
1 
 

ড. কানাইলাল ভ াচায  কেলজ 

রামরাজাতলা, হাওড়া-৪ 
B.A./B.Sc./B.Com. Semester-I/III/V 

 (Honours& General) Examinations, 2020 

(Under CBCS) 
 

ছা ছা ীেদর জন  িনয়মাবলী 
 

১. েত ক িদন য িবষেয় পরী া সই িবষেয়র প  পরী া  হবার ১৫ িমিনট আেগ 

কেলজ ওেয়বসাইেট দওয়া হেব। 

২. পরী া িটেনর সময় অনু্যায়ী হেব। পরী া  শষ হবার ৬০ িমিনেটর মেধ  উ রপ  

Subject িভি ক িনিদ  Google Form-এ Submit করেত হেব। কানও ভােবই অিতির  

সময় দওয়া হেব না। 

Google Form-এ তামার CU Roll No. আর CU Registration No. িদেত হেব এবং সটা 

স ূণ একটানা িলখেত হেব। কানও Hyphen বা Space দওয়া যােবনা। 

িবষয় িভি ক Google Form পরী ার িদেন কেলেজর ওেয়ব সাইেট Answer Scripts 

Submission Menu- ত Google Form-এর Link দওয়া থাকেব 

অথবা, 

৬০ িমিনেটর মেধ  উ রপ  খােম সীল কের কেলেজর অিফেস এেস (িনেজ অথবা 

িনেজর পাঠােনা িতিনিধ মারফৎ) জমা দওয়া যােব।যারা িতনিট বা দু’িট সেম ােরর পরী া 

দেব, তারা সই িদেনর সব পরী া দওয়ার পর ৬০ িমিনেটর মেধ  খাতা কেলজ অিফেস 
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এেস জমা দেব। উ রপ  সই িদেনই জমা করেত হেব। পরী ার িদন ছাড়া অন  িদেন 

কানও খাতা জমা নওয়া হেবনা। 

অবশ ই খােমর উপের 

 কিলকাতা িব িবদ ালেয়র রালনা ার। 

 কিলকাতা িব িবদ ালেয়র রিজে শন ন র। 

 কান সেম ােরর পরী া। 

 কান িবষেয়র পরী া। 

 পপার না ার এবং যিদ কানও মিডউল বা প থােক সটাও িলখেত হেব। 

 য তািরেখ পরী া িদ । 

এই িল িলেখ জমা িদেত হেব। 

৩. েত ক ছা ছা ীেক A4 কাগেজ পরী া িদেত হেব এবং পৃ ার একিদেকই িলখেত হেব। 

একদম থম পৃ ায় ধুমা  তামার 

 কিলকাতা িব িবদ ালেয়র রালনা ার। 

 কিলকাতা িব িবদ ালেয়র রিজে শন ন র। 

 কান িবষেয়র পরী া। 

 কান সেম ােরর পরী া। 

 পপারনা ার এবং যিদ কানও মিডউল বা প থােক সটাও িলখেত হেব। 

 পরী ার তািরখ। 
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উপেরা  তথ িল িদেত হেব। এই পৃ ািট খাতা জমা দওয়ার সময় সবার উপের িদেত 

হেব। এই পৃ ায় আর অন  িকছু িলখেবনা। 

য সকল পৃ ায় তুিম িলখেব সই সকল পৃ ার উপের কিলকাতা িব িবদ ালেয়র 

রালনা ার, কিলকাতা িব িবদ ালেয়র রিজে শন ন র, পরী ার তািরখ এবং পৃ া ন র 

িলখেত হেব। 

৪. িবষয় িভি ক Google Form পাঠােত হেল তামােক তামার পরী ার খাতা PDF কের 

পাঠােত হেব। অবশ ই সই PDF টা যন একটাই PDF হয় এবং 25MB –এর মেধ  রাখেত 

হ ব এবং PDF করার সময় দেখ নেব যন লখা েলা পির ার কের বাঝা যায়। 

B.A./B.Sc./B.Com. (Honours) ছা ছা ীেদর ে  

৫. PDF File –এর নাম হ ব িনিদ  Format –এ। সিট হল Date-Subject-Paper-

CU Roll No.pdf. CU Roll No.-স ূণ একটানা িলখেত হেব, কানও গ াপ িদেল হেবনা। 

যমন, 22ndFebruary- ত Bengali Honours-এর CC11-এর পরী া হল এবং 

পরী াথীর CU Roll No.-182413-11-0001 তাহেল স তার PDF File –এর নাম দেব 

22-BNGA-CC11-182413510001. 

যিদ, 23rd February- ত Bengali Honours-এর CC12-এর পরী া হয় এবং 

পরী াথীর CU Roll No.-182413-11-0001 তাহেল স তার PDF File –এর নাম দেব 

23-BNGA-CC12-182413110001. 

যারা DSE-A Group পরী া দেব তারা তােদর PDF File-এর নাম হেব Date-Subject-DSE 

Subject-DSE-A1/A2-CU Roll No.pdf. CU Roll No. 
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যােদর DSE-A1 হেব তারা File Name-এ DSE-A1 িলখেব আর যােদর DSE-A2 হেব তারা 

File Name-এ DSE-A2 িলখেব। 

যারা DSE-B Group পরী া দেব তারা তােদর PDF File-এর নাম হেব Date-Subject-DSE 

Subject-DSE-B1/B2-CU Roll No.pdf. 

যােদর DSE-B1 হেব তারা File Name-এ DSE-B1 িলখেব আর যােদর DSE-B2 হেব তারা 

File Name-এ DSE-B2 িলখেব। 

জনােরল ছা ছা ীেদর জন  

জনােরল ছা ছা ীেদর ে  PDF File –এর নাম হেব সিট হল Date-Subject-

Paper-CU Roll No.pdf. CU Roll No.-স ূণ একটানা িলখেত হেব, কানও গ াপ িদেল 

হেবনা। 

B.A./B.Sc./B.Com. (General)সকেলর ে ই একই িনয়ম েযাজ । 

যমন, 22nd February- ত Bengali-এর CC1/GE1 এর পরী া হল এবং পরী াথীর CU 

Roll No.-182413-12-0001 তাহেল স তার PDF File –এর নাম দেব 22-BNGG-CC1-

GE1-182413120001. 

যিদ, 23rd February- ত Education-এরCC1/GE1-এর পরী া হল এবং পরী াথীর CU 

Roll No.-182413-12-0001 তাহেল স তার PDF File –এর নাম দেব 23-EDCG-CC1-

GE1-182413120001. 

যারা SEC-A Group পরী া দেব তারা তােদর PDF File-এর নাম হেব Date-SEC 

Subject-SEC-A1/A2- CU Roll No.pdf. 
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যােদর SEC-A1 হেব তারা File Name-এ SEC-A1 িলখেব আর যােদর SEC-A2 হেব তারা 

File Name-এ SEC-A2 িলখেব। 

যারা DSE-A Group পরী া দেব তারা তােদর PDF File-এর নাম হেব Date-Subject-DSE 

Subject-DSE-A1/A2- CU Roll No.pdf. CU Roll No. 

যােদর DSE-A1 হেব তারা File Name-এ DSE-A1 িলখেব আর যােদর DSE-A2 হেব তারা 

File Name-এ DSE-A2 িলখেব। 

সেম ার-১ অনাস ও জনােরল ছা ছা ীেদর জন  

AECC-1 Bengali/English–এর PDF File Name হেব Date-Subject-AECC1-

BNGL/ENGL- CU Roll No.pdf. 

যােদর Bengali হেব তারা File Name-এ BNGL িলখেব আর যােদর English হেব তারা 

File Name-এ ENGL িলখেব। 

 

 

  অধ , 

ড. কানাইলাল ভ াচায  কেলজ 

 


