
কাচঁরাপাড়া কেলজ 
Part III পরী া সং া  িব ি  

কল াণী িব িবদ ালেয়র িনেদিশকা অনযুায়ী ছা ছা ীেদর জানােনা হে  য – 
১। য সকল পরী াথ েদর বধ অ াডিমট কাড, রাল ন র, এবং র জে শন 
ন র আেছ ধু তারাই বািড়েত বেস িব িবদ ালেয়র সূচী অনযুায়ী পরী া িদেত 
পারেব। যারা এখেনা অ াডিমট কাড সং হ কেরিন তারা অিফস করিণক ী 
িদলীপ কুমার দ  (9681914744 / 6289248460) বা ী স য় কর (7044729058) 
মহাশেয়র সােথ তু যাগােযাগ কের নেব।  
২। পরী া র এক ঘ া আেগ প  কল াণী িব িবদ ালেয়র ওেয়বসাইট 
থেক (www.klyuniv.ac.in) এবং কেলেজর ওেয়বসাইট থেক 

(www.kanchraparacollege.ac.in) ডাউনেলাড করা যােব। 
৩। A4 মােপর সাদা কাগেজ উ র িলখেত হেব। েত ক ট পাতার উপের 

ভােব িব িবদ ালেয়র রাল ন র, র জে শন ন র, িশ াবষ (session), িবষয় 
এবং কান প  (paper V/VI ইত ািদ) িলখেত হেব। েত ক ট পাতার তলায় 
উ রপে র িমক সংখ া িলখেত হেব। পরী াথ  কখেনাই িনেজর নাম 
উ রপে  িলখেব না।  
৪। পরী া শষ হওয়ার দুই ঘ ার মেধ  উ রপ  ান কের িবভাগ অনুযায়ী 
িনিদ  মেল পাঠােত হেব। িবভাগিভি ক মল আইিড না টেশর শেষ দওয়া 
আেছ। দুঘ ার পর মল করেল গহৃীত হেব না। এই মল আইিড- ত উ রপ  
জমা দওয়া ছাড়া অন  কােনারকম মল করা যােব না। উ রপে র েত ক ট 
পাতা একসােথ এক ট মেলই পাঠােত হেব। উ রপ  পাঠােনার ে  pdf 
format এবং portrait mode অনুসরণ করেল ভােলা হয়। এক ট পরী ার 
উ রপ  একািধকবার মল করেল ধু থম মল টই াহ  হেব। মেল subject 
িহেসেব অবশ ই পে র (Paper V/VI ইত ািদ) নাম উে খ করেব। 
৫। উ রপ  অনলাইেন জমা করেত না পারেল মুখব  খােম েত ক পে র 
পরী ার পেরর িদন সকাল দশটা থেক দুপুর বােরাটার মেধ  কেলেজ এেস জমা 



িদেত হেব। খােমর উপর পরী াথ র িবষয়, অনাস না জনােরল, প সংখ া (paper 
V/VI ইত ািদ), রাল ন র, র জে শন ন র িলখেত হেব এবং পরী াথ র 
র জে শন সা টিফেকট ট আনেত হেব। অফলাইেন উ রপ  জমা িদেত গেল 
অবশ ই অনলাইেন উ রপ  জমা না দওয়ার পযা  কারণ িলিখতভােব দশােত 
হেব। পরী াথ  িনেজ খাতা জমা িদেত আসেত না পারেল যথাযথ মাণপ -সহ 
অিভভাবকেক পাঠােত পারেব। এে ে  উে খ  য ১লা অে াবেরর পরী ার 
উ রপ  জমা নওয়ার জন  ২রা অে াবর জাতীয় ছ টর িদন হওয়া সে ও 
কেলজ অিফস খালা থাকেব; অন  কােনা পরী ার পেরর িদন ছ ট থাকেলও এই 
িনয়ম েযাজ  হেব। 
৬। াক টকাল পরী ার ে ও উপেরর িনয়ম িল েযাজ  হেব। 
৭। িনিদ  সমেয়র মেধ  পরী াথ  উ রপ  জমা করেত না পারেল কেলজ 
কতৃপ  দায়ী থাকেব না।  
৮। উপের দ  িনেদিশকা িল িব িবদ ালেয়র পরবত  িনেদিশকা অনুযায়ী 
পিরবিতত হেত পাের।  
৯। পরী া সং া  িবষেয় কােনা সমস া হেল পরী াথ রা ী িদলীপ কুমার দ  
(9681914744 / 6289248460) বা ী স য় কর (7044729058) মহাশেয়র সােথ 
যাগােযাগ করেত পাের। 
১০। কােনা পরী াথ  এই িনেদিশকা অনুযায়ী পরী া িদেয় স  না হেল 
অিতমারীর সমস া াভািবক হওয়ার পর িব িবদ ালেয়র পরবত  িনেদিশকা 
অনুযায়ী াভািবক প িতেত পরী া িদেত পারেব।  
 

Department e-mail id ( ধু উ রপ  পাঠােনার জন ) 
Bengali bengali@kpcoll.ac.in 
English english@kpcoll.ac.in 
Hindi hindi@kpcoll.ac.in 
Sanskrit sanskrit@kpcoll.ac.in 



Philosophy philosophy@kpcoll.ac.in 
History history@kpcoll.ac.in 
Political Science polsc@kpcoll.ac.in 
Economics economics@kpcoll.ac.in 
Commerce commerce@kpcoll.ac.in 
Physics physics@kpcoll.ac.in 
Chemistry chemistry@kpcoll.ac.in 
Mathematics mathematics@kpcoll.ac.in 
Botany botany@kpcoll.ac.in 
Zoology zoology@kpcoll.ac.in 
Computer Science compsc@kpcoll.ac.in 
Molecular Biology & Biotechnology molebio@kpcoll.ac.in 
Microbiology  microbiology@kpcoll.ac.in 
Environmental Science envsc@kpcoll.ac.in 
Food & Nutrition nutrition@kpcoll.ac.in 
Geography geography@kpcoll.ac.in 
 
 

Kanchrapara College 
Notice regarding Part III examinations 

As per the notification from the University of Kalyani, Part III examinees are hereby 
informed that 

1. Only the students with valid Admit card, Roll number, and Registration number will 
be allowed to sit for Part III examination from home. Those who have not collected 
their Admit cards as yet are asked to contact office staff Mr Dilip Kumar Dutta 
(9681914744/ 6289248460) or Mr Sanjay Kar (7044729058) immediately. 

2. The question papers for each day can be downloaded from the website of University 
of Kalyani (www.klyuniv.ac.in) as well as from college website 
(www.kanchraparacollege.ac.in) on and from one hour prior to commencement of 
examination. 

3. Answers are to be written on plain A4 papers. University Roll number, Registration 
number, Session, subject, and Paper code (V/VI etc) must be mentioned on top of 
each page, and serial number at the bottom. Do not mention your name anywhere in 
the answer-script. 



4. Examinees are to scan the answer-scripts and send it to respective departmental e-
mail ids (provided at the end of this notice) within two hours of completion of that 
particular examination. No answer-script will be accepted as valid if it is submitted 
online beyond two hours’ time limit. No other e-mail except submission of answer-
scripts will be entertained in those e-mail ids. All the pages of the answer-script are 
to be attached and sent in one e-mail together, preferably in pdf format and in 
portrait mode. In case of multiple submission of an answer-script, only the first mail 
will be considered as valid. Examinees must mention paper code (Paper V/VI etc) as 
subject of the e-mail. 

5. Examinees unable to submit answer-scripts online are required to submit the hard 
copy in a sealed envelope in college on the next day during 10 AM-12 noon only. The 
envelope must be superscribed with following information: Subject, Honors 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, and original Registration certificate must be produced at the time 
of submitting answer-script in college. The examinee may also send any 
representative along with valid authorization letter as well to submit the answer-
script. Despite being National Holiday, the college office shall remain open on 2nd 
October to receive answer-scripts of the examination held on 1st October; same 
procedure shall be followed for other holidays subsequent to examination dates as 
well. 

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 stipulated time period. 
8. The 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. 

Department e-mail id (for submission of answer-scripts only) 
Bengali bengali@kpcoll.ac.in 
English english@kpcoll.ac.in 
Hindi hindi@kpcoll.ac.in 
Sanskrit sanskrit@kpcoll.ac.in 
Philosophy philosophy@kpcoll.ac.in 
History history@kpcoll.ac.in 



Political Science polsc@kpcoll.ac.in 
Economics economics@kpcoll.ac.in 
Commerce commerce@kpcoll.ac.in 
Physics physics@kpcoll.ac.in 
Chemistry chemistry@kpcoll.ac.in 
Mathematics mathematics@kpcoll.ac.in 
Botany botany@kpcoll.ac.in 
Zoology zoology@kpcoll.ac.in 
Computer Science compsc@kpcoll.ac.in 
Molecular Biology & Biotechnology 

molebio@kpcoll.ac.in 

Microbiology  microbiology@kpcoll.ac.in 
Environmental Science envsc@kpcoll.ac.in 
Food & Nutrition nutrition@kpcoll.ac.in 
Geography geography@kpcoll.ac.in 
 

  (Dr. Pranab Kumar Bera) 
Date: 27.09.2020 

 


