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Ref. No:              Date:  23.11.2020 

চতুর্থ সেমেস্টার অন্তর্থতথীকালীন পরীক্ষা র্যর্স্থাপনার পূর্থাঙ্গ বর্জ্ঞবি – ২০২০ 

এতদ্বারা েংবিষ্ট েকল পরীক্ষার্থীমের জানামনা যামে সয, বনম্নবলবিত বনমেথশ ও েূবচ অনুোমর উপমরাক্ত 

পরীক্ষা অনুবিত হমর্। 

১। পরীক্ষা হমর্ কমলজ ওমের্োইমে সেওো বনর্থাবরত েূবচ সেমনই। 

২। ইন্টারনাল অযামেেমেন্ট প্রবত সপপামর ১০ োকথে। বর্ভাগীে প্রর্ান প্রেত্ত বনমেথশ অনুোমর এই পরীক্ষা 

আগােী ২৪ সশ নমভম্বর সর্মক ১২ ই বিমেম্বমরর েমর্য বর্ভাগীে তত্ত্বার্র্ামন অনুবিত হমর্। 

৩। কলাবর্ভাগ র্া অনযানয বর্ভামগর বেউমোবরোল পরীক্ষা প্রবত সপপামর ৮ োকথে। বর্ভাগীে প্রর্ান প্রেত্ত 

বনমেথশ অনুোমর এই পরীক্ষাও ২৪ সশ নমভম্বর সর্মক ১২ ই বিমেম্বমরর েমর্য বর্ভাগীে তত্ত্বার্র্ামন অনুবিত 

হমর্। 

৪। বর্জ্ঞানবর্ভাগ র্া সয েকল বর্ষমের প্রযাবিকযাল র্া সপ্রামজি সপপার প্রবত ১৫ োকথে। বর্ভাগীে প্রর্ান প্রেত্ত 

বনমেথশ অনুোমর এই পরীক্ষা ২৪ সশ নমভম্বর সর্মক ১২ ই বিমেম্বমরর েমর্য বর্ভাগীে তত্ত্বার্র্ামন অনুবিত হমর্। 

৫। বর্ওবরবেকযাল পরীক্ষা কলাবর্ভামগর জনয প্রবত সপপামর ৩২ নাম্বার এর্ং বর্জ্ঞানবর্ভামগর জনয প্রবত সপপামর 

২৫ নাম্বামরর পরীক্ষার জনয বনম্নবলবিত েূবচ অনুেরর্ করা র্ার্যতােূলক। 

৬। SEC সপপামর ১০ নাম্বার ইন্টারনাল অযামেেমেন্ট এর্ং ৪০ নাম্বার বর্ওবরবেকযাল পরীক্ষা হমর্। 

৭। LCC2 অর্থাৎ র্াংলা বর্ষমের পরীক্ষামত ১০ নাম্বার ইন্টারনাল অযামেেমেন্ট, ৮ নাম্বার বেউমোবরোল এর্ং  

৩২ নাম্বার বর্ওবরবেকযাল পরীক্ষা হমর্। এই পরীক্ষা সকর্লোত্র চতুর্থ সেমেস্টামরর বর্ এ সজনামরল ছাত্রছাত্রীমের 

জনয। 

৮। পরীক্ষা শুরুর বনর্থাবরত েেমের ১৫ বেবনে পূমর্থ কমলমজর ওমের্োইে সর্মক প্রশ্নপত্র িাউনমলাি করমত 

পারমর্। অেুবর্র্া হমল েংবিষ্ট বর্ভামগর বশক্ষকমের োমর্ সযাগামযাগ করমত পারমর্। 
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৯। পরীক্ষা েম্পন্ন হর্ার পর িাতা অনলাইন ও অফলাইমন জো সেওো যামর্। সকাবভি-১৯ অবতোবরর কর্া 

োর্াে সরমি ছাত্রছাত্রীমের অনলাইমন উত্তরপত্র জো বেমত অনুমরার্ করা যামে। 

১০। অনলাইমন িাতা জো বেমত হমল স্ক্যান কমর বপবিএফ ফাইল েংবিষ্ট পরীক্ষার প্রশ্নপমত্র সেওো ইমেল 

আইবি সত পাঠামত হমর্। রু্ঝমত অেুবর্র্া হমল বর্ভাগীে সহল্পলাইমন সযাগামযাগ কমর সনমর্। 

১১। অনলাইমন িাতা জো সেওোর েেেেীো পরীক্ষা সশমষর বনর্থাবরত েেে সর্মক ৩০ বেবনে পর পযথন্ত। 

অফলাইমন জো বেমত সগমল আরও ৩০ বেবনে েেে র্রাদ্দ করা যামর্। 

১২। অনলাইন ইন্টারবেবিমেে পরীক্ষা েংক্রান্ত সকান অেুবর্র্া হমল বর্ভাগীে প্রর্ামনর োমর্ সযাগামযাগ করমত 

র্লা হমে। োর্ারর্ বর্ভামগর ছাত্রছাত্রীমের েংবিষ্ট বর্ষমের বশক্ষক র্া কমলজ সহল্পলাইমন সযাগামযাগ করমত 

অনুমরার্ করা হমে। 

Schedule for Semester IV 

Date 
Question 

Downloading 
Morning Session (10 am – 12 noon)  

Script Submission Time 

Online Offline 

01.12.2020 
9:45 AM 

to 

10:00 AM 
CC8 (All Honours) 

12:00 Noon  

to 

12:30 PM 

12:00 Noon 

to  

1:00 PM 

02.12.2020 Do CC9 (All Honours) 

03.12.2020 Do CC10 (All Honours) 

04.12.2020 Do SEC (All Honours/General) 

05.12.2020 Do CC4/GE4 (BNGG/BOTG) 

07.12.2020 Do CC4/GE4 (HISG) 

08.12.2020 Do CC4/GE4 (EDCG/CEMG) 

09.12.2020 Do CC4/GE4 (PLSG/PHSG/FNTG) 

10.12.2020 Do CC4/GE4 (ENGG/GEOG/SANG) 

11.12.2020 Do 
CC4/GE4 (ZOOG) 

LCC2 for BA General 

12.12.2020 Do 
CC4/GE4 

(PHIG/PEDG/MCBG/MTMG) 

আমেশানুোমর 

বর্.দ্রঃ কবলকাতা বর্শ্ববর্েযালে ও পবিের্ঙ্গ েরকামরর উচ্চবশক্ষা বর্ভামগর বনমেথশক্রমে েকল সপ্রাগ্রাে 
পবরর্তথনোমপক্ষ। 


