
Department of History, Kanchrapara College
Internal Assessment Exam's guidelines :-
Or
Submission Guidelines:

Students are asked to submit an online Google Quiz form or send their answer scripts via e-
mail to the email address of the teachers concerned. The link to the online Google Quiz form
will be provided at the top of the PDF in question.

1. If candidates wish to submit the online quiz form, they are requested to no longer send their
answer scripts via email.

2. If candidates prefer to submit answer scripts via email, they can do so. In this name,
University Registration No. and Session; Students must specify the type of course in their
answer script. They write their answers on an A-4 size page. They send their answer script to a
portrait mode PDF file. The email address is given in the PDF question paper. Pls search the
email and send the answer script pdf file in that mail.

3. This should ensure that the candidate's registration number is typed correctly.
4. Internal assessment quizzes will be given in MCQ format. They can submit online quizzes

just click on the link and fill in the required points like name, registration number, session, then
choose the answer and submit it. This is the end. A notification will appear on your screen
(your reply has been properly recorded, thank you, don't send it again).
5. Internal Exam questions papers are being published in our college website.
www.kanchraparacollege.ac.in) .

আভ��রীণ মলূ�ায়ন সং�া� িন�দ�শাবলী অথবা িব�ি�ঃ-

িশ�াথ��দর অনলাইন �গল কুইজ ফম� জমা িদ�ত বলা হ�� বা তা�দর উ�র ি���িল ই-�মই�লর মাধ��ম
সংি�� িশ�ক�দর ই�মল িঠকানায় ��রণ কর�ত বলা হ�য়�ছ ।অনলাইন �গলকুইজ ফ�ম�র িল�িট ���র
িপিডএ�ফর শী�ষ� সরবরাহ করা হ�ব।

১. যিদ �াথ�রা অনলাইন কুইজ ফম�িট জমা িদ�ত চান ত�ব তা�দর অন�ুরাধ করা হ�� �য তারা �যনআর
তা�দর উ�র ি���িল ই�ম�লর মাধ��ম না ��রণ ক�র।

২. যিদ �াথ�রা ই�ম�লর মাধ��ম উ�র ি���িল জমা কর�ত পছ� ক�রন ত�ব তা কর�ত পা�রন। এই না�ম,
িব�িবদ�ালয় �রিজ��শন নং এবং অিধ�বশন; িশ�াথ��দর �কা�স�র ধরণ অবশ�ই তা�দর উ�র ি��� উ��খ
কর�ত হ�ব। তারা তা�দর উ�র একিট এ -4 পৃ�ায় িল�খ রা�খ। তারা তা�দর উ�র ি�� একিট �িতকৃিত �মাড
িপিডএফ ফাই�ল ��রণ ক�র। িপিডএফ ��প�� ই�মল িঠকানা �দওয়া হ�য়�ছ। Pls ই�মল স�ান ক�র এবং
�সই �মই�ল উ�র ি�� িপিডএফ ফাইল ��রণ কর�বন।



৩. এিট িনি�ত করা উিচত �য �াথ�র িনব�ন ন�র সিঠকভা�ব টাইপ করা হ�য়�ছ।

৪. অভ��রীণ মলূ�ায়�নর কুইজ�িল এমিসিকউআকা�র �দওয়া হ�ব। তারা অনলাইন কুইজ�িল জমা িদ�ত
পা�র �কবলমা� িল�িট�ত ি�ক ক�ন এবং ��য়াজনীয় প�য়��িল নাম, িনব�করণ ন�র, �সশন এর ম�তা
পূরণ ক�ন, তারপ�র উ�রিট চয়ন ক�ন এবং এিট জমা িদন। এখা�নই �শষ. আপনার ি��ন একিট িব�ি�
�দিশ�ত হ�ব অথ�াৎ (আপনার উ�রিট যথাযথভা�ব �রকড� করা হ�য়�ছ, আপনা�ক ধন�বাদ, আবার এিট ��রণ
কর�বন না)।

5. অভ��রীণ পরী�ার ��প��িলআমা�দর ক�ল�জর ও�য়বসাই�ট �কািশত হ��।
www.kanchraparacolleg.ac.in)
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