Purash-Kanpur Haridas Nandi Mahavidyalaya
BA/BSc/BCom Semester II, IV & VI Examinations – 2021
The University of Calcutta
পরীক্ষার্থীদের জন্য নন্দেেশাবলী
A) পরীক্ষার পদ্ধনি:
•

সমস্ত বিষয় এিং পেোরেে েেীক্ষা অনলাইরন প্রশ্ন ও উত্তে েত্র আদানপ্রদারনে মাধ্যরম হরি।

•

েেীক্ষার্থীরে বনরেে িাড়ী িা েছন্দ মত োয়গা পর্থরে েেীক্ষা বদরত হরি।

•

COVID-19 অবতমাবেে েনয েরলরে িরস েেীক্ষা পদওয়াে িযিস্থা পনই।

•

Blank Front page এিং পেতরেে page এে নমুনা প্রতযাবয়ত েরে উত্তে পলখাে েনয িযািহাে েেরত হরি।

B) পরীক্ষার সময়
•

প্রবত ইন্টােনযল, টিউরিাবেয়াল এিং বর্থওবে প্রশ্নেরত্রে েনয উত্তেরলখাে সময় যর্থাক্ররম 30 বমবনি, 45 বমবনি
এিং 2 িা 3 ঘন্টা যা CU Routine এিং প্রশ্নেরত্র পদওয়া র্থােরি ।

C) পরীক্ষা সূচী:
ইন্টােনযল এিং টিউরিাবেয়াল এে সূচী কদলজ থর্থদক WhatsApp গ্রুদপ এবং Website এ প্রকাশ করা
হদয়দে।
বিশ্ববিদযালরয়ে পদওয়া বর্থওবে পরীক্ষা সূচীও কদলজ থর্থদক WhatsApp গ্রুদপ এবং Website এ প্রকাশ
করা হদব বা হদয়দে।
D) নর্থওনর প্রশ্ন নক ভাদব পাওয়া যাদব:
বনম্নবলবখত 3 েদ্ধবতরত বর্থওবে পরীক্ষার প্রশ্নেত্র োওয়া এিং ডাউনরলাড েো যারি
1) েলোতা বিশ্ববিদযালরয়ে website এ পযমন www.caluniv.ac.in, www.culibrary.ac.in, www.cuexam.net
2) েরলরেে website https://pkhnm.ac.in এে notice board পর্থরেও প্রশ্নেত্র ডাউনরলাড েেরত োেরি।
3) েরলরেে বিবেন্ন বিষয় ও পেোে অনুযায়ী WhatsApp Group এে মাধ্যরম। বিবেন্ন WhatsApp Group এ
সমস্ত েেীক্ষার্থীরে যুক্ত হরত েোমর্ পদওয়া
শ
হরে ।
E) ইন্টারন্যল, টিউদিানরয়াল পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ও উত্তর জমা Google form এ যার Link নন্জ নন্জ
WhatsApp group এ পাদব। Project Report জমা থন্ওয়া থয Department থয নন্দেেশ থেদবন্।
F) নর্থওনরদপপাদরর উত্তর থলখার কাগজ ও কালী:
নর্থওনরদপপাদরর উত্তে পলখাে োগরেে প্রর্থম এিং পেতরেে েৃষ্ঠাে নমুনাে soft-copy এই বনরদশ র্ািলীে সরে
পর্রষ পযাগ েো হল।
উত্তে পলখাে োগরেে প্রর্থম এিং পেতরেে েৃষ্ঠােবে েরে A4 োগরে বপ্রন্ট েরে পসগুরলা পর্থরে প্ররয়ােন মত
পেেক্স েরে বনরত োরো। পেতরেে েৃষ্ঠা েবেস্কাে েরে আরগ পর্থরে হারত বলরখ োখরতও োরো। বেন্তু প্রর্থম
পৃষ্ঠা অবশযই নপ্রন্ট কদর নন্দি হদব। োরলা স্কযরনে েনয োরলা িলরেরন পলখাে েোমর্ পদওয়া
শ
হরে।
উত্তেেত্র েৃষ্ঠাসংখযা অনুযায়ী েে েে োরলা েরে স্কযান েরে এেটিমাত্র pdf ফাইল েরে বনরত হরি Google
Form এে মাধ্যরম Submit েোে েনয।

G) নর্থওনর উত্তরপত্র Google Form এর মাধ্যদম Submit করার জন্য PDF ফাইদলর ন্াম নক হদব:
পতামাে পসবমস্টাে েেত, েলোতা বিশ্ববিদযালরয়ে বতন অক্ষরেে বিষয় পোড (বনরে পদওয়া হরয়রছ ), অনাস হরল
শ
A, পপ্রাগ্রম হরল G, paper code (পযমন CC1, AECC1, DSEA, ইতযাবদ পযিাে েেীক্ষাে উত্তে বলখরছা) এিং পর্রষ
বনরেে পোল নাম্বাে ফাাঁো না পছরড় েে েে বলখরত হরি।
উদাহেন: এেেন পসবমস্টাে 2 এে িাংলাে অনারসেশ CC4 পেোরেে এে প্ররশ্ন েেীক্ষা বদরল এিং তাে পোল নাম্বাে
193443-21-0013 হরল তাে উত্তেেরত্রে ফাইল নাম হরি SM2BNGACC4193443210013 বনরে পদওয়া পিবিরল
আেও েতেগুবল উদাহেন পদওয়া হল।

Subject
Bengali
Pol. Sci

Semester
2
4

Hons/Prog.
Hons
Prog.

Paper
CC4
SEC-A

Your Roll No.
194443-21-0013
193443-21-0123

File name হরি
SM2BNGACC4193443210013
SM4PLSGSECA193443210123

Abbreviations of subjects used by CU:
Bengali, BNG; Chemistry, CEM; Economics, ECO; English, ENG; Environment Studies, ENVS; History, HIS;
Mathematics, MTM, Physical Education, PED; Physics, PHS; Political Science, PLS; Sanskrit, SAN; Hons, A;
Programme, G.
H)

উত্তরপত্র জমা থেওয়ার পদ্ধনি
ইন্টােনযল এিং টিউরিাবেয়াল এে উত্তে Google Form এে মাধ্যরম response বহসারি submit েেরত হরি।
বর্থওবে পেোরেে উত্তেেত্র scan েরে, pdf ফাইল িাবনরয়, সটিে নামেেন েরে (নামেেরনে েদ্ধবত ওেরে

পদওয়া হরয়ছ) Google Form এে মাধ্যরম submit েেরত হরি। Google Form submit েোে Link WhatsApp Group
এ প্ররশ্নে সরে সরেই পদওয়া হরি।
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