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: 15.11.2020

NOTICE
Guidelines for all candidates appearing for UNIVERSITY OF CALCUTTA B.A./B.Sc. Semester II
and IV (CBCS), 2020:
• 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
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. The Mail IDs of the Departments are given below.
SR
Name of the
Mail IDs
WhatsApp number of HODs
NO
Department
of Respective Departments:
kdbra.education@gmail.com
+91 98315 24340
1
EDUCATION
kdbra.history@gmail.com
+91 95473 04015
2
HISTORY
kdbrabengali@gmail.com
+91 96811 08332
3
BENGALI
+91 93399 18753
4
POLITICAL SCIENCE kdbra.pols.3rd.hons@gmail.com ( For Honours)
5

PHILOSOPHY

6
7
8

SOCIOLOGY
ENGLISH
GEOGRAPHY

kdbra.pols.3rd.genl@gmail.com ( For General)
philosophykdbra@gmail.comOr
dutta.sumita37@gmail.com
kultalisociocollege@gmail.com
engkultali@gmail.com
exam.geokdbra@gmail.com

+91 98307 48146

+91 70030 95254
+91 98314 90180

+91 94321 50779

EXAM QUERY
RELATED EMAIL ID

kdbraexam@gmail.com

+917001338683

• 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 .
•Every Second Semester Honours Candidate appearing for EVS(Environmental Studies Paper) are requested
to submit their EVS Answer Script to their Respective Departments in the Email IDs mentioned above.
• Every Second Semester ( General) Candidate appearing for EVS(Environmental Studies Paper) are requested

genenvs.kdbra@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.
to submit their EVS Answer Script to this Email ID :

বিজ্ঞবি
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় অন্তর্গত বি.এ. / বি.এসবস ( সসমেস্টার ২ এিং ৪)
(অনার্গ ও জেনারেল) পরীক্ষা, ২০২০ - এর পরীক্ষার্থীদের জন্য নন্নেি ষ্ট
নন্য়মান্ু বনি :
• সকল পরীক্ষার্থীদের উত্তর পত্র অনলাইনন বৈধ ইদেল আইডি- এর োধযদে জো ডেদে হদৈ
এৈং সকল পরীক্ষার্থীদের োদের সংডিষ্ট ডিপার্টদেদের/ডৈভাগীয় ইদেল আইডিতেই ধার্য
সমত়ের মতধেই উত্তরপত্র জো ডিতে হতে।
• সকল পরীক্ষার্থীদের অডে অিশ্যই তানের উত্তরগুবল A4 আকানরর সাো কাগনে বলখনত হনি (রুল
কাগে নয়) এিং উত্তরগুবল ককিলমাত্র কাগনের এক ডেদকই বলখনত হনি।
• উত্তরগুবল অিশ্যই কানলা িা নীল কাবলনত বলখনত হনি।
• সকল পরীক্ষার্থীরা অিশ্যই তানের উত্তর পদত্রর প্রর্থে পৃ ষ্টায় ডিন্নডলডিে ের্থয উদেি করদৈ:
ক। পরীক্ষার নাম ও পপপার
খ। কলকাো ডৈশ্বডৈেযালদয়র করাল নম্বর
গ। কলকাো ডৈশ্বডৈেযালদয়র পরডজদেশি নম্বর (িাধ্যতামূ লক)

ঘ। বিষয়
ঙ।ডিডিয ষ্ট পরীক্ষার তাবরখ
চ। উত্তর পদত্রর পৃ ষ্ঠাগুবলর কমাট সংখযা
• সকল পরীক্ষার্থীরা উত্তর পদত্রর প্রবতটি পৃ ষ্ঠায় অিশ্যই ডিন্নডলডিে ের্থযগুডল ডলখতে:
ক।কলকাো ডৈশ্বডৈেযালদয়র পরডজদেশি নম্বর
খ।কলকাো ডৈশ্বডৈেযালদয়র করাল নম্বর
গ। প্রবতটি পৃ ষ্ঠায় পৃ ষ্ঠা নম্বর
ঘ। পরীক্ষার তাবরখ।
• সকল পরীক্ষার্থীরা উত্তর পদত্রর পকার্থাও তানের নাম িা স্বাক্ষর উনেখ করদৈ িা। এদে উত্তর পত্র
িাডরজ হদয় যাদৈ।
• সকল পরীক্ষার্থীদের বিভাগীয় ইনমল আইবিনত তানের উত্তর পত্রগুডল বপবিএফ সংস্করণ কতর ো
স্ক্োি কতর ডিডিয ষ্ট সেয়সীোর মতধে পাঠাদে হনি। প্রবতটি পরীক্ষার্থী প্রদেযক পপপাদরর জিয
পকৈল একটি োত্র সংযু ক্ত বপবিএফ ফাইল আপনলাি করনত পারদৈ। বপবিএফ ফাইনলর নাম
অিশ্যই কলকাো ডৈডশ্বেযালদয়র পরডজদেশি নম্বর অনু সানর রাখনত হনি। ডিন্নডলডিে ডৈভাগীয়
পেল আইডি পে উত্তর পত্র জো ডেদে হদৈ:
SR
NO

ডেভাগ

ডেভাগী়ে মমল আইডি( Email)

ডেভাগী়ে প্রধািতির
WhatsApp িম্বর:

1
2
3
4

EDUCATION
HISTORY
BENGALI
POLITICAL SCIENCE

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

5

PHILOSOPHY

6
7
8

SOCIOLOGY
ENGLISH
GEOGRAPHY
EXAM QUERY
RELATED EMAIL ID

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.comOr
dutta.sumita37@gmail.com
kultalisociocollege@gmail.com
engkultali@gmail.com
exam.geokdbra@gmail.com
kdbraexam@gmail.com

+91 98307 48146

+91 70030 95254
+91 98314 90180

+91 94321 50779
+917001338683

• প্রডেটি পরীক্ষার প্রশ্নপত্রগুবল সরাসবর পরীক্ষার্থীদের কনলনের ওনয়িসাইনট
(http://www.kdbracollege.in/NewsNotice.php) কেনক আপনলাি করনত হনি।
এই মক্ষতে মকাতিা সমসোর সম্মু িীি হদল, পরীক্ষার্থীরা ডিদজদের ডৈভাগীয় ইদেল আইডি

পে পেল কদর ৈা এই ইদেল আইডিদে: kdbraexam@gmail.com পযাগাদযাগ কদরও প্রশ্নপত্র
ডিদে পাদর।
• অিলাইতি মাধেতম উত্তরপে েমা ডেদে কঠিি সেসযার সম্মু িীি হদল পরীক্ষার্থীরা পসই
পক্ষদত্র কদলজদক োদের সেসযার কর্থা উদেি কদর , অফলাইন েধযদেও উত্তর পত্র জো
ডেদে পাদর ।
• সকল ডে. এ ( ডিেী়ে মসতমস্টার) অিাতসয র পরীক্ষার্থীরা োদের পডরদৈশ ডৈেযার উত্তর
পত্রগুডল োদের ডিডেটষ্ট ডৈভাগীয় ইদেল আইডিটিদেই পাঠাদে হদৈ।
• সকল ডে. এ( ডিেী়ে মসতমস্টার) মেিাতরল পরীক্ষার্থীরা োদের পডরদৈশ ডৈেযার উত্তর
পত্রগুডল এই ইদেল আইডিটিদে: genenvs.kdbra@gmail.com পাঠাদে হদৈ।
• সকল পরীক্ষার্থীরা ডিডেষ্টট ডৈভাগীয় সেয় সূ ডি অিু যায়ী প্রতেেক মপপার অিলাইতি
মাধেতম েমা ডিতে হতে। সম়ে সীমা অডেক্রম করা হতল পরীক্ষার্থীতির উত্তর পে গ্রহণ
করা হতে িা
•

সেয তেতে প্রতেেক পরীক্ষার্থীতক োতির সমস্ত উত্তরপতের হািযকডপ একটি ডিডিয ষ্ট

ডিতি কতলতে েমা ডিত়ে মর্তে হতে এেং এই ডিডিয ষ্ট ডিিটি কতলে িারা সকল
পরীক্ষার্থীতির োডিত়ে মিও়ো হতে।
Dr.Siuli Saha Dalal
Principal
Kultali Dr.B.R.Ambedkar College.

