র Subject লভলত্তক লনলদ্্ষ্ট Mail-ID যত পাঠালত হলি। 

লিষে লভলত্তক Mail-ID ২৯.০৯.২০২০ তালরলের যনালটলে যদ্ওো োকলি 

অেিা, 

৩০লমলনলটর মলযয উত্তরপত্র োলম েীল কলর কলললজর অলিলে এলে (লনলজ অেিা 

লনলজর পাঠালনা প্রলতলনলয মারিৎ) জমা যদ্ওো র্যালি।  

অিেযই োলমর উপলর 

 কললকাতা লিশ্বলিদ্যাললের যরালনাম্বার। 



2 
 

 কললকাতা লিশ্বলিদ্যাললের যরলজলেেন নম্বর। 

 যকান লিষলের পরীক্ষা। 

 যপপার নাম্বার এিং র্যলদ্ যকানও মলডউল িা গ্রুপ োলক যেটাও ললেলত হলি। 

 যর্য তালরলে পরীক্ষা লদ্চ্ছ। 

এই গুলল লললে জমা লদ্লত হলি। 

৩. প্রলতযক ছাত্রছাত্রীলক A4 কােলজ পরীক্ষা লদ্লত হলি এিং পৃষ্ঠার এক লদ্লকই 

ললেলত হলি। একদ্ম প্রেম পৃষ্ঠাে শুযুমাত্র যতামার 

 কললকাতা লিশ্বলিদ্যাললের যরালনাম্বার। 

 কললকাতা লিশ্বলিদ্যাললের যরলজলেেন নম্বর। 

 যকান লিষলের পরীক্ষা। 

 যপপার নাম্বার এিং র্যলদ্ যকানও মলডউল িা গ্রুপ োলক যেটাও ললেলত হলি। 

 পরীক্ষার তালরে। 

উপলরাক্ত তেয গুলল লদ্লত হলি। এই পৃষ্ঠালট োতা জমা যদ্ওোর েমে েিার উপলর 

লদ্লত হলি। এই পৃষ্ঠাে আর অনয লকছু ললেলি না। 

যর্য েকল পৃষ্ঠাে তুলম ললেলি যেই েকল পৃষ্ঠার উপলর কললকাতা লিশ্বলিদ্যাললের 

যরালনাম্বার, কললকাতা লিশ্বলিদ্যাললের যরলজলেেন নম্বর, পরীক্ষার তালরে এিং পৃষ্ঠা 

নম্বর ললেলত হলি। 
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৪. লিষে লভলত্তক Mail-ID পাঠালত হলল যতামালক যতামার পরীক্ষার োতা PDF কলর 

পাঠালত হলি। অিেযই যেই PDF টা যর্যন একটাই PDF হে এিং 25MB –এর মলযয 

রােলত হলি। এিং PDF করার েমে যদ্লে যনলি যর্যন যলো গুললা পলরষ্কার কলর যিাঝা 

র্যাে। 

লিষে লভলত্তক Mail-ID ২৯.০৯.২০২০ তালরলের যনালটলে যদ্ওো হলি 

৫. PDF File –এর নাম হলি লনলদ্ষ্্ট Format –এ। যেলট হল Date-Subject-

Paper-CU Roll No.pdf. CU Roll No.- েমূ্পর্ ্একটানা ললেলত হলি, যকানও 

েযাপ লদ্লল হলি না।  

B.A./B.Sc./B.Com. (Honours) েকললর যক্ষলত্রই একই লনেম প্রলর্যাজয। 

যর্যমন, 1st October-এ Bengali Honours-এর Paper-5 এর পরীক্ষা হল এিং 

পরীক্ষাে্ীর CU Roll No.- 2413-51-0001 তাহলল যে তার PDF File –এর নাম 

যদ্লি 01-BNGA-P5-2413510001. 

র্যলদ্, 3rd October-এ Bengali Honours-এর Paper-6 এর পরীক্ষা হে এিং 

পরীক্ষাে্ীর CU Roll No.- 2413-51-0001 তাহলল যে তার PDF File –এর নাম 

যদ্লি 03-BNGA-P6-2413510001. 

র্যালদ্র যরাল নাম্বার োকলিনা তারা যরালনম্বলরর জােোে যরলজলেেন নম্বর ললেলি। 
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যজনালরল ছাত্রছাত্রী যদ্র যক্ষলত্র PDF File –এর নাম হলি যেলট হল Date-

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

একটানা ললেলত হলি, যকানও েযাপ লদ্লল হলি না। 

B.A./B.Sc./B.Com. (General) েকললর যক্ষলত্রই একই লনেম প্রলর্যাজয। 

যর্যমন, 1st October-এ Bengali General-এর Paper-4, Elective-I এর পরীক্ষা 

হল এিং পরীক্ষাে্ীর CU Roll No.- 2413-55-0001 তাহলল যে তার PDF File –

এর নাম যদ্লি 01-BNGG-P4-E.1-2413550001. 

র্যলদ্, 3rd October-এ Education General-এর Paper-4, Elective-II এর পরীক্ষা 

হল এিং পরীক্ষাে্ীর CU Roll No.- 2413-55-0001 তাহলল যে তার PDF File –

এর নাম যদ্লি 03-EDCG-P4-E.2-2413550001. 

র্যালদ্র যরাল নাম্বার োকলিনা তারা যরালনম্বলরর জােোে যরলজলেেন নম্বর ললেলি। 

৬. যজনালরল ছাত্রছাত্রীলদ্র Elective-I, Elective-II, Elective-III লিষে অনুর্যােী 

পরীক্ষা লদ্লত হলি। 

র্যলদ্ যকানও ছাত্রছাত্রীর Elective-I, Elective-II, Elective-III লিষেগুলল িুঝলত 

েমেযা হে, যেই ছাত্রছাত্রীলদ্র উলেলেয িলা হলচ্ছ তারা লনলজলদ্র Part-II মাক্লেট 

যদ্লে যনলি। যর্যভালি মাক্লেলট পরপর Subject গুলল যলো আলছ যেই ভালিই তুলম 

যতামালদ্র পরীক্ষা যদ্লি। 


