SEM- I, III & V EXAMINATION NOTICE
Dhruba Chand Halder College is going to organize Tutorial/ Practical
and Internal Assessment examinations as parts of B.A/ B.Sc/ B.Com
Semester I, III & V Examinations 2020 following modalities and
guidelines framed by the University of Calcutta.
Internal Assessment (IA) examinations will be held during last week of
February and first week of March, 2021. Detailed examination schedule
will be published soon.
 Mode of these examinations may differ from one department to other.
 Honours course students will have to contact with their departmental
teachers for detailed information.
 General course students will contact with teachers of their every subjects of
study.
 Question papers of Internal assessment will be available from the college
website before 15 minutes from the time of examination. It will also be
available in respective WhatsApp groups.
 Regarding Project / Practical/ Group Discussion, contact with your
department.
 Get a clear idea about the mode of submission of answer papers/ projects
etc from your respective department.

SEM- 1, 3 & 5 EXAMINATION NOTICE
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিযদ্েশ ও বি়েমািু যা়ে়ী ধ্রুিচাাঁদ্ হালদ্ার কযলজ আসন্ন B.A/
B.Sc/B.Com Sem-1, 3 ও 5 Examinations 2020-র অঙ্গ বহসাযি Tutorial/
Practical এিং Internal Assessment পর়ীক্ষার িযািস্থা করযে।
Internal Assessment -এর পর়ীক্ষা চলবত ফেব্রু়োবর মাযসর ফশষ সপ্তাহ এিং মাচে
মাযসর প্রথম সপ্তাযহ অিু বিত হযি।
বিস্তাবরত পর়ীক্ষাসূ চ়ী শ়ীঘ্রই  প্রকাশ করা হযি।
# বিবিন্ন বিিাযের পর়ীক্ষা গ্ৰহি পদ্ধবত বিবিন্ন হযত পাযর।
# অিাসে োত্রোত্র়ীরা তাযদ্র বিযজযদ্র বিিাযের অধ্যাপক/ অধ্যাবপকাযদ্র সযঙ্গ
ফযাোযযাে করযি।
# ফজিাযরল ফকাযসের োত্রোত্র়ীরা ফয ফয বিষ়ে পয়ে, ফসই  বিিাযের অধ্যাপক/
অধ্যাবপকাযদ্র সযঙ্গ ফযাোযযাে করযি।
# Internal Assessment পর়ীক্ষার প্রশ্নপত্র কযলজ ওয়েিসাই ট ফথযক বিধ্োবরত
বদ্যি পর়ীক্ষা শুরুর ১৫ বমিঃ আযে ডাউিযলাড করযত পারযি। প্রশ্নপত্র বিজ বিজ
WhatsApp গ্ৰুযপও পাও়ো যাযি।
# Project/ Practical/Group Discussion -এর িযাপাযর বিজ বিজ বিিাে়ী়ে
অধ্যাপক/ অধ্যাবপকাযদ্র সাযথ ফযাোযযাে করযি।
# পর়ীক্ষার উত্তরপত্র/প্রযজক্ট বকিাযি জমা ফদ্যি তা বিজ বিজ বিিাে ফথযক ফজযি
ফিযি।

