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Ref. No:              Date:  23.11.2020 

দ্বিতীয় সেমেস্টার অন্তর্বতবীকালীন পরীক্ষা র্যর্স্থাপনার পূর্বাঙ্গ দ্বর্জ্ঞদ্বি – ২০২০ 

এতিারা েংদ্বিষ্ট েকল পরীক্ষার্বীমের জানামনা যামে সয, দ্বনম্নদ্বলদ্বিত দ্বনমেবশ ও েূদ্বি অনুোমর উপমরাক্ত 

পরীক্ষা অনুদ্বিত হমর্।  

১। পরীক্ষা হমর্ কমলজ ওময়র্োইমে সেওয়া দ্বনর্বাদ্বরত েূদ্বি সেমনই। 

২। ইন্টারনাল অযামেেমেন্ট প্রদ্বত সপপামর ১০ োকবে। দ্বর্ভাগীয় প্রর্ান প্রেত্ত দ্বনমেবশ অনুোমর এই পরীক্ষা 

আগােী ২৪ সশ নমভম্বর সর্মক ১২ ই দ্বিমেম্বর এর েমর্য দ্বর্ভাগীয় তত্ত্বার্র্ামন অনুদ্বিত হমর্।  

৩। কলাদ্বর্ভাগ র্া অনযানয দ্বর্ভামগর দ্বেউমোদ্বরয়াল পরীক্ষা প্রদ্বত সপপামর ৮ োকবে। দ্বর্ভাগীয় প্রর্ান প্রেত্ত 

দ্বনমেবশ অনুোমর এই পরীক্ষা ২৪ সশ নমভম্বর সর্মক ১২ ই দ্বিমেম্বর এর েমর্য দ্বর্ভাগীয় তত্ত্বার্র্ামন অনুদ্বিত 

হমর্। 

৪। দ্বর্জ্ঞানদ্বর্ভাগ র্া সয েকল দ্বর্ষময়র প্রযাদ্বিকযাল র্া সপ্রামজি সপপার প্রদ্বত ১৫ োকবে। দ্বর্ভাগীয় প্রর্ান প্রেত্ত 

দ্বনমেবশ অনুোমর এই পরীক্ষা আগােী ২৪ সশ নমভম্বর সর্মক ১২ ই দ্বিমেম্বর এর েমর্য দ্বর্ভাগীয় তত্ত্বার্র্ামন 

অনুদ্বিত হমর্। 

৫। দ্বর্ওদ্বরদ্বেকযাল পরীক্ষা কলাদ্বর্ভামগর জনয ৩২ নাম্বার এর্ং দ্বর্জ্ঞানদ্বর্ভামগর জনয ২৫ নাম্বামরর পরীক্ষার জনয 

দ্বনম্নদ্বলদ্বিত েূদ্বি অনুেরর্ করা র্ার্যতােূলক। 

৬। AECC র্া ENVS এ ১৫ নাম্বামরর সপ্রামজি ওয়াকব এর্ং ২৫ নাম্বার MCQ পরীক্ষা অনুদ্বিত হমর্। এই 

পরীক্ষা কলা ও দ্বর্জ্ঞানদ্বর্ভামগর স্নাতক ও োর্ারর্ েকল ছাত্রছাত্রীমের জনয। অনামেবর ছাত্রছাত্রীরা এই পরীক্ষার 

দ্বর্ষময় দ্বনমজমের দ্বর্ভামগ সযাগামযাগ রািমর্।  

৭। পরীক্ষা শুরুর দ্বনর্বাদ্বরত েেময়র ১৫ দ্বেদ্বনে পূমর্ব কমলমজর ওময়র্োইে সর্মক প্রশ্নপত্র িাউনমলাি করমত 

পারমর্। অেুদ্বর্র্া হমল েংদ্বিষ্ট দ্বর্ভামগর দ্বশক্ষকমের োমর্ সযাগামযাগ করমত পারমর্। 

৮। পরীক্ষা েম্পন্ন হর্ার পর িাতা অনলাইন ও অফলাইমন জো সেওয়া যামর্। ছাত্রছাত্রীমের অদ্বতোদ্বরর কর্া 

োর্ায় সরমি অনলাইমন জো দ্বেমত অনুমরার্ করা যামে। 
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৯। অনলাইমন িাতা জো দ্বেমত হমল স্ক্যান কমর দ্বপদ্বিএফ ফাইল প্রশ্নপমত্র সেওয়া ইমেল আইদ্বি সত পাঠামত 

হমর্। রু্ঝমত অেুদ্বর্র্া হমল দ্বর্ভাগীয় সহল্পলাইমন সযাগামযাগ কমর সনমর্। 

১০। অনলাইমন িাতা জো সেওয়ার েেয় পরীক্ষা সশমষর দ্বনর্বাদ্বরত েেয় সর্মক ৩০ দ্বেদ্বনে পর পযবন্ত। অফলাইমন 

জো দ্বেমত সগমল আরও ৩০ দ্বেদ্বনে েেয় র্রাদ্দ করা যামর্। 

১১। অনলাইন ইন্টারদ্বেদ্বিময়ে পরীক্ষা েংক্রান্ত সকান অেুদ্বর্র্া হমল দ্বর্ভাগীয় প্রর্ামনর োমর্ সযাগামযাগ করমত 

র্লা হমে। োর্ারর্ দ্বর্ভামগর ছাত্রছাত্রীমের েংদ্বিষ্ট দ্বর্ষময়র দ্বশক্ষক র্া কমলজ সহল্পলাইমন সযাগামযাগ করমত 

অনুমরার্ করা হমে। 

Schedule for Semester-II 

Date Question 

Downloading 
Afternoon Session (1:30 pm – 3:30 pm) Script Submission Time 

Online Offline 

01.12.2020 
1:15 PM 

to 

1:30 PM 

CC3 (All Honours) 

3:30 PM  

to 

4:00 AM 

3:30 PM 

to  

4:30 PM 

02.12.2020 
Do 

CC4 (All Honours) 

03.12.2020 
Do 

AECC (Honours/General)- ENVS 

04.12.2020 
Do 

CC2/GE2 (BNGG/BOTG) 

05.12.2020 
Do 

CC2/GE2 (HISG) 

07.12.2020 
Do 

CC2/GE2 (EDCG/CEMG) 

08.12.2020 
Do 

CC2/GE2 (PLSG/PHSG/FNTG) 

09.12.2020 
Do 

CC2/GE2 (ENGG/GEOG) 

10.12.2020 
Do 

CC2/GE2 (SANG/ZOOG) 

11.12.2020 
Do 

CC2/GE2 (PHIG/PEDG/MCBG/MTMG) 

 

আমেশানুোমর 

 

দ্বর্.দ্রঃ কদ্বলকাতা দ্বর্শ্বদ্বর্েযালয় ও পদ্বিের্ঙ্গ েরকামরর উচ্চদ্বশক্ষা দ্বর্ভামগর দ্বনমেবশক্রমে েকল সপ্রাগ্রাে 
পদ্বরর্তবনোমপক্ষ। 


