
2nd Semester পরী ার িব ি  
 
                                 ০৫.১২.২০২০ 
 
এত ারা কাি  রাজ কেলেজর B.A., B. Sc.   2nd Semester অনাস, া াম ( জনােরল) কােসর  

ছা ছা ীেক জানােনা যাে  য  কল াণী িব িবদ ালেয়র িব ি  অনুসাের 2nd Semester পরী া 
Online প িতেত 14.12.2020  থেক  হেব এবং চলেব  22.12.2020 পয । 
 
১. এই পরী ার প  কেলেজর ওেয়বসাইেট পরী া র ৩০ িমিনট আেগ দওয়া হেব। 

২. উ র প  A4 সাইেজর সদা কাগেজ িলখেত হেব ও িত পাতার িসিরয়াল ন র পাতার উপের 
উে খ করেত হেব। 
 
৩. উ র পে র িত পাতায় িনেজর নাম, Roll No, Registration No, Subject, Paper, session 

পরপর িলখেত হেব। (সময় বাঁচােনার জন  এ েলা আেগই A4 সাইেজর সাদা পাতায় িলেখ রাখার 
পরামশ দওয়া হে ) 
 
৪. উ র যথাযথ ও িনেজর ভাষায় ( ব  বইেয়র থেক নকল নয়) িলখেত হেব। 

উ র িলেখ ান কের pdf কের ৩০ িমিনেটর মেধ  কেলেজর ওেয়বসাইেট upload করেত হেব। 

কেলজ  ওেয়বসাইট krc.edu.in খুেল যখােন Question Paper দওয়া থাকেব তার পােশই Answer 

Upload িলখা থাকেব। ওখােন ি ক কের - 

থেম িনেজর students Id িলখেত হেব।(Students Id পাওয়া যােব admission এর চালান, Fees 

জমা করার চালান বা আইেডি  কােড, বাঝার সুিবধার জন  একটা Students Id দওয়া হেলা -
   2019BAG8266) 
 
ি তীয় ধােপ Select Subject এর ব  থেক ওইিদন য সাবেজে র পরী া সই সাবেজ  িসেল  
করেত হেব। 
 
তৃতীয় ধােপ য পপােরর পরী া সই পপার িসেল  করেত হেব। 

চতুথ ধােপ উ র প  আপেলাড করেত বলা হেব। 
 
শষ ধােপ উ র প  সাবিমট করেত বলা হেব এবং স ক ভােব সাবিমট করা হেল অবশ ই Your 

Paper has successfully submitted এই মেসজ পাওয়া যােব। 
 
এখােন অবশ ই মেন রাখেত হেব উ র লখা িত  পাতা িসিরয়াল ন র অনুসাের ান কের pdf 

কের save করেত হেব। Pdf কের save না থাকেল কােনা উ রপ  ই Submit করা যােব না, তাই 
িক কের pdf কের save করেত হয় তা জানা না থাকেল অবশ ই িশেখ িনেত বলা হে । 

িবেশষ ব : একটা students Id িদেয় একটা মা   পপােরর Answer script ই আপেলাড করা 
যােব তাই সাবধােন সব পাতা পরপর pdf কের কবমা  িনেজর উ রপ  ই সাবিমট করেত বলা 
হে , অন  students Id ব বহার করেল উ রপ  বািতল হবার স াবনা থাকেব। 
 



## ই ারনাল অ ােসসেম  পরী া Honours Course 20.12.2020 রিববার নওয়া হেব। 

এবং া াম / জনােরল কােসর নওয়া হেব 23.12.2020 তািরেখ ও এ িবষেয় িব ািরত পের 
জানােনা হেব। 

 
 
 

ভার া  অধ  
 

কাি  রাজ কেলজ 
 

কাি , মুিশদাবাদ। 
 

 


