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        Instruction for Students regarding final year/semester UG/PG Examination, 2020 of C.U 
 

1) Question for each paper / module of different subjects would be available from the shared Google 

drives uploaded in the College Website at least 15 minutes before the commencement of the said 

examination on specified dates. They can be obtained also from the university site. 

 

2)  Regarding the number of questions to be answered within the stipulated span of two hours, students 

are asked to strictly follow the instructions mentioned in the question paper.  

 

3) Students must use A4 size white paper (not ruled) to answer the questions. They must write on one 

side of the page only, using blue / black ink.  

 

4) On the front (1st) page, students must write clearly their Name, University Registration No., 

University Roll No. (as applicable), Subject Paper, Module/Group/Unit & Date of Examination.  

 

5) On each other page of the answer script, Page Number, University Registration Number & Roll 

Number must be mentioned clearly. Answers to all parts of the same question must be written together 

one after another. 

 

6) For Smartphone mobile users, a document scanner app must be prior installed from Google 

Playstore. Else, a scanning machine has to be used. On completion of the examination, students have 

to scan each page one by one using these, and create a PDF file for the answer script. The scanning 

should be done properly so as to make the answer script file well readable. 

 

7) Please note that a single PDF file has to be created for each module/unit/group of an examination 

paper.  

 

8) The size of the file should strictly be less than 25MB, and the filename should exactly be in the 

format DD-PP-REGISTRATION NO.pdf, where DD stands for date and PP for paper. There should 

not be any gap in registration number. As for example, if the examination of Paper 5 is being held on 

1st October and the registration number of the student is 142-1112-0222-17, then the filename should 

be 01-05-1421112022217.pdf  

 

9) Students are required to e-mail the PDF file of the answer scripts to the specific mail ID that would 

be provided for Honours /General streams of different departments, within the stipulated time frame as 

set by the University. The mail must contain Paper Code & Student name as the Subject line.     

 

10) In case of any difficulty, students are required to contact the faculty members of specific subject / 

department through the Whattsapp Number that would be provided in the College Website. 

 

Signed/-  

TIC         
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 Ref. No……………………………………………                                                                                 Date23.09.2020. 
কলিকাতা লিশ্বলিদ্যািয়ের ২০২০ অলিম ির্ষ/য়েয়মস্টায়রর স্নাতক/স্নাতয়কাত্তর পরীক্ষার্থীয়দ্র জন্য প্রয়োজন্ীে লন্য়দ্ষ শািিী 

১) পরীক্ষা শুরুর অন্তত পনেনরা মিমেট আনে থেনে েনেনের ওনেবসাইনট বমণিত মবমিন্ন মিপাটি নিনের থেোর েরা গুেে ড্রাইনি 

প্রশ্নপত্র পাওো যানব। মবশ্বমবদ্যােনের ওনেবসাইট থেনেও এইগুমে িাউেনোি েরা যানব।  

২) দুইঘো সিনের িনযয ঠিে েতগুমে প্রনশ্নর উত্তর মেখনত হনব, থসটি প্রশ্নপনত্রই মেমদ্ি ষ্টিানব থেখা োেনব। পরীক্ষােীনদ্র থসটি 

পুনরাপুমরিানব থিনে চেনত হনব। 

৩) A4 সাইনের সাদ্া পৃষ্ঠার (রুে-টাো েে) এেমদ্নে েীে বা োনো োমেনত পমরষ্কার িানব উত্তর মেখনত হনব।   

৪) উত্তরপনত্রর প্রেি পৃষ্ঠাে মেনের োি, মবশ্বমবদ্যােনের থরমেনেেে েম্বর ও যনোপযুক্ত থরাে েম্বর, মবষে, থপপার/গ্রুপ/িমিউে েম্বর 

এবং পরীক্ষার তামরখ স্পষ্টিানব মেখনত হনব।  

৫) এর পর প্রনতযে পাতাে পৃষ্ঠা সংখযা, থরমেনেেে ও থরাে েম্বর উনেখ েনর উত্তরিাো মেখনত হনব। এেটি প্রনশ্নর মবমিন্ন অংনের 

উত্তরগুমে এেসানে মেখনত হনব, মবমক্ষপ্তিানব থেখা চেনবো।  

৬) যারা স্মাটি ন াে বযাবহার েরনব, তানদ্র গুেে থে-থটার থেনে এেটি িক্যযনিে স্ক্যাোর অযাপ আনের থেনে িাউেনোি েনর 

রাখনত হনব। েতুবা স্ক্যামেং যন্ত্র বযাবহার েরা যানব। উত্তর থেখা থেষ েরার পর, প্রমতটি পৃষ্ঠা সাবযানে স্ক্যাে েনর মেনে এেটি মপমিএ  

 াইে ততরী েনর মেনত হনব।  াইনের সাইে থোনোিনতই থযে পঁমচে থিোবাইনটর থবেী ো হে। স্ক্যাে এিেিানব েরনত হনব যানত 

উত্তরপত্রটি িানোিানব পড়া যাে। 

৭) প্রশ্নপনত্র মেমদ্ি ষ্ট থপপার/গ্রুপ/িমিউে প্রমত আোদ্া আোদ্া মপমিএ   াইে প্রস্তুত েরনত হনব। 

৮) উত্তরপনত্রর মপমিএ   াইনের োনির  রিযাট হনব এইপ্রোরঃ DD-PP-REGISTRATION NO.pdf, থযখানে DD অেিাৎ তামরখ 

এবং PP অেিাৎ থপপার ক্রমিে-সংখযা। অেিাৎ যমদ্ পেো অনটাবর যমদ্ পঞ্চি থপপানরর পরীক্ষা হে এবং ছানত্রর থরমেনেেে েম্বর যমদ্ 

142-1112-0222-17 হে, তাহনে থসই উত্তরপনত্রর  াইে-োি হনব 01-05-1421112022217। 

৯) েনেনের ওনেবসাইনট উমেমখত মবমিন্ন মিপাটি নিনের ই-থিে আইমিনত পরীক্ষা থেষ হওোর পর  মবশ্বমবদ্যােনের মেনদ্ি মেত 

সিেসীিার িনযয উত্তরপনত্রর মপমিএ   াইে ইনিে েনর মদ্নত হনব। ই-থিনের সানেনট থপপার এবং পরীক্ষােীর োি উনেখ েরা 

বাঞ্ছেীে।  

১০) থোনো অসুমবযা হনে, েনেনের ওনেবসাইনট থদ্ওো মেমদ্ি ষ্ট মবষনের মিপাটি নিনের সানে থহাোটসঅযানপর িাযযনি েো বনে মেনত 

হনব। 

স্বাক্ষমরত,  

িারপ্রাপ্ত অযযক্ষ                      


