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                                                  তাশরখ : 03/06/2021 

 

কেযাণী শিশ্বশিদযােময়র 1st SEMESTER EXAMINATION, 2020 সংক্রান্ত যে শিজ্ঞশিটি প্রকাি কমরমে, 

তার পশরমপ্রশিমত চাপড়া সরকারী েহাশিদযােয় এর সংশিষ্ট োত্রোত্রীমদর অিগশত-অমথ ন শিজ্ঞাশপত  

করা হমে, 

 

১। বিধ যরজজমেির্ র্ং ও যরাে র্ং আমে যসই সকে পরীিাথীরা িাশড়মত িমস ইউশর্ভাশস নটি য াশিত 

সূশচ যেমর্ পরীিা শদমত পারমি। 

17th  June, 2021 থেকে পরীক্ষা শুরু হকি, োর সূচী শিশ্বশিদযােয় এিং কমেমজর ওময়িসাইি যথমক 

যদখা োমি। 

 

২। োত্র-োত্রীরা তামদর জর্য শর্ধ নাশরত প্রশ্নপত্র শিশ্বশিদযােয় এিং কমেমজর ওময়িসাইি যথমক সূচী 

অর্ুসামর শর্ধ নাশরত শদমর্ সংশিষ্ট পরীিা শুরুর এে (১) ঘন্টা পূকি ে প্রাি করমত পারমি। 

 

৩। পরীিার প্রমশ্নর উত্তর শেখিার জর্য A4 সাইকের সাদা োগে িযিহার করমত হমি এিং এই পমত্রর 

এে এেটি বদকেই উত্তর যেখা োমি। শেশখত পত্রগুশেমত ক্রবিে সংখ্যার (যেের্ ১,২,৩ ইতযাশদ) 

উমেখ করমত হমি। 
 

** উত্তরপকের প্রকযযেটি পাযায় অিশ্যই Registration Number, Roll Number, 
Subject, Paper -এর স্পষ্ট ও বির্ভ েলর্াকি উকেখ্ োেকয হকি। 

 

৪। পরীিা যিমির শর্ধ নাশরত সেময়র দইু (২) ঘণ্টার িকযয  উত্তরপত্র scan কমর শর্ম্নশেশখত যেমকামর্া 

একটি পদ্ধশতর -এর োধযমে যপ্ররণ করমত হমি, 

 

a) কমেমজর ওময়িসাইমি যদওয়া PORTAL -এ  শগময়   ‘Upload option’ – এ  UPLOAD করা 

                                                         অথিা 

a) শর্ম্নপ্রদত্ত  DEPARTMENT WISE  সটিক E-mail Address এ  Email  কমর  পািামর্া 

 

** HONOURS এর যিমত্র : 

 

পরীক্ষার সিয় : 

                 12 িা থেকে 2.30 িা  (CC Paper) >>   উত্তরপে পাঠাকিার সিয়সীিা:  4.30 িা  পর্ েন্ত 

                10.30 িা থেকে 1 িা  (GE Paper)  >>   উত্তরপে পাঠাকিার সিয়সীিা: 3 িা  পর্ েন্ত 

                 2 িা থেকে 4 িা  (AECC Paper)  >>   উত্তরপে পাঠাকিার সিয়সীিা: 6 িা  পর্ েন্ত 

 

** PASS এর যিমত্র : 

 

পরীক্ষার সিয় : 

      10.30 িা থেকে 1 িা (General Paper)>>   উত্তরপে পাঠাকিার সিয়সীিা : দপুুর 3 িা পর্ েন্ত 

      2 িা থেকে 4.30 িা (General Paper)>> উত্তরপে পাঠাকিার সিয়সীিা : সকে 6.30 িা পর্ েন্ত 

         10.30 িা থেকে 1 িা (LCC Paper)>>   উত্তরপে পাঠাকিার সিয়সীিা : দপুুর 3 িা পর্ েন্ত 

          2 িা থেকে  4  িা  (AECC Paper) >>    উত্তরপে পাঠাকিার সিয়সীিা : সকে 6 িা পর্ েন্ত       

                              



** উত্তরপে পাঠাকিার েিয EMAIL ADDRESS এর যাবলো (Department Wise): 

 

BENGALI HONS: pkm.648@gmail.com 

ENGLISH HONS: babulindia90@gmail.com 

POL SC. HONS:    rudra.s.basu@gmail.com 

SOCIOLOGY HONS: pradhankajal7@gmail.com 

HISTORY HONS: ghoshajoy86@gmail.com 

B.A. GENERAL: mukherjeesunayan17@gmail.com 

B.SC GENERAL: anindachakraborty2@gmail.com 

 

 

৫| অর্োইর্ এর োধযমে উত্তরপত্র পািামত র্া পারমে, উত্তরপত্র খামের েমধয ভমর, প্রমতযক পমত্রর 

পরীিার পমররশদর্ কমেমজর অশিমস জো করমত হমি। খামের উপমর র্াে, যরাে র্ং, যরজজমেির্ 

র্ং, শিিয়, যপপার ইতযাশদ েথােথ ভামি উমেখ করমত হমি।  সিয় : ১১িা থেকে ২ িা 

 

তমি, অিিযই েমর্ রাখমত হমি, বিকশ্ষ েরুবর পবরবিবয অেিা অপ্রবযকরাযয োরণ প্রদশ্ েি োড়া 

যকার্ভামি এই পদ্ধশতর প্রময়াগ করা োমি র্া। িতনোর্ অশতোরী পশরশিশতমত শিশ্বশিদযােয় প্রদত্ত 

শর্য়োর্ুসামর োত্রোত্রীমদর সািাজেে দরূত্ববিবয পালিপূি েে র্োসাযয Online Submission 

প্রজক্রয়া গ্রহণ করমত শর্মদনি যদওয়া হমে। 

 

৬। শিশ্বশিদযােয়কতত নক শর্শদনষ্ট সেময়র েমধয উত্তরপত্র েিা িা বদকল িা Upload িা েরকল পকর যা 

আর থোির্াকি গ্রাহয েরা হকি িা। 

 

৭। িযিহাশরক শিিয়গুশে (Practical or Lab-based Subject) -র যিমত্রও উপমরাক্ত একই শর্য়ে 

প্রমোজয। 

 

৮| কমেমজর ওময়িসাইমি পরীক্ষা সংক্রান্ত সি তথয আপমোড করা হমি। পরীিাথীমদর জার্ামর্া 

হমে, শর্য়শেত কমেজ ওময়িসাইি যদখমত। 

 

৯| কমেমজর ওময়িসাইি :  www.chapragovtcollege.org 

 

 

 

 
             আকদশ্ািুসাকর  

 

                  েযত েপক্ষ, 

 

     চাপড়া গর্ি েকিন্ট েকলে 
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