
 

উদয়নারায়ণপুর মাধবীলতা মহািবদ ালয় 

(সরকাির অনুদান া  এবং কিলকাতা িব িবদ ালয় কতৃক অনুেমািদত) 

িত া-২০০৬ 

পা -উদয়নারায়ণপুর (জ লপাড়া), হাওড়া-৭১১২২৬ 

দূরভাষ-০৩২১৪-২৫৭৪৪৪ 

 

িসিবিসএস(CBCS) এর ি তীয় ও চতুথ সেম ার এবং ১+১+১ িসে েমর পাট-১ এবং পাট-২ 

পরী া সং া  িব ি  

এত ারা সংি  সকলেক জানােনা হে  য, কিলকাতা িব িবদ ালেয়র িনেদশনামা অনুসাের আগামী ৩০.১১.২০২০ 

তািরখ থেক CBCS ব ব ার ২য় ও ৪থ এবং ১+১+১ ব ব ার পাট-১ ও পাট-২ পরী ার আভ রীণ মূল ায়ন 

(Internal Assessment) সংঘিটত হেব। 

মূল ায়ন ি য়ায় CBCS কাঠােমা অনুসরণ কের িলিখত পরী া, ােজ /টাম পপার তির ও াি ক াল পরী া 

নওয়া হেব। িলিখত পরী া বািড়েত বেস এবং াি ক াল পরী া online platform/meeting apps এর 

মাধ েম দওয়া যােব। কেলেজ এেস পরী া িদেত হেব না। 

CBCS ব ব ার ২য় এবং ৪থ সেম ােরর পরী ার িতিট কােসর পূণমান হেব ৫০ ন র ও সময়সীমা থাকেব 

২ ঘ া। অপরিদেক, ১+১+১ ব ব ার পাট-১ এর িতিট পে র পূণমান হেব ১০০ ন র ও সময়সীমা থাকেব ২ 

ঘ া এবং পাট-২ এর পূণমান হেব ৫০ ন র ও সময়সীমা থাকেব ২ ঘ া। 

প  কেলেজর ওেয়বসাইেট এবং  পরী াথীেদর Email ID ত ( কবলমা  Honours এর িশ াথীেদর) 

দওয়া হেব। িনধািরত সমেয় পরী া শষ হওয়ার ৩০ িমিনেটর মেধ  online-এ(অথাৎ সংি  িবষেয়র 

অধ াপক/ অধ ািপকার Email Id ত ) অথবা offline mode-এ( অথাৎ কেলেজ এেস) উ র প  জমা দওয়া 

যােব। Online-এ উ রপ  pdf file কের সংি  Email Id ত পাঠােত হেব। উ রপে র িতিট পৃ ায় পৃ া 

ন র উে খ করেত হেব।উ রপে র থম পৃ ায় িব িবদ ালয়, কেলজ, পরী ার  নাম উে খ করা ছাড়াও Paper 

এবং িব িবদ ালেয়র রাল ও রিজে শন ন র িলখেত হেব।উ রপে র িতিট পৃ ায় িব িবদ ালেয়র রাল ন র 

এবং রিজে শন ন র িলখেত হেব। উ রপে র পৃ া িল পৃ া ন র অনুযায়ী পর পর সািজেয় একিটমা  pdf 

file কের পাঠােত হেব। Plain A4 কাগেজর একিদেক (oneside) উ র িলখেত হেব। উ রপে  িনেজর নাম 

লখা যােব না। কােলা কািল ব বহার করেল ভােলা হয়। 



 

 

পরী াথীেদর িনয়িমত কেলেজর website দখেত হেব। পরী া সং া  অনুস ােনর জন  সকল িবষেয়র 

পরী াথীরা সংি  িবষেয়র িবভাগীয় ধােনর সে  যাগােযাগ করেত পাের। িবিভ  িবষেয়র িবভাগীয় ধান/ 

িসিনয়রেমা  অধ াপক ও অধ ািপকার মাবাইল ন র হল-- 

১. বাংলা( 9477038718) 

২.ইংেরিজ( 9002477383) 

৩. সং ৃ ত( 9674554027) 

৪.ইিতহাস(9477024480) 

৫. ভূেগাল( 94332 43936) 

৬. দশন( 9432261393) 

৭. িশ ািব ান(8001067634) 

৮. গিণত( 7407657774) 

৯. রা িব ান( 9674026563) 

১০. খাদ  ও পুি িব ান(8900285626) 

১১. শারীরিশ া(9064241492) 

১২. সংগীত(9836542982) 

১৩.রসায়নিবদ া(8001631601) 

১৪.পদাথ িব ান(7407657774) 

১৫.পিরেবশিবদ া(9732724911) 

 

পরী ার সময়সূিচ (Examination Time-table) িনেচ দওয়া হল।  

                                                                                        Sd/- 

                                                                         Principal 


