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B.A. (Honours. & General) Second Semester Examination, 2021 

 



 

2nd Semester 

 

দ্বিতীয় সেমেস্টামেে পেীক্ষা েংক্রান্ত দ্বিজ্ঞদ্বি 

 

দ্বিতীয় সেমেষ্টামেে েকল ছাত্রছাত্রী দ্বিজ বাদ্ব়ি বমে Blended Mode–এ দ্ববশ্বদ্ববদ্যালময়ে পেীক্ষােূদ্বি 

অিুোমে পেীক্ষা সদ্মব । েেস্ত পেীক্ষা পদ্বেিাদ্বলত হমব দ্ববশ্বদ্ববদ্যালময়ে দ্বিয়ে সেমিই । 

❖ উত্তেপত্র ততেী কোে দ্বিয়োিলী 

• পেীক্ষাে উত্তেপমত্রে উপে অবশ্যই দ্বিদ্বদ্ি ষ্টস্থামি দ্ববশ্বদ্ববদ্যালময়ে সোল িম্বে, দ্ববশ্বদ্ববদ্যালময়ে 

সেদ্বজমেশ্ি িম্বে েমে দ্বশ্ক্ষাবর্ি, দ্ববর্ময়ে িাে, সকামেিে/পমত্রে িম্বে উমেখ কেমত হমব । (প্রময়াজমি 

কমলজ প্রদ্ত্ত ফ্রণ্ট সপইজটি সতােো বযবহাে কেমত পামো ।) প্রথে পৃষ্ঠাে পাশ্াপাদ্বশ্ দ্বিতমেে প্রদ্বতটি 

পৃষ্ঠাে উপমেে অংমশ্ সোল িম্বে, দ্ববর্য়, সকামেিে/পমত্রে িম্বে উমেখ কেমত হমব । 

• A4 Size পৃষ্ঠায় (Only One Side) পৃষ্ঠাে ক্রদ্বেক েংখযা উমেখ কমে পদ্বেস্কাে পেচ্ছন্নতা বজায় সেমখ 

েুন্দেিামব দ্বলখমত হমব । 

• েকল ছাত্র-ছাত্রীমদ্ে জিয প্রদ্বতটি পমত্রে পৃথক পৃথক দ্বপ.দ্বি.এফ ফাইল ততেী কেমত হমব । ততেী কো 

দ্বপ.দ্বি.এফ ফাইমল োখমত হমব- পেীক্ষাে এডদ্বেট কাডড  > ফ্রন্ট সপইজ > উত্তেপত্র ।  তােপে 

আলাদ্া আলাদ্া কমেই দ্বিদ্বদ্ি ষ্ট পেীক্ষাে দ্বদ্ি উত্তেপত্র কমলজ ওময়বোইমে সপােি ামলে দ্বিদ্বদ্ি ষ্ট জায়গায় 

যথােেময় আপমলাি কেমত হমব । 

 

➢ দ্বিমেষভামি জ্ঞাতিযঃ  
দ্বিতীয় সেমেস্টামেে পেীক্ষাে পূর্ডোি এিং েেয়েীোে পদ্বেিতড ি হময়মে । অিােড এিং 

সরাগ্রাে সকামেডে সকাে সপপাে ৬০ িম্বমেে পদ্বেিমতড  ৩০ হমি এিং েেয়েীো ১ ঘন্টা ৩০ 

দ্বেদ্বিট । আে অিামেডে AECC এিং সরাগ্রাে সকামেডে AECC, LCC সপপাে ৪০ িমম্বে 

পদ্বেিমতড  ২০ িম্বমেে হমি এিং েেয়েীো ১ ঘন্টা । আে রযাকটিকযাল পেীক্ষাে সক্ষমত্র পূমিডে 

দ্বিয়েই িলিৎ থাকমি । অথডাৎ, রাকটিকযাল পেীক্ষাে পূর্ডোি আমে যা দ্বেল এখিও তাই 

থাকমি। এই দ্বিষময় সকামিা েংেয় থাকমল েংদ্বিষ্ট দ্বিভামেে েমে সযাোমযাে কেমত হমি । 



 

❖ দ্বিশ্বদ্বিদ্যালয় কততড ক পূিডরদ্ত্ত রশ্নপমত্রে ধের্-  

 

❖ পেীক্ষাে দ্বদ্িেূদ্বি 

Honours- 

 

General/Programme- 

 



 

❖ উত্তেপত্র জো কোে দ্বিয়োিলী- 

উত্তেপত্র জো কোে জিয কমলমজে সপােি ালটি বযবহাে কেমত হমব (মকামিািামবই দ্ববিা অিুেদ্বতমত ই-

সেইল বা সহযায়ােেযাপ-এ পাঠামিা যামব িা)।  

 উত্তেপত্র আপমলামিে জিয প্রথমে কমলমজে ওময়বোইমে দ্বিদ্বদ্ি ষ্ট সপােি ামল ছাত্র-ছাত্রীমদ্ে 

সপ্রাফাইল Login কেমত হমব । Login কোে জিয User ID-ে স্থামি Student Code-টি (সেখামিই 

Student list সথমক পাওয়া যামব) দ্বদ্মত হমব এবং Password-ে স্থামি দ্ববশ্বদ্ববদ্যালময়ে দ্বিজস্ব 

Registration No. (Admit card সথমক পাওয়া যামব) দ্বদ্মত হমব । উদ্াহেণস্বরূপ- 

User ID:   3114109-1909179 

Password:   008182 

 

উত্তেপত্র আপমলাড কোে পে অিেযই দ্বিমজে উত্তেপমত্রে আপমলামডমডট স্টযাটাে সদ্মখ দ্বিমত হমি । 

উমেখয: দ্ববশ্বদ্ববদ্যালময়ে পেীক্ষাে েূদ্বি অিুোমে ছাত্রছাত্রীো পেীক্ষা শুরুে ৩০ দ্বেদ্বিে আমগ প্রশ্নপত্র 

িাউিমলাি কেমত পােমব (কমলজ ও দ্ববশ্বদ্ববদ্যালময়ে ওময়বোইে সথমক) আে পেীক্ষাে সশ্মর্ ৩০ 

দ্বেদ্বিমেে েমযয সেই উত্তেপত্র জো কেমত হমব কমলমজে সপােি ামল । জো কেমত সকামিারূপ েেেযা হমল 

অদ্বতদ্বশ্ঘ্র দ্বিদ্বদ্ি ষ্ট দ্ববিামগে োমথ সযাগামযাগ কেমত হমব এবং তদ্িুযায়ী খাতা জো কেমত হমব । খাতা জো 

কেমত িা পােমল অথবা অেেময় জো দ্বদ্মল কমলজ সকামিািামবই দ্ায়বদ্ধ থাকমব িা ।  

❖ রময়াজিীয় দ্বিদ্বদ্ড ষ্ট ওময়ি দ্বলঙ্কেেূহ- 

* দ্ববশ্বদ্ববদ্যালময়ে ওময়বোইে : www.klyuniv.ac.in 

* কমলজ-এে ওময়বোইে : www.cbmahavidyalaya.ac.in 

* প্রশ্নপত্র িাউিমলাি কোে সপােি াল : http://cmtdemoproject.com/default.aspx 

* উত্তেপত্র জো কোে সপােি াল : http://chapracollege.co.in/portal/logIn.aspx 

* সু্টমিণ্ট দ্বলষ্ট-এে দ্বলঙ্ক : http://chapracollege.co.in/portal/StudentSearch.aspx 

* ফাইল আপমলামিি স্টযাোে-এে দ্বলঙ্ক : http://chapracollege.co.in/StudentSearch.aspx 

 

পেীক্ষায় সকামিারূপ যদ্বিক েেেযা হমল তৎক্ষর্াৎ সযাোমযাে কেমত হমি- 

HELPLINE: +91 7365098572, 7365098573 (10:00AM TO 5:00 PM) 

SIGN IN  

http://www.klyuniv.ac.in/
http://www.cbmahavidyalaya.ac.in/
http://cmtdemoproject.com/default.aspx
http://chapracollege.co.in/portal/logIn.aspx
http://chapracollege.co.in/portal/StudentSearch.aspx
http://chapracollege.co.in/StudentSearch.aspx
http://chapracollege.co.in/portal/logIn.aspx
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***বিশেষ প্রশয়োজশে বিভোগীয় বেক্ষকশের/বেবক্ষকোশের সোশে যেোগোশেোগ করো যেশে পোশর । 

CHAPRA BANGALJHI MAHAVIDYALAYA 

Bangaljhi, Nadia 
        

Department Name of Teachers Whats App No Email ID 

Bengali 

Dr. Kajal Ganguli (HOD) 9432959433 ganguli111kajal@gmail.com 

Sri Basudeb Ghosh 9153049591 basudebghosh094@gmail.com 

Sri Amal Kr. Mondal 7001214364 mandalamalkumar14@gmail.com 

Piyali Bhattacharya 9432060454  bhattacharyapiyalicbm@gmail.com 

Education 
Sri Sudipta Ghosh (HOD) 9635299698 ananya4ghosh@gmail.com 

Smt. Miratun Nahar 7602530947 naharmira94@gmail.com 

English 

Smt. Suravi Biswas (HOD) 7501211783 suravibiswas828@gmail.com 

Smt. Sahana Khatun 9635562882 sahanamondal2020@gmail.com 

Sri Koushik Dey 9232381115 koushikd351@gmail.com 

Geography 

Sri Jishnu Sar (HOD) 9749439397 sarjishnu@gmail.com 

Sri Shakti Dutraj 9679966292 shaktidutraj7@gmail.com  

Smt. Indrani Biswas 9476268548 indranicbm@gmail.com 

History 

Sri Azad Ali Shaikh (HOD) 9732928276 azadalishaikh276@gmail.com 

Sri Dipanjan Dey 9734067466 ddey3554@gmail.com 

Smt. Nazma Khanam 9775952834 nazmashewli90@gmail.com 

Philosophy 
Sri Barun Ghosh (HOD) 9733764299 barun2014ghosh@gmail.com 

Sri Sujit Adhikary 9775604726 adhikarysujit2019@gmail.com 

Pol.Seience 

Smt. Gargi Sengupta (HOD) 7797598879 gargisengupta.cbm@gmail.com 

Smt. Oindrila Biswas 8900624740 oindrilacbm@gmail.com 

Sri Biplab Biswas 9732125776 biplobbiswasmintu1981@gmail.com 

Sri Swaraj Bakshi 7407759105 swarajbakshi5@gmail.com 

Sanskrit 

Sri Asit Biswas (HOD) 9735681540 biswasasit.2011@gmail.com 

Sri Chiranjit Pramanik 8016479074 chiranjit060490@gmail.com 

Sri Jhantu Das 9641446066 jhantudas231291@gmail.com 

Sociology Sri Susanta Biswas 9563538762 susantabiswas534@gmail.com 

Phy.Education 

Sri Moslem Uddin Mollaha (HOD) 9153168028 mollahmoslemuddin@gmail.com 

Sri Khorshed Alam 9091976767 khorsedalam598@gmail.com 

Sri Abdul Karim Shaikh 9153191344 karim.confident@gmail.com 

Sri Noor Uddin Shaikh 9734825750 nooruddinshaikh536@gmail.com 

 

mailto:ganguli111kajal@gmail.com
mailto:basudebghosh094@gmail.com
mailto:mandalamalkumar14@gmail.com
mailto:bhattacharyapiyalicbm@gmail.com
mailto:ananya4ghosh@gmail.com
mailto:naharmira94@gmail.com
mailto:suravibiswas828@gmail.com
mailto:sahanamondal2020@gmail.com
mailto:koushikd351@gmail.com
mailto:sarjishnu@gmail.com
mailto:shaktidutraj7@gmail.com
mailto:indranicbm@gmail.com
mailto:azadalishaikh276@gmail.com
mailto:ddey3554@gmail.com
mailto:nazmashewli90@gmail.com
mailto:barun2014ghosh@gmail.com
mailto:adhikarysujit2019@gmail.com
mailto:gargisengupta.cbm@gmail.com
mailto:oindrilacbm@gmail.com
mailto:biplobbiswasmintu1981@gmail.com
mailto:swarajbakshi5@gmail.com
mailto:biswasasit.2011@gmail.com
mailto:chiranjit060490@gmail.com
mailto:jhantudas231291@gmail.com
mailto:susantabiswas534@gmail.com
mailto:mollahmoslemuddin@gmail.com
mailto:khorsedalam598@gmail.com
mailto:karim.confident@gmail.com
mailto:nooruddinshaikh536@gmail.com

