কাাঁচরাপাড়া কলেজ

2ndYearপরীক্ষা সংক্রান্ত বিজ্ঞবি
কল্যাণী বিশ্ববিদ্যাল্য়ের বিয়দ্েবিকা অিু যােী ছাত্রছাত্রীয়দ্র জািায়িা হয়ে যয –
১। যয সকল্ পরীক্ষার্থীয়দ্র বিধ অযাডবিট কাডে, যরাল্ িম্বর, এিং যরবজয়েিি িম্বর আয়ছ শুধু তারাই
িাবিয়ত িয়স বিশ্ববিদ্যাল্য়ের সূ চী অিু যােী পরীক্ষা বদ্য়ত পারয়ি। যারা এখয়িা অযাডবিট কাডে সংগ্রহ কয়রবি
তারা অবিস করবণক শ্রী বদ্ল্ীপ কুিার দ্ত্ত (9681914744 / 6289248460) িা শ্রী সঞ্জে কর
(7044729058) িহািয়ের সায়র্থদ্রুতয়যাগায়যাগ কয়র যিয়ি।
২।পরীক্ষা

শুরুর

১৫

বিবিট

আলে

প্রশ্নপত্র

কল্যাণী

বিশ্ববিদ্যাল্য়ের

যর্থয়ক(www.klyuniv.ac.in)
এিং
কয়ল্য়জর
যর্থয়ক(www.kanchraparacollege.ac.in)ডাউিয়ল্াড করা যায়ি।

ওয়েিসাইট
ওয়েিসাইট

৩।A4 িালপর কােলজ উত্তর বেখলে হলি। প্রয়তযকটি পাতার উপয়র স্পষ্টভায়ি বিশ্ববিদ্যাল্য়ের যরাল্
িম্বর, যরবজয়েিি িম্বর, বিক্ষাির্ে (session), বির্ে এিং যকাি পত্র (3rd paper, 4th paper ইতযাবদ্)
বল্খয়তহয়ি।প্রয়তযকটি পাতার তল্াে উত্তরপয়ত্রর ক্রবিকসংখযা (Page Number) বল্খয়ত হয়ি।পরীক্ষার্থী
কখলিাই বিলজর িাি উত্তরপলে বেখলি িা।
৪। প্রবতটি যপপায়রর পরীক্ষা যির্ হওোর পর আধঘণ্টার (৩০ বিবিলটর) িলধে উত্তরপয়ত্রর বপবিএফ
জিা বদ্য়ত হয়ি।
উলেখে, পরীক্ষায় উত্তরপে ককািওভালিই ই-কিইে করা যালিিা।
কয়ল্য়জর ওয়েিসাইয়ট যযখায়ি প্রবতটি যপপায়রর প্রশ্নপত্র ডাউিয়ল্াড করার অপিি র্থাকয়ি, তার পায়িই
উত্তরপত্র জিা যদ্ওোর জয়িয বল্ঙ্ক পাওো যায়ি।উত্তরপে জিা কেওয়ার পদ্ধবে আোো বিজ্ঞবিলে
বিস্তাবরতভায়ি িু বিয়ে যদ্ওো হয়েয়ছ। অবত অিিযই যসই পদ্ধবত ভায়ল্া ভায়ি িু য়ি বিয়ত বিয়দ্েি যদ্ওো
হয়ে। এই প্রসয়ে িয়ি রাখয়ত হয়ি যয, প্রবেটি পরীক্ষার্থীর বিজস্ব gmail id র্থাকা িাধেোিূ েক এিং
গুগুে ড্রাইলভ কযি পযয াি জায়ো র্থালক। যবদ্ যকািও কারয়ণ সরাসবর বপবডএি িাইল্টি আপয়ল্াড
করয়ত অসু বিয়ধ হে যসই যক্ষয়ত্র গুগুল্ ড্রাইয়ভ বপবডএি িাইল্টি যসভ কয়র গুগুল্ ড্রাইভ িারিত

িাইল্টি আপয়ল্াড করা যযয়ত পায়র। আর এই কারয়ণই গুগুল্ ড্রাইয়ভ পযোপ্ত জােগা র্থাকা আিিযক। যবদ্
কারও িতে িাি gmail id-র গুগুল্ ড্রাইয়ভ পযোপ্ত জােগা িা র্থায়ক যস যযি অবত অিিযই যসই সিসযা
বিটিয়ে যিে পরীক্ষার আয়গই। এ প্রসয়ে একদ্ি িতুি একটি gmail id খু য়ল্ যসটির গুগুল্ ড্রাইভয়কও
উত্তরপত্র জিা যদ্ওোে জয়িয িযিহার করা যযয়ত পায়র। যসয়ক্ষয়ত্র গুগুল্ ড্রাইয়ভ স্থাি সঙ্কুল্ায়ির
সিসযাটির সু রাহা হওো প্রতযাবিত।
৫।পরীক্ষার্থীলের উত্তরপে অিোইলিই জিা করলে বিলেযশ কেওয়া হলে।একান্তই অিল্াইয়ি জিা
করয়ত িা পারয়ল্ উত্তরপত্র িু খিন্ধ খায়ি ভয়র প্রয়তযক পয়ত্রর পরীক্ষার পয়রর বদ্ি সকাল্ দ্িটা যর্থয়ক দুপু র
িায়রাটার িয়ধয কয়ল্য়জ এয়স জিা বদ্য়ত হয়ি। খায়ির উপর পরীক্ষার্থীর বির্ে, অিাসে িা যজিায়রল্,
পত্রসংখযা (3rd paper, 4th paper ইতযাবদ্), যরাল্ িম্বর, যরবজয়েিি িম্বর বল্খয়ত হয়ি এিং পরীক্ষার্থীর
যরবজয়েিি সাটিেবিয়কটটি আিয়ত হয়ি।অফোইলি উত্তরপে জিা বেলে কেলে অিশেই অিোইলি
উত্তরপে জিা িা কেওয়ার পযয াি কারণ বেবখেভালি েশয ালে হলি।একান্তই বিলশষ ককািও
অসু বিলধ (কযিি, প্রেেন্ত এোকার অবধিাসী হওয়ার ফলে যবে ইন্টারলিলটর সিসো হয়) র্থাকলে
েলিই অফোইলি জিা বেলে িো হলে।
যবদ্ পয়রর বদ্িও আিার যকািও পরীক্ষা র্থায়ক এিং তার িয়ল্ যবদ্ পরীক্ষার্থী বিয়জ উত্তরপত্র জিা বদ্য়ত
আসয়ত িা পায়র, যসয়ক্ষয়ত্র যর্থাযর্থ প্রিাণপত্র-সহ (Authorization Letter) অবভভািয়কর িাধযয়ি
উত্তরপত্র পাঠায়ত পারয়ি।িলি রাখলে হলি অিোইলি জিা কেওয়ার যর্থাযর্থ কারণ েশয ালে িা
পারলে উত্তরপে অফোইলি জিা কিওয়া হলি িা।োই সিস্ত পরীক্ষার্থীলের বিলেযশ কেওয়া হলে
োাঁরা কযি অিোইলিই উত্তরপে জিা বেলে কচষ্টা কলর। অযর্থা অফোইলিজিা কেওয়া িাঞ্ছিীয়
িয়।
৬। প্রযাকটিকাল্ পরীক্ষার যক্ষয়ত্রও উপয়রর বিেিগুবল্ প্রয়যাজয হয়ি।
৭। বিবদ্েষ্ট সিয়ের িয়ধয পরীক্ষার্থী উত্তরপত্র জিা করয়ত িা পারয়ল্ কয়ল্জ কততেপক্ষ দ্ােী র্থাকয়ি িা।
৮। উপয়র প্রদ্ত্ত বিয়দ্েবিকাগুবল্ বিশ্ববিদ্যাল্য়ের পরিতী বিয়দ্েবিকা অিু যােী পবরিবতে ত হয়ত পায়র।
৯। পরীক্ষা সংক্রান্ত বির্য়ে যকায়িা সিসযা হয়ল্ পরীক্ষার্থীরা শ্রী বদ্ল্ীপ কুিার দ্ত্ত (9681914744 /
6289248460) িা শ্রী সঞ্জে কর (7044729058) িহািয়ের সায়র্থ যযাগায়যাগ করয়ত পায়র।

১০। যকায়িা পরীক্ষার্থী এই বিয়দ্েবিকা অিু যােী পরীক্ষা বদ্য়ে সন্তুষ্ট িা হয়ল্ অবতিারীর সিসযা স্বাভাবিক
হওোর পর বিশ্ববিদ্যাল্য়ের পরিতী বিয়দ্েবিকা অিু যােী স্বাভাবিক পদ্ধবতয়ত পরীক্ষা বদ্য়ত পারয়ি।

KANCHRAPARA COLLEGE
NOTICE REGARDING 2nd YEAR 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 2ndyear examination,
2021. 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 number (e.g.
3rd paper, 4th paper etc.) must be 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 (e.g., 3rd paper, 4th paper
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 answerscript. 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.

