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Ref.                                                Date: 03.06.2021    

 Notification on 1st Semester Revised Exam. Schedule 

কান্দি রাজ কলেলজর 1st Semester Honours ও Programme ককালস ের সমস্ত ছাত্রছাত্রীলক জানালনা যালে 

কয Kalyani University র পরীক্ষা সংক্রান্ত Revised  Programme অনুসালর 1st Semester পরীক্ষা  Online 

মাধ্যলম 17.06.2021কেলক শুরু হলে।পরীক্ষার প্রশ্ন পত্র কল্যাণী বিশ্ববিদ্যাল্য় ও কলল্লের ওলয়িসাইলে পরীক্ষা শুরুর 

৩০ বিবিে আলে পাওয়া যালি। পরীক্ষার উত্তর A4 size সাদ্া কােলে বল্খলে হলি। উত্তর লল্খার সিয় যথা সম্ভি বিলের 

স্বকীয়ো িোয় লরলখ, িইলয়র ভাষা পবরহার কলর যথা সম্ভি সংলক্ষলপ উত্তর বল্খলে হলি। উত্তর পলত্রর প্রবে পাোয় যা যা 

বল্খলে হলি লসগুবল্ হল্ - 

Page No. ___ 
Kandi Raj College 
1st Semester Examination 2020 
Student's Name _________ 
Session _______________ 
University Roll __________ No. _______ 
Subject _________ Paper ________ 

        এগুবল্ োরা আলের লথলকই A4 size সাদ্া কােলে বল্লখ রাখলে পালর, োলে পরীক্ষার বদ্ি লল্খার েিয সিয় িষ্ট 

হলিিা। উত্তর বল্লখ সিগুবল্ পাো একো pdf file কলর save কলর কলল্লের লপােটাল্ krc.edu.in এ   বিম্ন বল্বখে STEP 

অিুসরণ কলর সািবিে করলে হলি - 

কলল্লের ওলয়িসাইে krc.edu.in খুলল্  "UPLOAD YOUR ANSWER SHEET"  বিক করলল্  - 

১. প্রেলম Students Id কেখার জনয box এ ননলজর Student id নেখলে হলে। 

২. এর পর Higher Secondary পরীক্ষার Registration No ( Registration No Box এ) সঠিক ভালে েসালে হলে। 

৩. এর পর Choose File এ নিক কলর আলের কেলক কসভ কলর রাখা ওই নিলনর পরীক্ষার উত্তরপলত্রর pdf file 

upload করলে হলে। 

৪. এর পর drop-down box কেলক ওই নিলনর পরীক্ষার Subject সঠিক ভালে Select করলে হলে। 

৫. োরপর ওই নিলনর পরীক্ষার Paper পালে োকা Paper option কেলক সঠিক ভালে select করলে হলে। 

(Subject ও Paper ওই বদ্লির Question এ লল্খা থাকলি ) 

এর পর লেলষ Submit লিাোি টেলপ লপপার সািবিে করলে হলি। 

সািবিে সটিক ভালি হলয় লেলল্ Submitted Successfully এই লল্খা আসলি এিং লসটে লিািাইলল্ স্ক্রীি েেট িা 

কম্পিউোলর বপ্রন্ট কলর রাখলে হলি। 

এসিস্ত প্রক্রিয়া সািধালি সিন্ন করলে হলি কারণ ভুল্ হলল্ দু্িার সািবিে করার সুলযাে পাওয়া যালি িা। 

Paper submit করার েিয োডা োবড করার দ্রকার লিই, োলে ভুল্ হিার সম্ভািিা রলয়লে। পরীক্ষার েিয বিধ টাবরে 

সিলয়র পলর ধীলর সুলে সিস্ত প্রক্রিয়া লিলি উত্তরপত্র কলল্লের ওলয়িসাইলে আপলল্াড করলে হলি। 

     N.B. 1. সিস্ত সািলেলের লক্ষলত্রই Internal Examination এর উওর এক পাোর িলধয হলে হলি এিং 

17.06.2021লথলক লয পরীক্ষা শুরু লসই পরীক্ষার উত্তর লকাি পবরবেবেলেই লযি 12পাো অবেিি িা কলর। 

     2. উত্তর পত্র সািবিে করলে অসুবিধার সম্মুখীি হলল্ 9433124583 িম্বলর ল াি কলর অসুবিধার কথা োিালিা যালি। 

৩.  Internal Examination এর প্রশ্ন ওই নিন কলেলজর ওল়েেসাইলে পাও়ো যালে এেং উপলর উলেখ করা 

পদ্ধনেলে উত্তর পত্র সােনমে করলে হলে।  

                                                                                            
                                                                                                              Principal 
                                                                                                        Kandi Raj College 
                                                                                                       Kandi, Murshidabad 
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Kandi Raj College 
NOTIFICATION FOR 1ST SEMESTER INTERNAL EXAMINATION 

This is for the information of all HONOURS & PROGRAMME course students of 1st Semester, that their Internal 

Examination will take place as per the following schedule: 

Stream Date [Day] Duration Distribution of Marks 
H 
O 
N 
O 
U 
R 
S 

12. O6. 2021 
[Saturday] 

10-30 am.  
To 

5-30 pm. 

Paper Marks 

CC – 1 10 

CC – 2 10 

HGE – 1 10 

AECC – ENVS 05 

 
   B.A. Programme 

P 
R 
O 
G 
R 
A 
M 
M 
E 

13.06. 2021 
[Sunday] 

10-30 am.  
To 

5-30 pm. 

Paper Marks 
CC [SUB 1] 10 

CC [SUB 2] 10 

LCC [ENG] 10 
AECC [MIL] 05 

 
B.Sc. Programme 

Paper Marks 

CC [SUB 1] 10 
CC [SUB 2] 10 

CC [SUB 3] 10 

AECC [MIL] 05 
 

Notes: 

1. The questions of all the papers in a particular subject may come in one single pdf file which the student has  

to download from the college website www.krc.edu.in. 

2. The student however will need to answer each paper using separate answer scripts. After successfully answering 

all the papers, the student will have to take photos of them and then convert them to PDF files  

and upload them separately in the college website mentioned before.  

That is, an Honours student has to submit FOUR answer scripts in PDF format in college portal, one for CC-1, one 

for CC-2, one for HGE-1 and one for AECC-ENVS. 

Similarly, a B.A. Programme student has to submit FOUR answer scripts in PDF format in college portal, one  

for CC [SUB 1], one for CC [SUB 2], one for LCC [ENG] and one for AECC-MIL. 

Also, a B.Sc. Programme student has to submit FOUR answer scripts in PDF format in college portal, one  

for CC [SUB 1], one for CC [SUB 2], one for CC [SUB 3] and one for AECC-MIL. 

                                                                                                                    

                                                                                                                                                    (Dr. Soma Datta) 
                                                                                                                                                            Principal 
                                                                                                                                                    Kandi Raj College 
                                                                                                                                                   Kandi, Murshidabad 

http://www.krc.edu.in/

