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NOTICE
Guidelines for all candidates appearing for UNIVERSITY OF CALCUTTA B.A. Part I
/PART II (Honours and General)(Under1+1+1 System) and UG CBCS SYSTEM Semester
1/3/5 (Honours and General) Examination, 2022.
• Each student must have avalid email id to submit the answer script online and must submit the answer scripts to the
respective departmental Email Ids which are uploaded in the College Website.
• Student must write their answers preferably in a A4 size white paper (not ruled paper) and must write the
answers only on one side of the paper.
• Answers must be preferably written in Black or blue ink.
• Students must write the following on the top sheet of their answer scripts:
a. Name of the Examination
b. Roll number (if available)
c. Registration number (mandatory)
d. Subject
e. Paper
f. Date
g. Total number of pages in the answer script
On each page of the answer script students must write
• University Registration Number
• University Roll Number
• Page Number in each page
• Date of the examination.
• Students are strictly prohibited to mention their names or initials/signature in any of the pages of the answer script.
• All students will have to scan and upload the pdf version of their answer scripts in the Departmental email id. Each
student can upload only one combined pdf file for each paper. The pdf file must be named as per the Registration
number.
• Question papers of their respective examinations will be also uploaded in the College Website
(http://www.kdbracollege.in/NewsNotice.php) and if the students face any difficulty while uploading of
Question Paper, they can contact their respective department through the Mail IDs that are provided above or can
mail in: kdbraexam@gmail.com .

Details of Respective Departments are enlisted below:

SR Name of the
NO Department

Mail IDs

1

EDUCATION

2
3

HISTORY
BENGALI

kdbraedca@gmail.com(ForHonours) +91 94341 53896
kdbraedcg@gmail.com ( For General)
kdbra.history@gmail.com
+91 80176 41627
+91 89024 52290
bengnew80@gmail.com(General &

Contact Number of
Respective Departments:

BNGC)
4
5
6

POLITICAL
SCIENCE
PHILOSOPHY
SOCIOLOGY

7

ENGLISH

8

GEOGRAPHY

kdbrabengali@gmail.com ( Honours)
kdbraplsa@gmail.com(ForHonours)
kdbraplsg@gmail.com(ForGeneral)
philosophykdbra@gmail.com
3rd Sem General:
Cc3/GE3:AS (
ajaysana1970@gmail.com)
SEC A1:PD (wapp @ +91 70030 95254)
5TH Sem General:
SEC A2:PD(wapp @ +91 70030 95254)
DSE A1:SR ( wapp @ 9883550447)
5TH Sem Hons
CC11:UP (wapp @+91 9836512784)
CC12:SR ( wapp @ 9883550447)
DSEA1:PD (wapp @ +91 70030 95254)
DSEB1:SR ( wapp @ 9883550447)
engkultali@gmail.com
lcc1sem3@yahoo.com
LCC L1 (only 3rd Sem General)
lccl2kdbra@gmail.com LCC L2
(ONLY 5TH SEM GENERAL)
kdbra.oddsem2022@gmail.com

+91 93399 18753
+91 70440 54966
+91 98835 50447

+91 70638 58599

+91 94321 50779

Dr. Siuli Saha Dalal
Principal
Kultali Dr. B. R. Ambedkar College.

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গ ত বি বি বি এি সিবিস্টার ১, ৩ এিং ৫, ২০২২ এিং বিএ পার্গ
১, ২ (অনািগ / সেনায়রল) এর পরীক্ষার্থীয়দ্র েনয বনবদ্গষ্ট বনেিািলীীঃ
• পরীক্ষার সময় বিশ্ববিদ্যালয়য়র বিয়ম অিু যায়ী বির্ধাবরত হয়ি।
• সকল পরীক্ষার্থীয়দ্র উত্তরপত্র অিলাইয়ি বির্ ইয়মল আইবি- এর মার্যয়ম জমা বদ্য়ত হয়ি এিং

সকল পরীক্ষার্থীয়দ্র তায়দ্র সংবিষ্ট বিপার্ধয়ময়ের/ বিভাগীয় ইয়মল আইবিয়তই র্াযধ সময়য়র
ময়র্যই উত্তরপত্র জমা বদ্য়ত হয়ি।
• সকল পরীক্ষার্থীয়দ্র অবত অিশ্যই তায়দ্র উত্তরগুবল A4 আকায়রর সাদ্া কাগয়জ বলখয়ত হয়ি
(রুল কাগজ িয়) এিং উত্তরগুবল ককিল কাগয়জর একবদ্য়কই বলখয়ত হয়ি।
• উত্তর গুবল অিশ্যই কায়লা িা িীল কাবলয়ত বলখয়ত হয়ি।
সকল পরীক্ষার্থীরা অিশ্যই তায়দ্র উত্তরপয়ত্রর প্রর্থম পৃ ষ্ঠায় বিম্নবলবখত তর্থয উয়েখ করয়িেঃ
১) পরীক্ষার নাি ও সপপার
২) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সরাল নম্বর
৩) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সরবেয়েশান নম্বর (িাধ্যতািূ লক)
৪) বিষে
৫) বনবদ্গষ্ট পরীক্ষার তাবরখ
৬) উত্তরপয়ের সিার্ পৃ ষ্ঠা িংখযা
সকল পরীক্ষার্থীরা অিশ্যই তায়দ্র উত্তরপয়ত্রর প্রবত পৃ ষ্ঠায় বিম্নবলবখত তর্থয উয়েখ করয়িেঃ
১) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সরাল নম্বর
২) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সরবেয়েশান নম্বর (িাধ্যতািূ লক)
৩) বনবদ্গষ্ট পরীক্ষার তাবরখ
৪) প্রবতটি পৃ ষ্ঠাে পৃ ষ্ঠা নম্বর
• সকল পরীক্ষার্থীরা উত্তরপয়ত্রর ককার্থাও তায়দ্র িাম িা স্বাক্ষর উয়েখ করয়ি িা। এয়ত উত্তরপয়ত্র
খাবরজ হয়য় যায়ি।
• সকল পরীক্ষার্থীয়দ্র বিভাগীয় ইয়মল আইবিয়ত তায়দ্র উত্তরপত্রগুবল বপবিএফ সংস্করণ কয়র িা
স্কযাি কয়র বিবদ্ধষ্ট সময়সীমার ময়র্য পাঠায়ত হয়ি। প্রবতটি পরীক্ষার্থী প্রয়তযক কপপায়রর জয়িয

ককিল একটি সংযুক্ত বপবিএফ ফাইল আপয়লাি করয়ত পারয়ি। বপবিএফ ফাইয়লর িাম অিশ্যই
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়য়র করবজয়েশ্াি িম্বর অিু সায়র রাখয়ত হয়ি। বিম্নবলবখত বিভাগীয় কমল
আইবিয়ত উত্তরপত্র জমা বদ্য়ত হয়িেঃ
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• প্রবতটি পরীক্ষার প্রশ্নপত্রগুবলয়ক সরাসবর পরীক্ষার্থীয়দ্র কয়লজ ওয়য়িসাইর্
(http://www.kdbracollege.in/NewsNotice.php) কর্থয়ক িাউিয়লাি করয়ত
হয়ি। এইয়ক্ষয়ত্র ককায়িা সমসযার সম্মু খীি হয়ল, পরীক্ষার্থীরা বিয়জয়দ্র বিভাগীয় কমলআইবিয়ত
কমল কয়র িা এই ইয়মল আইবিয়ত kdbraexam@gmail.com কযাগায়যাগ কয়রও
প্রশ্নপত্র বিয়ত পায়র।
• সকল পরীক্ষার্থীয়দ্র বিবদ্ধষ্ট বিভাগীয় সময়সূ চী অিু যায়ী প্রয়তযক কপপার অিলাইয়ির মার্যয়ম জমা
বদ্য়ত হয়ি। সময়সীমা অবতক্রম কয়র কগয়ল পরীক্ষার্থীয়দ্র উত্তরপত্র গ্রহণ করা হয়ি িা।

ডঃ শিউশি সাহা দািাি
অধ্যক্ষ
কুলতলী ডঃ বি আর আম্বেদকর কম্বলজ

