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Instructions regarding conduction of Internal Examination, November-December 2020
1. This is the common instruction set for Semester-2 (Honours + General) and Semester-4 (Honours + General)
Examination under CBCS system.
a) The examination would be held over ONLINE mode, for the theory component only. The date and time would be soon
announced in the College website www.bangabasi.ac.in.
b) All the Question Papers would be uploaded in shared Google drives at least half an hour before the commencement of
examination. The relevant links for the drives (Honours & General) would be provided in the website in due time.
c) The examination papers would be of 50 marks and duration would be two hours.
d) Please use blank A4 sized paper to answer the question & DO WRITE your roll number & Page Number in every page.
e) On the first page, students have to write down their names and University Registration and Roll Numbers VERY
CAREFULLY. Also, the paper and date of examination has to be mentioned. Two examples are shown as follows:
Internal Examination, 4th Semester
Subject: Physics Honours
Paper- CC8 (Mathematical Methods-3)
Name - Biswaroop Ganguly
Registration Number: 142-1111-0567-18
Roll Number: 3142-21-0046
Date: 25.11.2020

Internal Examination, 2nd Semester
Subject: Physics General
Paper – GE2 (Electricity & Magnetism)
Name - Sumona Dey
Registration Number: 142-1221-0345-19
Roll Number: 3142-11-0004
Date: 29.11.2020

f) After answering the paper, the student has to scan all the pages by a proper document scanner that can be downloaded
from Google Playstore. Then, the pages should be cropped and a proper filter has to be used so as to get a clear view of
the answers. The entire file has then to be converted to a SINGLE PDF DOCUMENT. Separate pages would not be
allowed.
g) The student has to name the file as Paper-Roll Number-Name format. As for examples already stated, the filenames
should be CC8-3142210046-BiswaroopGanguly.pdf and GE2-3142110004-SumonaDey.pdf.
h) The answer document should be attached and mailed to the departmental e-mail ID’s within the stipulated timeframe.
Please double check the attachment. On receipt, a confirmation mail would be immediately sent to the student.
i) In case of any difficulty faced, students may contact the department over the whattsapp/phone number that would be
provided in the College Website.
j) Second Semester Honours Students have to appear in (CC-3, 4), (GE-2), AECC-2(ENVS)
Second Semester General Students have to appear in (CC/GE-2) of all subjects chosen by them and AECC-2(ENVS).
Fourth Semester Honours Students have to appear in (CC-8, 9, 10, SEC-B), (GE-4).
Fourth Semester General Students have to appear in (CC/GE-4) of subjects chosen by them, and SEC-B2 of a core course.
Apart from that, students of B.A (G) Sem-4 have to appear in LCC-2 apart from their two core courses and the SEC paper.
2. The same would be the instruction set for Part-II (Honours & General) students of (1+1+1) Annual System, only their
Paper Names would change. Honours Papers -III & IV as well as General Paper-II & III will be each of 50 marks and 2
hours duration. Students should take a note of the University Notice in this regard, which is uploaded in the website.
3. Students of Part-I (Honours & General), of (1+1+1) Annual System if any, have to appear in 100 marks papers.
Duration would be 2 hours for both Honours & General examination. Honours Papers are I & II, General is Paper-I only
and also the compulsory language paper have to be cleared if not done earlier.. Other modalities regarding getting the
questions from Google drives & sending answer scripts to departments via email would be same as the abovementioned.

বঙ্গবাসী কলেজ,
১৯, রাজকুমার চক্রবর্তী সরণি, কেকার্তা-৭০০০০৯
ইন্টারনাে পরীক্ষার ণনলদে ণিকা, নলেম্বর - ণিলসম্বর ২০২০

১। CBCS ণনয়মানুসালর সসণমস্টার-২ ( অনাসে + সজনালরে) এবং সসণমস্টার-৪ ( অনাসে + সজনালরে) পরীক্ষার ণনলদে িঃ---ক) পরীক্ষাটি সম্পূ িে োলব অনোইলন হলব। এই পরীক্ষা শুধু মাত্র ণিওণর পত্র গুণের জনয প্রল াজয। পরীক্ষার র্তাণরখ এবং সময় সত্ত্বর কলেজ ওলয়বসাইট
www.bangabasi.ac.in -এ ণদলয় সদওয়া হলব।
খ) সমস্ত প্রশ্নপত্র পরীক্ষার অন্তর্ত আধঘন্টা আলে প্রলর্তযক ণবোলের ণনণদে ষ্ট গুেে ড্রাইলে সদওয়া িাকলব। ণনণদে ষ্ট সময় গুেে ড্রাইলের ণেঙ্ক (অনাসে এবং সজনালরে)
ওলয়বসাইলট সদওয়া হলব।
ে) প্রণর্তটি পরীক্ষার সবেলমাট নম্বর ৫০। সময়সীমা ২ ঘন্টা।
ঘ) A4 সাইলজর সাদা কােলজ প্রলশ্নর উত্তর ণেখলর্ত হলব। প্রলর্তযক পৃ ষ্ঠার ওপলর সরাে নম্বর এবং সপজ নম্বর ণেখলর্ত হলব।
ঙ) প্রিম পৃ ষ্ঠায় পরীক্ষািী ণনলজর নাম, ণবশ্বণবদযােলয়র সরণজলেিন নম্বর, এবং সরাে নম্বর ণেখলর্ত হলব। স সপপালরর পরীক্ষার উত্তরপত্র, সসই সপপালরর নাম এবং
পরীক্ষার র্তাণরখ খার্তার ওপর উলেখ করলর্ত হলব।আলের পৃ ষ্ঠায় উদাহরি সদলখ দাও।
চ) উত্তরপত্র সেখা হলয় াওয়ার পর গুেে সে সস্টার সিলক িাউনলোি করা স্ক্যানালর প্রণর্তটি পৃ ষ্ঠা োলোোলব স্ক্যান করলর্ত হলব এবং অপ্রলয়াজনীয় অংি ক্রপ কলর
বাদ ণদলর্ত হলব।। স্ক্যান করা পৃ ষ্ঠা গুণে স্পষ্ট করার জনয উপ ুক্ত ণিল্টার বযবহার করলর্ত হলব। এরপর প্রণর্তটি পৃ িক পৃ ষ্ঠা ণনলয় একটি ণসঙ্গে ণপণিএি িকুলমন্ট বানালর্ত
হলব। সসই ণপণিএি িাইেটি ণিপাটেলমলন্টর ণনণদে ষ্ট ইলমইে-এ পাঠালর্ত হলব। পৃ িক পৃ িক োলব পৃ ষ্ঠাগুণে পাঠালে চেলব না।
ছ) পরীক্ষািী উত্তর পলত্রর ণপণিএি িাইলের িাইে নাম তর্তণর করলব ণনম্নণেণখর্ত িমেযাট সমলন।
Paper-- Roll Number -- Name---, উদাহরি আলের পৃ ষ্ঠায় সদলখ নাও।
জ) ণপণিএি িাইেটি ণনণদে ষ্ট সমলয়র ণের্তর ণবোে দ্বারা ণনণদে ষ্ট ইলমইে আইণি সর্ত সমইে করলর্ত হলব। সমইে পাঠালনার পর ণবোলের পক্ষ সিলক প্রলর্তযক পরীক্ষািী
সমইে পালব ার মারির্ত সস জানলর্ত পারলব র্তার পাঠালনা সমইে েৃ হীর্ত হলয়লছ।
ঝ) সকালনা রকম সমসযার সম্মু খীন হলে ণবোলের সমাবাইে নম্বলর ( া ওলয়বসাইলট সদওয়া িাকলব) স াোল াে করলর্ত হলব ছাত্রছাত্রীলদর।
ঞ) ২য় সসণমস্টালরর অনাসে পরীক্ষািীরা স সব ণবষলয় পরীক্ষা সদলব----CC-3, CC-4, GE-2, AECC-2(ENVS)
২য় সসণমস্টালরর সজনালরলের পরীক্ষািীরা স সব ণবষলয় পরীক্ষা সদলব---- CC/GE-2 ার া কণম্বলনিন এবং AECC-2( ENVS)
৪িে সসণমস্টালরর অনাসে পরীক্ষািীরা স সব পরীক্ষা সদলব------CC-8, CC-9, CC-10, SEC-B, GE-4
৪িে সসণমস্টালরর সজনালরলের পরীক্ষািীরা স সব ণবষলয় পরীক্ষা সদলব---- CC/GE-4 ( ার া কণম্বলনিন) এবং একটি SEC-B ।
৪িে সসণমস্টালরর কোণবোলের সজনালরে ছাত্রছাত্রীরা সকার সকাসে ও SEC-B ছাড়া LCC-2 ( বাংো/ অেটারলনটিে ইংণেি) সদলব।
২) (১+১+১)- অযানুয়াে ণসলস্টলমর পাটে-২ অনাসে এবং সজনালরে ছাত্র-ছাত্রীলদরও উপলরাক্ত একইপ্রকালর পরীক্ষা সনওয়া হলব, শুধু সপপালরর নামগুণে ণেন্ন হলব।
অনালসের সপপার-৩, ৪ এবং সজনালরলের সপপার ২, ৩, সবকটিই ৫০-নম্বর এবং দুই ঘন্টার। ছাত্রছাত্রীলদর অবিযই ণবশ্বণবদযােলয়র এই সংক্রান্ত সনাটিি-টি সদলখ ণনলর্ত
বো হলে।
৩) (১+১+১)- অযানুয়াে ণসলস্টলমর পাটে-১ অনাসে এবং সজনালরে ছাত্র-ছাত্রীলদরও উপলরাক্ত একইপ্রকালর পরীক্ষা সনওয়া হলব, র্তালদর জনয প্রণর্তটি সপপালরর
পূ িেমান-১০০ নম্বর এবং সময়সীমা ২-ঘন্টা। অনালসের সপপার-১ এবং ২ ও সজনালরলের সপপার-১ প্রশ্নপত্র এমনোলব তর্তরী হলব া দুই ঘন্টায় সিষ করা সম্ভব।
আবণিযক োষাপত্রটির পরীক্ষায় আলে উত্তীিে না হলয় িাকলে সসটিও ণদলর্ত হলব। প্রশ্নপত্র পাওয়া এবং উত্তরপত্র জমা সদওয়ার ণনয়মাবেী একইরকম িাকলব।

