
কাাঁ চযাাড়া কলরজ 

4th Semester যীক্ষা ংক্রান্ত বফজ্ঞবি 

করযাণী বফশ্ববফদযারলেয বনলদে বকা অনুমােী ছাত্রছাত্রীলদয জানালনা লে যম – 

১। যম কর যীক্ষাথীলদয বফধ অযাডবভট কাডে , যযার নম্বয, এফং যযবজলেন নম্বয আলছ শুধু তাযাই 

ফাবড়লত ফল বফশ্ববফদযারলেয ূচী অনুমােী যীক্ষা বদলত াযলফ।মাযা এখলনা অযাডবভট কাডে  ংগ্র কলযবন 

তাযা অবপ কযবণক শ্রী বদরী কুভায দত্ত (9681914744 / 6289248460) ফা শ্রী ঞ্জে কয 

(7044729058) ভালেয ালথদ্রুতলমাগালমাগ কলয যনলফ।  

২। যীক্ষা শুরুয ১৫ বভবনট আলগ প্রশ্নত্র করযাণী বফশ্ববফদযারলেয ওলেফাইট 

যথলক(www.klyuniv.ac.in) এফং কলরলজয ওলেফাইট 

যথলক(www.kanchraparacollege.ac.in)ডাউনলরাড কযা মালফ। 

৩। A4 ভালয কাগলজ উত্তয বরখলত লফ। প্রলতযকটি াতায উলয স্পষ্টবালফ বফশ্ববফদযারলেয যযার নম্বয, 

যযবজলেন নম্বয, বক্ষাফলে (session), বফলে এফং যকান ত্র (paper code, যমভন CC-T-8ইতযাবদ) 

বরখলতলফ।প্রলতযকটি াতায তরাে উত্তযলত্রয ক্রবভকংখযা (Page Number) বরখলত লফ। যীক্ষাথী 

কখলনাই বনলজয নাভ উত্তযলত্র বরখলফ না। 

৪।প্রবতটি যালযয যীক্ষা যল ওোয য আধঘণ্টায (৩০ বভবনলটয) ভলধয উত্তযলত্রয ববডএপ জভা 

বদলত লফ।  

উলেখয, যীক্ষাে উত্তযত্র যকানওবালফই ই-যভইর কযা মালফনা।  

কলরলজয ওলেফাইলট যমখালন প্রবতটি যালযয প্রশ্নত্র ডাউনলরাড কযায অন থাকলফ, তায ালই 

উত্তযত্র জভা যদওোয জলনয বরঙ্ক াওো মালফ। উত্তযত্র জভা যদওোয দ্ধবত আরাদা বফজ্ঞবিলত 

বফস্তাবযতবালফ ফুবঝলে যদওো লেলছ। অবত অফযই যই দ্ধবত বালরা বালফ ফুলঝ বনলত বনলদে  যদওো 

লে। এই প্রলে ভলন যাখলত লফ যম, প্রবতটি যীক্ষাথীয বনজস্ব gmail id থাকা ফাধযতাভূরক এফং গুগুর 

ড্রাইলব যমন মোি জােগা থালক। মবদ যকানও কাযলণ যাবয ববডএপ পাইরটি আলরাড কযলত 

অুবফলধ ে যই যক্ষলত্র গুগুর ড্রাইলব ববডএপ পাইরটি যব কলয গুগুর ড্রাইব ভাযপত পাইরটি 



আলরাড কযা যমলত ালয।  আয এই কাযলণই গুগুর ড্রাইলব মোি জােগা থাকা আফযক। মবদ কাযও 

ফতে ভান gmail id-য গুগুর ড্রাইলব মোি জােগা না থালক য যমন অবত অফযই যই ভযা বভটিলে 

যনে যীক্ষায আলগই। এ প্রলে একদভ নতুন একটি gmail id খুলর যটিয গুগুর ড্রাইবলকও উত্তযত্র 

জভা যদওোে জলনয ফযফায কযা যমলত ালয। যলক্ষলত্র গুগুর ড্রাইলব স্থান ঙ্কুরালনয ভযাটিয ুযাা 

ওো প্রতযাবত।  

৫। যীক্ষাথীলদয উত্তযত্র অনরাইলনই জভা কযলত বনলদে  যদওো লে। একান্তই অনরাইলন জভা কযলত 

না াযলর উত্তযত্র ভুখফন্ধ খালভ বলয প্রলতযক লত্রয যীক্ষায লযয বদন কার দটা যথলক দুুয 

ফালযাটায ভলধয কলরলজ এল জভা বদলত লফ। খালভয উয যীক্ষাথীয বফলে, অনাে না যজনালযর, 

ত্রংখযা (paper code, যমভন CC-T-8 ইতযাবদ), যযার নম্বয, যযবজলেন নম্বয বরখলত লফ এফং 

যীক্ষাথীয যযবজলেন াটিে বপলকটটি আনলত লফ। অপরাইলন উত্তযত্র জভা বদলত যগলর অফযই 

অনরাইলন উত্তযত্র জভা না যদওোয মোি কাযণ বরবখতবালফ দোলত লফ।একান্তই বফলল যকানও 

অুবফলধ (লমভন, প্রতযন্ত এরাকায অবধফাী ওোয পলর মবদ ইন্টাযলনলটয ভযা ে) থাকলর তলফই 

অপরাইলন জভা বদলত ফরা লে।  

মবদ লযয বদনও আফায যকানও যীক্ষা থালক এফং তায পলর মবদ যীক্ষাথী বনলজ উত্তযত্র জভা বদলত 

আলত না ালয, যলক্ষলত্র মথামথ প্রভাণত্র- (Authorization Letter) অবববাফলকয ভাধযলভ 

উত্তযত্র াঠালত াযলফ। ভলন যাখলত লফ অনরাইলন জভা যদওোয মথামথ কাযণ দোলত না াযলর 

উত্তযত্র অপরাইলন জভা যনওো লফ না। তাই ভস্ত যীক্ষাথীলদয বনলদে  যদওো লে তাাঁ যা যমন 

অনরাইলনই উত্তযত্র জভা বদলত যচষ্টা কলয। অমথা অপরাইলনজভা যদওো ফাঞ্ছনীে নে।  

৬। প্রযাকটিকার যীক্ষায যক্ষলত্রও উলযয বনেভগুবর প্রলমাজয লফ। 

৭। বনবদে ষ্ট ভলেয ভলধয যীক্ষাথী উত্তযত্র জভা কযলত না াযলর কলরজ কতৃে ক্ষ দােী থাকলফ না।  

৮। উলয প্রদত্ত বনলদে বকাগুবর বফশ্ববফদযারলেয যফতী বনলদে বকা অনুমােী বযফবতে ত লত ালয।  

৯। যীক্ষা ংক্রান্ত বফললে যকালনা ভযা লর যীক্ষাথীযা শ্রী বদরী কুভায দত্ত (9681914744 / 

6289248460) ফা শ্রী ঞ্জে কয (7044729058) ভালেয ালথ যমাগালমাগ কযলত ালয। 



১০। যকালনা যীক্ষাথী এই বনলদে বকা অনুমােী যীক্ষা বদলে ন্তুষ্ট না লর অবতভাযীয ভযা স্বাবাবফক 

ওোয য বফশ্ববফদযারলেয যফতী বনলদে বকা অনুমােী স্বাবাবফক দ্ধবতলত যীক্ষা বদলত াযলফ।  

 

KANCHRAPARA COLLEGE 

NOTICE REGARDING 4
TH

 SEMESTER EXAMINATION 

 

According to the guidelines published by the University of Kalyani, it is 

being notified that: 

 

1. Students with a valid Admit card, Roll number, and Registration 

number will only be allowed to appear for online 4
th

 Semester 

examination, 2020. Those who have not yet collected their Admit cards, 

are asked to immediately contact office staff Mr. Dilip Kumar Dutta 

(9681914744/ 6289248460) or Mr. Sanjay Kar (7044729058). 

 

2. The question papers for each day can be downloaded from the 

University of Kalyani website (www.klyuniv.ac.in) as well as from the 

college website (www.kanchraparacollege.ac.in ) 15 minutes before the 

commencement of examination. 

 

3. Answers are to be written on plain A4 papers. University Roll 

number, Registration number, Session, Subject and Paper code (like 

ENGH-CC-T-8 or any other code according to the subject) must be 

http://www.klyuniv.ac.in/
http://www.kanchraparacollege.ac.in/


mentioned on top of each page. Page numbers should be at the bottom 

center of the page. Do not mention your name anywhere in the 

answer-script. 

 

4. After the completion of each exam, PDF of answer papers must be 

uploaded within 30 minutes. Subjectwise and Paperwise separate links 

for submission of answer scripts will be provided on the college website 

just as separate links are provided for question papers. Students must 

submit the pdf using the submission link. 

 

Answer scripts should not be mailed to any college email id. 

 

A separate notice will be issued to explain the detailed process of 

answer script submission. Please read the instructions thoroughly and 

carefully. In this regard, it is important to state that all students must 

have a Gmail account and adequate space on the corresponding 

Google Drive. In case the pdf answer script cannot be directly uploaded, 

it can be saved on Google Drive and uploaded from there. Hence, it is 

essential that your Google Drive has enough space. If Google Drive does 

not have sufficient space, it is advisable that a new Gmail account be 

opened for the uploading of answer scripts. In this way, the student will 

have access to a new Google Drive along with the Gmail account and 

the space problem can be solved.   



 

5. It is highly recommended that all students submit their answer 

scripts online. Incase examinees are unable to submit answer-scripts 

online, they are required to submit the hard copy (the A4  sheets) in a 

sealed envelope at the college on the very next day from 10am to 12 

noon only. The following information must be written on the envelope : 

Subject, Honours or General, Paper number (V/VI etc), Roll number, 

and Registration number. Proper reason for not submitting the answer-

script in online mode must be attached with the answer-script, like 

internet connectivity issues in remote places etc. Original Registration 

certificate must be produced at the time of submitting answer-script in 

college.  

Even if there is an exam on the next day, the answer scripts have to be 

submitted on the very next day itself. The examinee may send any 

representative along with valid authorization letter to submit the answer-

script. It must be kept in mind that answer scripts will not be 

accepted in offline mode without proper reasons. For the benefit of 

the student it is advised that answer scripts be submitted online. 

 

6. The same rules will be applicable for practical examinations too. 

7. College authority will not be held responsible in any way for failure 

of submission of answer-scripts within the stipulated time period. 

 



8. These directions are subject to modification or alteration as per further 

notification from the University of Kalyani. 

 

9. Examinees are asked to contact Mr. Dilip Kumar Dutta (9681914744/ 

6289248460) or Mr. Sanjay Kar (7044729058) for any further query 

regarding examination. 

 

10. Examinees dissatisfied with this examination process will be allowed 

to sit for examination in the conventional way once the pandemic 

situation is over, subject to further notification from University of 

Kalyani. 

 

 

Principal 

Kanchrapara College 


