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প ম সেম ােরর পরী া সং া িনয়মাবলী
প ম সেম ােরর সকল ছা ছা ী িনজ বািড় বেস Blended Mode–এ িব িবদ ালেয়র পরী াসূ িচ
অনু সাের পরী া দেব । সম পরী া পিরচািলত হেব িব িবদ ালেয়র িনয়ম মেনই ।

উ রপ তরী করার িনয়মাবলী

 পরী ার উ রপে র উপর অবশ ই িনিদ ােন িব িবদ ালেয়র রাল ন র, িব িবদ ালেয়র
রিজে শন ন র সে িশ াবষ, িবষেয়র নাম, কােসর/পে র ন র উে খ করেত হেব । ( েয়াজেন
কেলজ দ
পইজ তামরা ব বহার করেত পােরা ।) থম পৃ ার পাশাপািশ িভতেরর িত
পৃ ার উপেরর অংেশ রাল ন র, িবষয়, কােসর/পে র ন র উে খ করেত হেব ।
 A4 Size পৃ ায় (Only One Side) পৃ ার িমক সংখ া উে খ কের পির ার পর তা বজায় রেখ
সু রভােব িলখেত হেব ।
 সকল ছা -ছা ীেদর জন িত পে র পৃ থক পৃ থক িপ.িড.এফ ফাইল তরী করেত হেব । তরী করা
িপ.িড.এফ ফাইেল রাখেত হেব- পরী ার এডিমট কাড >
পইজ > উ রপ । তারপর
আলাদা আলাদা কেরই িনিদ পরী ার িদন তি প কেলজ ওেয়বসাইেট পাটােলর িনিদ জায়গায়
যথাসমেয় আপেলাড করেত হেব ।

***িবেশষভােব জানােনা যাে য, 01.01.2022 তািরেখ দ িব িবদ ালেয়র
িব ি অনু যায়ী উ রপে র থেম িব িবদ ালয় দ এডিমট কাড রাখেত
হেব । এডিমট কাড িবহীন উ রপ স ূ ণভােব বািতল বেল গণ হেব ।।

 উ রপ জমা করার িনয়মাবলীউ রপ জমা করার জন কেলেজর পাটাল ব বহার করেত হেব ( কােনাভােবই িবনা অনু মিতেত ইমইল বা হ ায়াটস াপ-এ পাঠােনা যােব না)।
উ রপ আপেলােডর জন থেম কেলেজর ওেয়বসাইেট িনিদ পাটােল ছা -ছা ীেদর
াফাইল Login করেত হেব । Login করার জন User ID-র ােন Student Code- ( সখােনই
Student list থেক পাওয়া যােব, তেব িব িবদ ালেয়র রাল নং টাই Student Code বেল িবেবিচত
হে ) িদেত হেব এবং Password-র ােন িব িবদ ালেয়র িনজ Registration No. (Admit card
থেক পাওয়া যােব) িদেত হেব । উদাহরণ পUser ID:
3114109-1909179
SIGN IN
Password:
008182
উ রপ আপেলাড করার পর অবশ ই িনেজর উ রপে র আপেলােডেডট

াটাস দেখ িনেত হেব ।

উে খ : িব িবদ ালেয়র পরী ার সূ িচ অনুসাের ছা ছা ীরা পরী া

র ৩০ িমিনট আেগ প
ডাইনেলাড করেত পারেব (কেলজ ও িব িবদ ালেয়র ওেয়বসাইট থেক) আর পরী ার শেষ ৩০
িমিনেটর মেধ সই উ রপ জমা করেত হেব কেলেজর পাটােল । জমা করেত কােনা প সমস া হেল
অিতিশ িনিদ িবভােগর সােথ যাগােযাগ করেত হেব এবং তদনু যায়ী খাতা জমা করেত হেব । খাতা জমা
করেত না পারেল অথবা অসমেয় জমা িদেল কেলজ কােনাভােবই দায়ব থাকেব না ।
 েয়াজনীয় িনিদ ওেয়ব িল সমূ হ* িব িবদ ালেয়র ওেয়বসাইট : www.klyuniv.ac.in
* কেলজ-এর ওেয়বসাইট : www.cbmahavidyalaya.ac.in
* উ রপ জমা করার পাটাল : http://chapracollege.co.in/portal/logIn.aspx
* ু েড িল -এর িল : http://chapracollege.co.in/portal/StudentSearch.aspx
* ফাইল আপেলােডড াটাস-এর িল : http://chapracollege.co.in/StudentSearch.aspx

পরী ায় কােনা প যি ক সমস া হেল তৎ ণাৎ যাগােযাগ করেত হেব-

HELPLINE: +91 7365098572, 7365098573 (10:00AM TO 5:00 PM)
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ROLL ...………………………………
ROLL:
……………………………………………………….…
……………………………………………………….
………………………. NO: …………...
…
...…….…………
………….…….
UNIVERSITY REGISTRATION NO. ……………….…..……
…………
…..…… OF …...……………
… ……………….….………
….….……….…..
SUBJECT: ……………….
SUBJECT:
……………….………………
…………..……
…..…… COURSE NO. ………………………
……………………………………..
……………...
TOTAL PAGES USED:: …………………………………………………..……………………………….
…………………………………………………..……………………………

***িবেশষ
িবেশষ েয়াজেন িবভাগীয় িশ কেদর/িশি
কেদর িশি কােদর সােথ যাগােযাগ করা যেত পাের ।

CHAPRA BANGALJHI MAHAVIDYALAYA
Bangaljhi, Nadia
Department

Bengali

Education

English

Geography

History

Philosophy

Pol.Seience

Sanskrit
Sociology

Phy.Education

Name of Teachers

Whats App No

Email ID

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

Sri Sudipta Ghosh (HOD)

9635299698

ananya4ghosh@gmail.com

Smt. Miratun Nahar

7602530947

naharmira94@gmail.com

Smt. Suravi Biswas (HOD)

7501211783

suravibiswas828@gmail.com

Smt. Sahana Khatun

9635562882

sahanamondal2020@gmail.com

Sri Koushik Dey

9232381115

koushikd351@gmail.com

Sri Jishnu Sar (HOD)

9749439397

sarjishnu@gmail.com

Sri Shakti Dutraj

9679966292

shaktidutraj7@gmail.com

Smt. Indrani Biswas

9476268548

indranicbm@gmail.com

Sri Azad Ali Shaikh (HOD)

9732928276

azadalishaikh276@gmail.com

Sri Dipanjan Dey

9734067466

ddey3554@gmail.com

Smt. Nazma Khanam

9775952834

nazmashewli90@gmail.com

Sri Barun Ghosh (HOD)

9733764299

barun2014ghosh@gmail.com

Sri Sujit Adhikary

9775604726

adhikarysujit2019@gmail.com

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

Sri Chiranjit Pramanik

8016479074

swarajbakshi5@gmail.com
chiranjit060490@gmail.com

Sri Jhantu Das

9641446066

jhantudas231291@gmail.com

Sri Susanta Biswas

9563538762

susantabiswas534@gmail.com

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

