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�না�শ
এত�ারা BA, BSc এবং BCom �সেম�ার ২, �সেম�ার ৪, �সেম�ার ৬ এবং পাট� 3 এর সকল ছা�ছা�ীেদর জানােনা

হে� �য, িন�িলিখত প�িত অনসুরণ কের পরী�ার ফম� িফলআপ এবং ওই ফম� অনলাইেন কেলেজ জমা করেত হেব।

পরী�ার ফম� িফলআপ ও জমা �দওয়ার তািরখ: ১২/০৭/২০২১ �থেক ২০/০৭/২০২১ এর মেধ�।

ফম� িফলআপ এর জন� �ড�টপ বা ল�াপটপ ব�াবহার সুিবধাজনক। যিদ �কউ �মাবাইেল এই কাজ করেত চায় তেব তােক

Google Chrome এর �ড�টপ ভাস�ন ব�াবহার করেত হেব।

কিলকাতা িব�িবদ�ালয় এর �পাট� াল এ পরী�ার ফম� পূরণ করার প�িত।

১। https://www.cuexamwindow.in ওেয়বসাইট �যেত হেব।

২। 'CBCS' অথবা '1+1+1 System' িনব�াচন করেত হেব।

৩। BA/BSc/BCom িনব�াচন করেত হেব।

৪। CBCS এর জন� Semester অথবা 1+1+1 system এর জন� পাট�  -৩ িনব�াচন করেত হেব।

৫। 'Form Submission' িনব�াচন করেত হেব।

৬। �রিজে�শন ন�র বিসেয় ফম� িফলআপ �� করেত হেব।

৭। যথা �ােন �মাবাইল ন�র বসােত হেব।

৮। যথা �ােন বািড়র �কানা বসােত হেব।

৯। CC অথবা GE িনব�াচন করেত হেব।

১০। �সেম�ার ৪ এর ��ে� Hons ও general উভয় ছা�ছা�ীরা এবং �সেম�ার ৬ এর ��ে� �ধুমা� general

ছা�ছা�ীরা SEC িনব�াচন করেব।

১১। �সেম�ার ৬ Hons এর ছা�ছা�ীরা DSE - A ও DSE - B উভয় এবং �সেম�ার ৬ Gen এর ছা�ছা�ীরা

�কবলমা� DSE - B িনব�াচন করেব।

১২। সাবিমট করেত হেব।

১৩। ি�� িনেত হেব।

১৪। ভুল িনব�াচন যিদ িকছু হেয় থােক তেব তা লাল কািল কলেমর সাহােয� এক� �রখা �ারা �কেট, তার পােশ স�ক

তথ� িলখেত হেব।

১৫। সই করার িনিদ�� �ােন সই করেত হেব।

https://www.cuexamwindow.in


িন�িলিখত প�িত অনসুরণ কের উপেরর ফম�� Google form এর মাধ�েম কেলেজ জমা করেত হেব।

ছা�ছা�ীেদর কেলেজ এেস ফম� জমা করার �েয়াজন �নই।

১। পিরেশািধত এবং সই সহ উপেরর পরী�ার ফম��র এক� pdf file বানােত হেব। ওই pdf file � �ড�টপ, ল�াপটপ বা �মাবাইেল

�সভ কের রাখেত হেব, Google drive এ �সভ করা থাকেল চলেব না।

২। �য �সিম�ােরর ফম� িফলআপ করা হে�, �সই �সেম�ার এর ভিত� র টাকা জমা �দওয়ার receipt এর pdf file বানােত হেব। ওই

pdf file � �ড�টপ, ল�াপটপ বা �মাবাইেল �সভ কের রাখেত হেব, Google drive এ �সভ করা থাকেল চলেব না।

৩। উপেরর pdf file জমা করার জন� �েগাল িল� িনেচ �দওয়া হেলা।

BA students click here -> https://forms.gle/6HXKFcV8kBtFUTfQA

BSc students click here -> https://forms.gle/Ya4cmsvSMvsoSRs28

BCom students click here -> https://forms.gle/nKZYFioTT2PSQXyf8

৪। �েগাল ফম�� ভিত�  করেত হেব।

৫। �েগাল ফেম�র িনিদ�� জায়গােত 'পিরেশািধত এবং সই সহ' উপেরর পরী�ার ফম� এর pdf file upload করেত হেব।

৬। �েগাল ফেম�র িনিদ�� জায়গােত �সিম�াের ভিত� র টাকা জমা �দওয়ার receipt এর pdf file upload করেত হেব।

৭। সাবিমট করেত হেব।

৮। ইেমইল �চক করেল এই �েগাল ফম� জমা �দওয়ার একটা �মান প� পাওয়া হেব।

For any query contact
BA & B.Sc Students :
1. Sri. Amarendra nath Majhi - 9674029737,
2. Sri. Arun Kumar Das – 9339585296,
3. Smt. Suparna Saha – 7003538218,
4. Miss Mita Nath – 8910709616,
5. Smt. Priya Chakraborty – 7006303875, 6. Sri. Anirban Biswas - 7003372713
B.Com Students:
1.Smt. Lipi Banerjee – 9123615075
2.Smt. Riya Sen - 8240237901

https://forms.gle/6HXKFcV8kBtFUTfQA
https://forms.gle/Ya4cmsvSMvsoSRs28
https://forms.gle/nKZYFioTT2PSQXyf8

