
Notice regarding Under Graduate Intermediate Examinations, 2020

Students of this College are asked to note the following, as intimated by the University of Calcutta lately. The following 
examinations would be held internally, commencing from 23rd November 2020, and the routine would be uploaded soon. 

(i) B.A./B.Sc. /B.Com. Part I Examinations (under 1+1+1 system).
(ii) B.A./B.Sc./B.Com. Part II Examinations (under 1+1+1 system).
(iii) B.A./B.Sc./B.Com. Semesters II Examinations, 2020 under CBCS.
(iv) B.A./B.Sc./B.Com. Semesters IV Examinations, 2020 under CBCS.

(v) B.Com. Semester  I/III/V Examinations  for  candidates already cleared B.Com. Semester  VI Examination,
2020.

The following candidates are eligible to appear in intermediate examinations, 2020 as per UGC guidelines.
a) All  candidates  appearing  as  a  whole  in  B.A./B.Sc.  /B.Com.  Part-I  and  Part-II  Examinations  or

B.A./B.Sc./B.Com. Semesters-II and Semester-IV Examinations (all fresh candidates), as per relevant CSR.
b) All candidates who have previously failed in one or more papers/ subjects (as the case may be) either in

B.A./B.Sc./B.Com. Part-I or Part-II or both, but have cleared B.A./B.Sc./B.Com. Part-III examinations. 
c) All candidates who have not cleared one or more subjects/courses of previous B.A./B.Sc./B.Com. Semester-

II  /  IV  examinations  or  failed  to  appear  in  any  of  their  previous  B.A./B.Sc./B.Com.  even  Semester
examinations. 

d) All  candidates  who  have  failed  in  one  or  more  subjects/courses  of  previous  B.Com.  Semester  I/III/V
examinations or could not appear in any of their previous B.Com. odd Semester examinations and already
cleared B.Com. Semester-VI Examination, 2020.

A checklist containing Roll Nos. of all eligible candidates will be uploaded in the college portal and students can view
their eligibility in the Student’s Zone of the website www.bangabasi.ac.in

.  সস্নাতকস্তররেরে অন্তবতর র্তী পরের্তীকস্না  ,   ২০২০ সসংকস্নান্ত ননিররর শস্নাবলর্তী

বঙ্গববাসসী কললেলজে পবাঠরত সবাতকস্তলরর ছবাত-ছবাতসীলদের জেবানবালনবা হলচ্ছে যযে কলেকবাতবা ববশ্বববদেদবালেলয়ের সবাম্প্রবতক বনলদের শবাননসবালর বনম্নবলেবখিত বববধি 

যমেলনই অন্তবতর সী এই সকলে পরসীকবাসমেমহ কললেলজে যনওয়েবা হলব। আগবাবমে ২৩-এ নলভেম্বর ২০২০ যথেলক এই পরসীকবার সমচসী শসীঘ্রই প্রকবাবশত হলব। 

১)   (১+১+১) বসলস্টেলমের বব-এ/বব-এসবস/বব-কমে পবারর -১

২)   (১+১+১) বসলস্টেলমের বব-এ/বব-এসবস/বব-কমে পবারর -২

৩)   বসবববসএস বসলস্টেলমের বব-এ/বব-এসবস/বব-কমে যসলমেস্টেবার-২, ২০২০

৪)   বসবববসএস বসলস্টেলমের বব-এ/বব-এসবস/বব-কমে যসলমেস্টেবার-৪, ২০২০

৫)  বসবববসএস বসলস্টেলমের বব-কমে যসলমেস্টেবার-১, ৩, এববং ৫, যসই ছবাতছবাতসীলদের জেনদ যেবারবা যসলমেস্টেবার-৬ উতসীরর হলয়েলছ ২০২০ যত। 

বনম্নবলেবখিত ছবাতছবাতসীরবা এই পরসীকবাগুবলেলত বসলত পবারলব -- 

ক) সমমররভস্নারব নিতত নি যস্নারেস্না নব-এ/নব-এসনস/নব-কম পস্নারর -১, ২ অথবস্না সসরমসস্নারে-২, ৪ পরের্তীকস্নাথরর্তী। 

খ) সয সকল ছস্নাত্রছস্নাত্রর্তী নব-এ/নব-এসনস/নব-কম পস্নারর -৩ পরের্তীকস্নায় উতর্তীরর হরয়রছ নকন্তু পস্নারর -১ এবসং ২রে নকছত  সপপস্নাররে এখরনিস্না অনব্ধি অকক তকস্নাযর।

গ)  সয সকল ছস্নাত্রছস্নাত্রর্তী নব-এ/নব-এসনস/নব-কম সসরমসস্নারে-২ বস্না ৪ পরের্তীকস্নারে নকছত  সপপস্নাররে এখরনিস্না অনব্ধি অকক তকস্নাযর। 

ঘ) সসই ছস্নাত্রছস্নাত্রর্তীরররে জনিন্য যস্নারেস্না নব-কম সসরমসস্নারে-৬ উতর্তীরর হরয়রছ ২০২০ সত নকন্তু সসরমসস্নারে-১, ৩, এবসং ৫রে নকছত  সপপস্নাররে এখরনিস্না অনব্ধি 

অকক তকস্নাযর।

এই পরসীকবাগুবলে যেবারবা বদেলত পবারলব, তবালদের সকললের যরবালে নম্বর সহ নবামে খিনব শসীঘ্রই ববশ্বববদেদবালেয়ে কললেজে যপবারর বাললে আপললেবাড কলর যদেলব এববং

আমেবালদের কললেজে ওলয়েবসবাইর www.bangabasi.ac.in  এর স্টেন লডন্ট যজেবান যথেলক ছবাতছবাতসীরবা যদেলখি বনলত পবারলব। 
Sd/

Teacher In Charge
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