KULTALI Dr. B.R. AMBEDKAR COLLEGE
Vill- 11 No. Jalaberia P.O- Jamtala P.S- Kultali South 24 Parganas
Pin- 743338 West Bengal Ph- 8017954453
Date: 23.11.2020

NOTICE
Guidelines for all candidates appearing for UNIVERSITY OF CALCUTTA B.A./B.Sc.
Intermediate Examination for Part I and II and CBCS 2nd Semester casual, 2020:










All candidates/students who had cleared B.A. Part III examination (under 1+1+1 system) but had
previously failed in one or more papers/subjects in B.A. Part I or Part II or both will take their
examinations.
For students who have not clear any paper/papers (whether Honours or General) in B.A. Part I examination
(under 1+1+1 system) will take an internal examination of full hundred marks for each paper (whether
Honours or General).
For students who have not clear any paper/papers (whether Honours or General) in B.A. Part II
examination (under 1+1+1 system) will take an internal examination of full fifty marks for each paper
(whether Honours or General).
Each student must have a valid 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
a. University Registration Number
b. University Roll Number
c. Page Number in each page
d. 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. The Mail IDs of the Departments are given below.
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the Mail IDs

WhatsApp
number
of
HODs
of
Respective
Departments:

kdbra.education@gmail.com
kdbra.history@gmail.com
kdbrabengali@gmail.com

+91 98315 24340
+91 95473 04015
+91 96811 08332
kdbra.pols.3rd.hons@gmail.com ( For Honours) +91 93399 18753
kdbra.pols.3rd.genl@gmail.com ( For General)
philosophykdbra@gmail.com
Or +91 98307 48146
dutta.sumita37@gmail.com
kultalisociocollege@gmail.com
+91 70030 95254
engkultali@gmail.com
+91 98314 90180
exam.geokdbra@gmail.com
+91 94321 50779

SOCIOLOGY
ENGLISH
GEOGRAPHY
EXAM QUERY kdbraexam@gmail.com
RELATED
EMAIL ID

+917001338683

Question papers of their respective examinations will be also uploaded in the CollegeWebsite
(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.
Every student must submit their respective Answer Scripts to their respective Departments within the time
schedule (Departmental Routine) mentioned by their respective Departments.
Every student must submit the hard copies of all their Answer Scripts to the College on a fixed date which
will be provided by the College.

িব

ি

কলকাতা িব িবদ ালয় অ গত িবএ/িব এস িস পাট ১, ২ এবং িস িব িস এস সিম
ক াসুয়াল পরী


য সম

ার ২

া, ২০২০- এর পরী াথ েদর জন িনিদ িনয়মাবলীঃ

ছা ছা ীরা িব এ পাট ৩ পরী া (১+১+১ িনয়েম) পাশ কেরেছ িক

িব এ পাট ১ অথবা ২ -এর

এক/একািধক পপাের/িবষেয় পাস করেত পােরিন, সই সব ছা ছা ীরা পরী া দেব।


য সম

ছা ছা ী িব এ পাট ১ পরী ায় (সা ািনক/ জনােরল) (১+১+১ িনয়েম) কান পপাের পাস করেত

পােরিন স সম


য সম

ছা ছা ীেদর

িত পপাের ১০০ ন েরর ই ারনাল পরী া িদেত হেব।

ছা ছা ী িব এ পাট ২ পরী ায় (সা ািনক/ জনােরল) (১+১+১ িনয়েম) কান পপাের পাস করেত

পােরিন স সম

ছা ছা ীেদর

িত পপাের ৫০ ন েরর ই ারনাল পরী া িদেত হেব।



সকল পরী াথ েদর উ র প
পরী াথ েদর তােদর সংি

অনলাইেন বধ ইেমল আইিড- এর মাধ েম জমা িদেত হেব এবং সকল
িডপাটেমে র/িবভাগীয় ইেমল আইিডেতই ধায সমেয়র মেধ ই উ রপ

জমা

িদেত হেব।


সকল পরী াথ েদর অিত অবশ ই তােদর উ র িল A4 আকােরর সাদা কাগেজ িলখেত হেব ( ল কাগজ নয়)
এবং উ র িল কবল মা



কাগেজর একিদেকই িলখেত হেব।

উ র িল অবশ ই কােলা বা নীল কািলেত িলখেত হেব।

সকল পরী াথ রা অবশ ই তােদর উ রপে র

থম পৃ ায় িন িলিখত তথ উে খ করেবঃ

ক। পরী ার নাম ও পপার
খ। কলকাতা িব িবদ ালেয়র রাল ন র
গ। কলকাতা িব িবদ ালেয়র র জে

শান ন র (বাধ তামূলক)

ঘ। িবষয়
ঙ। িনিদ পরী ার তািরখ
চ। উ র পে র মাট পৃ া সংখ া
সকল পরী াথ রা অবশ ই তােদর উ রপে র

িত পৃ ায় িন িলিখত তথ উে খ করেবঃ

ক। কলকাতা িব িবদ ালেয়র রাল ন র
খ। কলকাতা িব িবদ ালেয়র র জে

শান ন র (বাধ তামূলক)

গ। িনিদ পরী ার তািরখ
ঘ।

িত ট পৃ ায় পৃ া ন র



সকল পরী াথ রা উ রপে র কাথাও তােদর নাম বা া



সকল পরী াথ েদর িবভাগীয় ই মল আইিডেত তােদর উ রপ
িনিদ সময়সীমার মেধ পাঠােত হেব।

িত ট পরী াথ

র উে খ করেবনা। এেত উ রপ

খািরজ হেয় যােব।

িল িপিডএফ সং রণ কের বা

েত ক পপােরর জন

কবল এক ট মা

ান কের
সংযু

িপিডএফ ফাইল আপেলাড করেত পারেব। িপিডএফ ফাইেলর নাম অবশ ই কলকাতা িবি দ ালেয়র র জে
ন র অনুসাের রাখেত হেব। িন িলিখত িবভাগীয় মল আইিডেত উ রপ
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NO
1
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3
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7
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িবভাগ

জমা িদেত হেব:

িবভাগীয় মল আইিড (Email)

িবভাগীয়

ধানেদর WhatsApp

ন র:

EDUCATION
HISTORY
BENGALI
POLITICAL
SCIENCE
PHILOSOPHY
SOCIOLOGY
ENGLISH
GEOGRAPHY
EXAM QUERY
RELATED

শন

kdbra.education@gmail.com
kdbra.history@gmail.com
kdbrabengali@gmail.com
kdbra.pols.3rd.hons@gmail.com ( For Honours)
kdbra.pols.3rd.genl@gmail.com ( For General)
philosophykdbra@gmail.com Or
dutta.sumita37@gmail.com
kultalisociocollege@gmail.com
engkultali@gmail.com
exam.geokdbra@gmail.com
kdbraexam@gmail.com

+91 98315 24340
+91 95473 04015
+91 96811 08332
+91 93399 18753
+91 98307 48146

+91 70030 95254
+91 98314 90180

+91 94321 50779
+917001338683

EMAIL ID


িত ট পরী ার

প

িল সরাসির পরী াথ েদর কেলেজর ওেয়বসাইেট

(http://www.kdbracollege.in/NewsNotice.php)

থেক আপেলাড করেত হেব। এইে ে

কােনা

সমস ার স খ
ু ীন হেল, পরী াথ রা িনেজেদর িবভাগীয়ই মলআইিডেত মল কের বা এই ইেমল আইিডেত:
kdbraexam@gmail.com যাগােযাগ কেরও


অনলাইেন মাধ েম উ রপ

প

িনেত পাের।

জমা িদেত ক ঠন সমস ার স খ
ু ীন হেল পরী াথ রা সই

ে

কেলজেক তােদর

সমস ার কথা উে খ কের, অফলাইন মাধ েমও উ র প জমা িদেত পাের।



সকল পরী াথ রা িনিদ িবভাগীয় সময় সূিচ অনুযায়ী

েত ক পপার অনলাইেন মাধ েম জমা িদেত হেব।

সময়সীমা অিত

হণ করা হেবনা।

সবেশেষ

ম করা হেল পরী াথ েদর উ রপ

েত ক পরী াথ েক তােদর সম

উ রপে র হাডকিপ এক ট িনিদ িদেন কেলেজ জমা িদেয় যেত

হেব এবং এই িনিদ িদন ট কেলজ ারা সকল পরী

াথ েদর জািনেয় দওয়া হেব।

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

