ড.কানাইলাল ভট্টাচার্য্য কললজ
রামরাজাতলা, হাওড়া-৪
Sem-I, Sem-III, Sem-V
Internal Assessment and Tutorial, 2020-2021
B.A. / B.Sc. / B.Com. (Honours & General)
ছাত্রছাত্রীলের জনয ননয়মাবলী
১.

প্রলতযক নেন যর্য নবষলয় পরীক্ষা যেই নবষলয়র প্রশ্নপত্র পরীক্ষা শুরু হবার ১৫ নমননট আলে

কললজ ওলয়বোইলট যেওয়া হলব।
২.

পরীক্ষার রুনটলনর েময় অনু্র্যায়ী হলব। পরীক্ষার যেষ হবার ৪৫ নমননলটর মলযয উত্তরপত্র

Subject নভনত্তক নননে্ষ্ট Google Form-এ Submit করলত হলব।
Google Form-এ যতামার CU Roll No. আর CU Registration No. নেলত হলব এবং যেটা
েম্পূ র্্ একটানা নলখলত হলব। যকানও Hyphen বা Space যেওয়া র্যালব না।
নবষয় নভনত্তক Google Form পরীক্ষার নেলন কযললজর ওযয়বোইলট Answer Scripts
Submission Menu-যত Google Form-এর Link যেওয়া থাকলব
অথবা,
৪৫ নমননলটর মলযয উত্তরপত্র খালম েীল কলর কলললজর অনিলে এলে (ননলজ অথবা ননলজর
পাঠালনা প্রনতনননয মারিৎ) জমা যেওয়া র্যালব। র্যারা নতননট বা ে’নট যেলমস্টালরর পরীক্ষা যেলব,
তারা যেই নেলনর েব পরীক্ষা যেওয়ার পর ৪৫ নমননলটর মলযয খাতা কললজ অনিলে এলে জমা
যেলব।
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অবেযই খালমর উপলর
 কনলকাতা নবশ্বনবেযাললয়র যরালনাম্বার।
 কনলকাতা নবশ্বনবেযাললয়র যরনজলেেন নম্বর।
 যকান যেলমস্টালরর পরীক্ষা।
 যকান নবষলয়র পরীক্ষা।
 যপপার নাম্বার এবং র্যনে যকানও মনডউল বা গ্রুপ থালক যেটাও নলখলত হলব।
 যর্য তানরলখ পরীক্ষা নেচ্ছ।
এই গুনল নললখ জমা নেলত হলব।
৩.

প্রলতযক ছাত্রছাত্রীলক A4 কােলজ পরীক্ষা নেলত হলব এবং পৃষ্ঠার এক নেলকই নলখলত হলব।

একেম প্রথম পৃষ্ঠায় শুযমাত্র যতামার
 কনলকাতা নবশ্বনবেযাললয়র যরালনাম্বার।
 কনলকাতা নবশ্বনবেযাললয়র যরনজলেেন নম্বর।
 যকান নবষলয়র পরীক্ষা।
 যকান যেলমস্টালরর পরীক্ষা।
 যপপার নাম্বার এবং র্যনে যকানও মনডউল বা গ্রুপ থালক যেটাও নলখলত হলব।
 পরীক্ষার তানরখ।
উপলরাক্ত তথয গুনল নেলত হলব। এই পৃষ্ঠানট খাতা জমা যেওয়ার েময় েবার উপলর নেলত
হলব। এই পৃষ্ঠায় আর অনয নকছ নলখলব না।
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যর্য েকল পৃষ্ঠায় তনম নলখলব যেই েকল পৃষ্ঠার উপলর কনলকাতা নবশ্বনবেযাললয়র যরালনাম্বার,
কনলকাতা নবশ্বনবেযাললয়র যরনজলেেন নম্বর, পরীক্ষার তানরখ এবং পৃষ্ঠা নম্বর নলখলত হলব।
৪.

নবষয় নভনত্তক Google Form পাঠালত হলল যতামালক যতামার পরীক্ষার খাতা PDF কলর

পাঠালত হলব। অবেযই যেই PDF টা যর্যন একটাই PDF হয় এবং 25MB –এর মলযয রাখলত
হলব। এবং PDF করার েময় যেলখ যনলব যর্যন যলখা গুললা পনরষ্কার কলর যবাঝা র্যায়।
B.A./B.Sc./B.Com. (Honours) ছাত্রছাত্রীলের যক্ষলত্র
৫.

PDF File –এর নাম হলব নননে্ষ্ট Format –এ। যেনট হল Date-Subject-Paper-

CU Roll No.pdf. CU Roll No.- েম্পূ র্্ একটানা নলখলত হলব, যকানও েযাপ নেলল হলব না।
যর্যমন, 22nd February-যত Bengali Honours-এর CC11 এর পরীক্ষা হল এবং
পরীক্ষাথ্ীর CU Roll No.- 182413-11-0001 তাহলল যে তার PDF File –এর নাম যেলব
22-BNGA-CC11-182413510001.
র্যনে, 23rd February-যত Bengali Honours-এর CC12 এর পরীক্ষা হয় এবং পরীক্ষাথ্ীর
CU Roll No.- 182413-11-0001 তাহলল যে তার PDF File –এর নাম যেলব 23BNGA-CC12-182413110001.
র্যারা DSE-A Group পরীক্ষা যেলব তারা তালের PDF File-এর নাম হলব Date-Subject-DSE
Subject-DSE-A1/A2-CU Roll No.pdf. CU Roll No.
র্যালের DSE-A1 হলব তারা File Name-এ DSE-A1 নলখলব আর র্যালের DSE-A2 হলব তারা
File Name-এ DSE-A2 নলখলব।
র্যারা DSE-B Group পরীক্ষা যেলব তারা তালের PDF File-এর নাম হলব Date-Subject-DSE
Subject-DSE-B1/B2-CU Roll No.pdf. CU Roll No.
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র্যালের DSE-B1 হলব তারা File Name-এ DSE-B1 নলখলব আর র্যালের DSE-B2 হলব তারা
File Name-এ DSE-B2 নলখলব।

যজনালরল ছাত্রছাত্রীলের জনয
যজনালরল ছাত্রছাত্রী যের যক্ষলত্র PDF File –এর নাম হলব যেনট হল Date-SubjectPaper- CU Roll No.pdf. CU Roll No.- েম্পূ র্্ একটানা নলখলত হলব, যকানও েযাপ নেলল
হলব না।
B.A./B.Sc./B.Com. (General) েকললর যক্ষলত্রই একই ননয়ম প্রলর্যাজয।
যর্যমন, 22nd February-যত Bengali-এর CC1/GE1 এর পরীক্ষা হল এবং পরীক্ষাথ্ীর CU
Roll No.- 182413-12-0001 তাহলল যে তার PDF File –এর নাম যেলব 22-BNGG-CC1GE1-182413120001.
র্যনে, 23rd February-যত Education-এর CC1/GE1-এর পরীক্ষা হল এবং পরীক্ষাথ্ীর CU
Roll No.- 182413-12-0001 তাহলল যে তার PDF File –এর নাম যেলব 23-EDCG-CC1GE1-182413120001.
র্যারা SEC-A Group পরীক্ষা যেলব তারা তালের PDF File-এর নাম হলব Date-SEC SubjectSEC-A1/A2- CU Roll No.pdf. CU Roll No.
র্যালের SEC-A1 হলব তারা File Name-এ SEC-A1 নলখলব আর র্যালের SEC-A2 হলব তারা
File Name-এ SEC-A2 নলখলব।
র্যারা DSE-A Group পরীক্ষা যেলব তারা তালের PDF File-এর নাম হলব Date-Subject-DSE
Subject-DSE-A1/A2- CU Roll No.pdf. CU Roll No.
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র্যালের DSE-A1 হলব তারা File Name-এ DSE-A1 নলখলব আর র্যালের DSE-A2 হলব তারা
File Name-এ DSE-A2 নলখলব।

যেলমস্টার-১ অনাে্ ও যজনালরল ছাত্রছাত্রীলের জনয
AECC-1 Bengali/English–এর PDF File Name হলব Date-Subject-AECC1- CU Roll
No.pdf

অযযক্ষ,
ড. কানাইলাল ভট্টাচার্য্য কললজ
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