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NOTICE 

 
Students appearing in the forthcoming B.A./B.Sc./B.Com Examinations in Semesters  II, IV 

& VI and also Part-III (1+1+1 system), of both Honours and General streams of University 

of Calcutta, scheduled to be held in August 2021, are required to note the following. 

1. The checklist of the eligible candidates as sent by the University would be available in the 

Student Zone of the college website on & from 11th July, 2021. Students are asked to 

carefully check all credentials therein and report any discrepancy immediately to the first 

floor office. 

2. Students at first have to get admitted to their respective semesters via online mode ONLY 

by logging in to the College portal by using their respective existing ID & password by 

paying only the tuition fees. The tab for this purpose would be available in the college 

website. The date of getting admission has been strictly fixed within 12th & 17th July, 2021. 

Extension of these dates is not allowed under any circumstances.  

3.  After this, students have to fill up the University form ONLINE through either of these 

websites within 20th July, 2021. 

cuexam.net 

cuexamwindow.in 

They have to be very cautious regarding this form fill-up, as modification of any such errors 

would require them to come to the College and report to the 1st Floor Office in person within two 

days after the submission of Forms, to show the hard copies. OTHER STUDENTS WHO 

WOULD DO THE FORM FILL UP CORRECTLY ARE NOT REQUIRED TO COME TO 

THE COLLEGE AT ALL. 

4.  Only students who have been admitted to the College by paying the tuition fees, would be 

approved to receive admit cards of the aforementioned university exams. 

A detailed notice regarding modalities and routine of the Internal & Tutorial Examination would 

be uploaded in the website soon. These would be conducted via ONLINE mode, through the 

college portal, within 19th & 25th July.  
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বিজ্ঞবি 

 
যে সমস্ত ছাত্রছাত্রীরা অগাস্ট ২০২১-এ বি.এ./বি.এস.বস./বি.কম যসমমস্টার ২, ৪, ৬ এিং (১+১+১) 

পদ্ধবির পার্ট-৩ (অনাস ট িা যেনামরল) পরীক্ষা বিমি চমলমছা, িামির এই েরুবর বিজ্ঞবিটর্ অবি 

সািধানিার সামে পমে যিখমি এিং যমমন চলমি োনামনা হমে –  

 ১) বিশ্ববিিযালয় পরীক্ষােীমির যে যচকবলস্ট পাটিময়মছ, যসটর্ কমলে ওময়িসাইমর্র 

স্রু্মেন্ট যোমন ১১-ই েলুাই যিওয়া হমি। ছাত্রছাত্রীমির যসই িাবলকা ভামলাভামি যিমখ বনমি হমি 

এিং যকামনা ভূল োকমল সত্ত্বর কমলমে এমস িুইিলার অবিমস যোগামোগ করমি হমি।  

২) ১২ যেমক ১৭ েলুাই-২০২১ সময়সীমার মমধয প্রমিযক ছাত্রছাত্রীমক অনলাইমন 

কমলে যপার্টাল এর মাধযমম বনে বনে যসমমস্টামরর টর্উশন বি বিময় ভবিট হমি হমি। কমলে 

যপার্টামল প্রমিশ করার েনয একটর্ িার্ন ওময়িসাইমর্ যিওয়া হমি। ভবিট হওয়ার এই সময়সীমা 

যকামনা পবরবিবিমিই আর পবরিিটন করা হমি না।  

৩) টর্উশন-বি েমা বিময় কমলমে ভবিট হওয়ার পর,  ছাত্রছাত্রীমির খুি সািধানিার 

সামে, আগাবম ২০-েলুাই ২০২১ এর মমধয, অনলাইমন বিশ্ববিিযলালময়র পরীক্ষার িম ট বনম্নবলবখি 

ওময়িসাইর্ মাধযমম পূরণ করমি হমি। 
cuexam.net 

cuexamwindow.in 

িম ট-পুণ ট করমি যকামনা রকম ভুলভ্রাবি হমল, অনলাইমন েমা যিিার দইুদদনের  বভির 

কমলমের যিািলার অবিমস এমস িমম টর হােটকবপ েমা বিমি হমি। অেলাইনে সঠিকভানে 

ফর্ ম পূরণ করনল আর কনলনে আসার একদর্ই ককাে প্রন ােে কেই।  

৪) যে সমস্ত ছাত্রছাত্রীরা যসমমস্টার ২, ৪, ৬ এ টর্উশন বি বিময় ভবিট হমি, শুধুমাত্র 

িারাই বিশ্ববিিযালময়র পরীক্ষার এেবমর্ কােট অনলাইমন পামি।  

৫) ১৯ েলুাই যেমক ২৫ েলুাই ২০২১ এর মমধয অনলাইন িযিিায়, কমলে যপার্টামলর 

মাধযমম  যসমমস্টামরর ছাত্রছাত্রীমির ইন্টারনাল ও টর্উমর্াবরয়াল পরীক্ষা যনমি, িা বির হময়মছ। 

কমলে ওময়িসাইমর্ এই পরীক্ষার রুটর্ন শীঘ্রই যিওয়া হমি।  
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