DHRUBA CHAND HALDER COLLEGE

Attention
B.A. B.Sc Part III Examinees, 2020

This document has been prepared for Part III students of Dhruba Chand
Halder College in accordance with the guidelines and instructions put
forward by University of Calcutta and UGC.

ধ্রুবচ াঁদ হ লদ র কলললের তৃ তীয় বলষের (3rd Year) ছ ত্রছ ত্রীলদর আসন্ন প র্ে থ্রি
(Part - III) পরীক্ষ র প্র ক্ক লল থ্রকছু অথ্রত প্রলয় েনীয় ব তে এখ লন তু লল ধর হল|
পরীক্ষ য় বস র আলে প্রলতেকটি পলয়ন্ট ভ ল কলর পড়| এই বছর Covid-19
অতিমারীর কারনে ছাত্রছাত্রীরা িানের বাত়িনি বনেই পরীক্ষা দেনব|
সুতর াং, প্রথম দ্ব থ্রয়ত্ব হল, ব থ্রড়লত পরীক্ষ দদওয় র পথ্ররলবশ বে য় র খ |

❖ কনব পরীক্ষা ? কখে পরীক্ষা?
Honours:
Date
01.10.2020
03.10.2020
05.10.2020
07.10.2020
08.10.2020

Time
12 noon to 2pm
12 noon to 2pm
12 noon to 2pm
12 noon to 2pm
12 noon to 2pm

Paper
Paper V
Paper VI
Paper VII
Paper VIII
ENVS

General:
Date
01.10.2020

Time
12 noon to 2pm

03.10.2020

12 noon to 2pm

05.10.2020
04

12 noon to 2pm

08.10.2020

12 noon to 2pm

Paper
Paper IV
(your 1st elective subject)
Paper IV
(your 2nd elective subject)
Paper IV
rd
(your 3 elective subject)
ENVS

❖ প্রশ্নপত্র কীভানব পাব?
প্রশ্নপত্র ওলয়বস ইর্ দথলক ড উনলল ড করলত হলব| পরীক্ষ শুরু হওয় র 20 থ্রমথ্রনর্
আলে ড উনলল ড কর য লব থ্রনলন ক্ত ওলয়বস ইর্ দথলক:
http://www.dchcollege-admission.org
(most prefered website to download question paper)

http://www.dchcollege.org
https://www.cuug.in
https://www.cuug20.in
https://www.culibrary.ac.in

❖ যতে ডাউেন াড করনি ো পাতর?
খুব অসুথ্রবলধ হলল সাংথ্রিষ্ট থ্রবষলয়র থ্রবভ েীয় প্রধ নলক অথব দসই থ্রবভ লের
অনে নে অধে পক ব অধে থ্রপক ক দহ য় র্স্অে লপ দয ে লয ে কর য লব|

❖ প্রনশ্নর উত্তর দকাথায় ত খব?
A-4 ম লপর স দ ক েলে উত্তর থ্রলখলত হলব| এই ক েে দত মর ই দে ে ড় কলর
র খলব| যথ্রদ এক লেই ন প ও, তলব স দ খ ত য় উত্তর থ্রলখলব| প্রথ্রতটি দপপ লরর
েনে একটি কলর কভ র দপে (Cover Page) ততরী করলত হলব| একর্ মলডল
কভ র দপে থ্রদলয় দদওয় হল| ওই কভ র দপলে দয সব তথে চ ওয় হলয়লছ, সব থ্রদলত
হলব| দত ম র Ragistration Certificate (original) হ লতর ক লছ র খলব| দয সব
পৃষ্ঠ য় উত্তর থ্রলখলব, ত র প্রথ্রতটির উপলরর থ্রদলক Registration No., Date, এবাং
Page No. থ্রদলয় র খলব| দভতলরর প ত র অনুথ্রলথ্রপ এই ডকুলমলন্টর দশলষ দদখ লন
হল|

❖ পরীক্ষা দেনে উত্তরপত্র কীভানব জমা দেব ?
আলে দথলক দত ম র দম ব ইল দ লন Abode Scanner download কলর install
কলর র খ থ কলব| abode scanner কীভ লব ড উনলল ড করলত হয়, ত থ্রনলচর
ছথ্রবলত দদখ লন হল:

গুগুল দে দত থ্রেলয় র্ ইপ করAbode scanner. এরপর দসর্ ইনস্টল কর| ইনস্টল
কর র সময় দত ম র ইলমইল অে ক উন্ট থ্রদলয় দরথ্রেস্ট র কর| কে লমর সহ
সবথ্রকছু লক দব ত মটি টিলপ দ ও| দত ম র দম ব ইলল অে পটি দদখলত প লব|
এব র সবেপ্রথম দত ম র Registration Certificate এবাং ত রপর দত ম র
উত্তরপলত্রর Cover Page, ত রপর উত্তর পলত্রর ১ নাং পৃষ্ঠ , ত রপর ২ নাং পৃষ্ঠ ,....
পরপর scan করলব| সব পৃষ্ঠ scan কর হলয় দেলল একস লথ একর্ PDF

ইল

ততরী করলব| Abode scanner-এর স হ লযে কীভ লব দত ম র উত্তরপত্র ততথ্রর
করলব, থ্রনলচর ছথ্রবলত ত দদখ লন হল:
প্রথলম অে বড স্ক্ে ন র অে পটি দখ ল| ত র থ্রনলচ প ত র মত দদখলত ডকুলমন্ট স ইন
আলছ| দসর্ লত থ্রিক কর| দত ম র সদে দত ল উত্তরপলত্রর ছথ্রবগুথ্রল সহ দপে খুললব,
য থ্রনলচর প্রথম ছথ্রবটির মত দদখলত|

এব র

স ইনটিলত থ্রিক কর| থ্রদ্বতীয় ছথ্রবটির মলত দদখলত উইলড খুলল য লব|

দসখ লন দপলনর মলত দদখলত, য র প লশ দলখ আলছ ‘Abode Scan 28 Sep 2020’,
দসর্ ই থ্রিক কর| তৃ তীয় ছথ্রবর মলত দদখলত উইলড খুলল য লব| তৃ তীয় ছথ্রবর ম লে
দয × স ইনটি আলছ দসখ লন থ্রিক কর এবাং ব াঁথ্রদলকর ঘলর হ ত র খ| ত রপর
দত ম র নতু ন

ইল দনম দ ও|

❖ তপতডএফ ফাই কী োনম পাঠাব ?
ইলটি প্রথলম DD_Registration No. ন লম দসভ কলর দনলব| যথ্রদ তু থ্রম
3 ত থ্ররখ পরীক্ষ দ ও এবাং যথ্রদ দত ম র দরথ্রেলেশন নম্বর হয় 1131221-1876-16, ত হলল তু থ্রম এইভ লব

ইল দসভ করলব:

03_113-1221-1876-16

❖ উত্তরপত্র পাঠাব কী কনর ?
থ্রনলচ সব থ্রবষলয়র ই-দমইল আইথ্রড দদওয় হল| তু থ্রম দয থ্রবষলয়র পরীক্ষ থ্রদচ্ছ এবাং
অন সে ন দেন লরল পরীক্ষ থ্রদচ্ছ, ত দদলখ থ্রনলয় দসই থ্রনথ্রদেষ্ট ই-দমইল এ উত্তরপত্র
প ঠ লব|

B.A./B.Sc./B.Com. Part-III/SEM-VI
Examination(ONLINE),2020Answer scripts be mailed to:
HONOURS SUBJECTS:
1. Bengali: hod_bengali@dchcollege.org
2. English: hod_english@dchcollege.org
3. Commerce: hod_commerce@dchcollege.org
4. Education: hod_education@dchcollege.org
5. History :hod_history@dchcollege.org
6. Philosophy: hod_philosophy@dchcollege.org
7. Political Science: hod_polscience@dchcollege.org
8. Economics: hod_economics@dchcollege.org
9. Botany: hod_botany@dchcollege.org
10. Zoology: hod_zoology@dchcollege.org
11. Sanskrit: hod_sanskrit@dchcollege.org
12. Chemistry: hod_chemistry@dchcollege.org
13. Microbiology: hod_microbiology@dchcollege.org
14. Geography: hod_geography@dchcollege.org
15. Physics: hod_physics@dchcollege.org
16. Mathematics :hod_mathematics@dchcollege.org

GENERAL SUBJECTS:
1. Bengali: dchcbengaligen@gmail.com
2. English: hod_english@dchcollege.org
3. Commerce: hod_commerce@dchcollege.org
4. Computer Science: hod_computerscience@dchcollege.org
5. Education : hod_education@dchcollege.org
6. History : hisgdchcollege@gmail.com
7. Philosophy : philosophy_gen@dchcollege.org
8. Political Science : generalpoliticalscience20@gmail.com
9. Economics: hod_economics@dchcollege.org
10. Botany : hod_botany@dchcollege.org
11. Zoology : zoogdchc@gmail.com
12. Physical Education: hod_phyeducation@dchcollege.org
13. Sanskrit: hod_sanskrit@dchcollege.org
14. Chemistry: hod_chemistry@dchcollege.org
15. Microbiology: hod_microbiology@dchcollege.org
16. Geography : hod_geography@dchcollege.org
17. Physics: hod_physics@dchcollege.org
18. Mathematics : hod_mathematics@dchcollege.org

FOR ENVS- ANSWER SCRIPTS SHOULD BE MAILED TO :
hod_envs@dchcollege.org

মলন দরলখ , পরীক্ষ দশষ হলব ২লর্ র সময়| দত ম লক ২লর্ ৩০ থ্রমথ্রনলর্র মলধে
উত্তরপত্র e-mail করলত হলব|
এব র দত ম র

ইল দনম দদওয় হলয় দেলল, ওপলর ড নথ্রদলক ‘Save PDF’

এ থ্রিক কর| থ্রনলচর থ্রদ্বতীয় ছথ্রবটির মলত উইলড প লব| এব র ‘Share’ দলখ য়
থ্রিক কর|

দয থ্রবষলয়র পরীক্ষ থ্রদচ্ছ, ত র থ্রনথ্রদেষ্ট ইলমইল ঠিক ন টি র্ ইপ কর| এরপর ইদমইল-এর স বলেক্ট ঘলর থ্রনলের নতু ন

ইল নম্বর, date_Registration No. টি

দলখ| থ্রনলচর ছথ্রবলত দদখ লন উইলড টির মলত দদখলত হলব দত ম র দম ব ইল ব
দডক্সর্প| থ্রনলচর ছথ্রবলত দদখ লন উইলড লত ওপলরর ড নথ্রদলক নীলক থ্রল তীরথ্রচলে
থ্রিক করললই

ইল আম লদর ক লছ দপ াঁলছ য লব|

❖ আপোরা দপন ে তক ো, বুঝব কী কনর?
আমর দত ম লদর ই-দমইল প ওয় ম ত্র একর্ দছ র্ reply থ্রদলয় দদব| ত দপলল
দত মর বুেলত প রলব দয উত্তরপত্র েম পলড়লছ|

❖ এরপর ওই উত্তরপত্র তেনয় আমরা কী করব?
দত ম লদর ক লছই থ কলব| ক রও হ লত দদলব ন | নষ্ট করলব ন | পলর দরক র হলত
প লর|

❖ আমরা তক উত্তরপত্র কন নজ এনে জমা তেনি পাতর ?

উত্তরপত্র দত মর কলললে এলসও েম থ্রদলত প র| তলব দক থ্রভড থ্রবথ্রধ দমলন
কলললে আসলত হলব| থ্রনথ্রদেষ্ট সমলয়র মলধে কলললে এলল আমর খ ত েম
থ্রনলয় দনব|
-----------------------
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