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                                                               Date : 20.05.2022 

                                                                                                                                            িবেশষ িব�ি�িবেশষ িব�ি�িবেশষ িব�ি�িবেশষ িব�ি�    
                                                িব. এিব. এিব. এিব. এ....    তৃতীয় বেষ�রতৃতীয় বেষ�রতৃতীয় বেষ�রতৃতীয় বেষ�র(OLD PART(OLD PART(OLD PART(OLD PART----III)III)III)III)    পরী$ার পরী$ার পরী$ার পরী$ার সাধারণ িনেদ�িশকাসাধারণ িনেদ�িশকাসাধারণ িনেদ�িশকাসাধারণ িনেদ�িশকা    
  
 ,ীিতলতা ওয়াে/দার মহািবদ2ালেয়র,ীিতলতা ওয়াে/দার মহািবদ2ালেয়র,ীিতলতা ওয়াে/দার মহািবদ2ালেয়র,ীিতলতা ওয়াে/দার মহািবদ2ালেয়র িব. এ তৃতীয় বেষ�রতৃতীয় বেষ�রতৃতীয় বেষ�রতৃতীয় বেষ�র(OLD PART(OLD PART(OLD PART(OLD PART----III)III)III)III)    সকল  ছা4-ছা4ীেদর �াতােথ� জানােনা যাে8 েয.............. 
1.1.1.1. আগামী 15.0615.0615.0615.06.202.202.202.2022222     েথেক িব. এেথেক িব. এেথেক িব. এেথেক িব. এ....    তৃতীয় বেষ�রতৃতীয় বেষ�রতৃতীয় বেষ�রতৃতীয় বেষ�র(OLD PART(OLD PART(OLD PART(OLD PART----III)III)III)III)    পরী$া পরী$া পরী$া পরী$া অনুি@ত হেত চেলেছ   । 
2.2.2.2. পরী$ািট যােদর এডিমট কাড� ও েরিজেDশন নাEারএডিমট কাড� ও েরিজেDশন নাEারএডিমট কাড� ও েরিজেDশন নাEারএডিমট কাড� ও েরিজেDশন নাEার থাকেব েসই সমG ৈবধ ছা4ছা4ীরা বািড়েত বেসই িদেত পারেববািড়েত বেসই িদেত পারেববািড়েত বেসই িদেত পারেববািড়েত বেসই িদেত পারেব    । 

3333.... পরী$ার সূিচ অনুযায়ী যার েযিদন েয িবষেয়র পরী$ািট আেছ, েস েসইিদন পরী$া MN হওয়ার িঠক  

৩০ ৩০ ৩০ ৩০ িমিনটিমিনটিমিনটিমিনট    আেগআেগআেগআেগ িনিদ�R িবষেয়র ,Sপ4িট কল2াণী িবTিবদ2ালেয়রকল2াণী িবTিবদ2ালেয়রকল2াণী িবTিবদ2ালেয়রকল2াণী িবTিবদ2ালেয়র (www.klyuniv.ac.in ) ওেয়বসাইট েথেক  

ডাউনেলাড কের িনেত পারেবডাউনেলাড কের িনেত পারেবডাউনেলাড কের িনেত পারেবডাউনেলাড কের িনেত পারেব    ।  

4444. পরী$ার ,েSর উ`র aেলা েলখার জন2 এ েফার(েফার(েফার(েফার(A4)A4)A4)A4)  সাইেজর পৃ@া ব2বহার করেব, এবং পৃ@াaিলর  
একিটমা4 িদেকই উ`র িলখেবএকিটমা4 িদেকই উ`র িলখেবএকিটমা4 িদেকই উ`র িলখেবএকিটমা4 িদেকই উ`র িলখেব,,,,    Both SideBoth SideBoth SideBoth Side     এ উ`র িলখেব নাএ উ`র িলখেব নাএ উ`র িলখেব নাএ উ`র িলখেব না  এবং ,েত2কিট পৃ@ােতই পৃ@া নাEারপৃ@া নাEারপৃ@া নাEারপৃ@া নাEার অবশ2ই 
 িদেত হেব (1,2,3,4....এইভােব) । 
5555....  ,েত2কিট পৃ@ার উপের,েত2কিট পৃ@ার উপের,েত2কিট পৃ@ার উপের,েত2কিট পৃ@ার উপের আবিশ2কভােব   েরাল নাEারেরাল নাEারেরাল নাEারেরাল নাEার, , , , েরিজেDশন নাEারেরিজেDশন নাEারেরিজেDশন নাEারেরিজেDশন নাEার, , , , েসশনেসশনেসশনেসশন, , , , সাবেজkসাবেজkসাবেজkসাবেজk, , , , েপপার.েপপার.েপপার.েপপার..... এaিল  
অবশ2ই িনভু�লভােব িলখেব । 
6666. িবTিবদ2ালয় কতৃ�ক িনধ�ািরত পরী$ার সময়সীমা েশষ হবার পর ৩০ ৩০ ৩০ ৩০ িমিনেটর িমিনেটর িমিনেটর িমিনেটর মেধ2মেধ2মেধ2মেধ2  িনিদ�R িবভাগীয় ইেমল ইেমল ইেমল ইেমল     
আইিডর মাধ2েম উ`রপ4 পািঠেয় িদেত হেবআইিডর মাধ2েম উ`রপ4 পািঠেয় িদেত হেবআইিডর মাধ2েম উ`রপ4 পািঠেয় িদেত হেবআইিডর মাধ2েম উ`রপ4 পািঠেয় িদেত হেব    । 
 7777. পরী$া েশষ হওয়ার িনধ�ািরত সমেয়র ৩০ ৩০ ৩০ ৩০ িমিনেটর িমিনেটর িমিনেটর িমিনেটর মেধ2মেধ2মেধ2মেধ2  mিলিখত উ`রপ4 mিলিখত উ`রপ4 mিলিখত উ`রপ4 mিলিখত উ`রপ4 ScanScanScanScan     কের িপ. িড. এফ ফরম2ােট কের িপ. িড. এফ ফরম2ােট কের িপ. িড. এফ ফরম2ােট কের িপ. িড. এফ ফরম2ােট     
((((PDF Format) PDF Format) PDF Format) PDF Format) িবভাগীয় িবভাগীয় িবভাগীয় িবভাগীয় EEEE----mail IDmail IDmail IDmail ID    এর মাধ2েম এর মাধ2েম এর মাধ2েম এর মাধ2েম অবশ2ই পািঠেয় েদেবঅবশ2ই পািঠেয় েদেবঅবশ2ই পািঠেয় েদেবঅবশ2ই পািঠেয় েদেব    ।    
পরী$া েশষ হবার ৩০ ৩০ ৩০ ৩০ িমিনেটর িমিনেটর িমিনেটর িমিনেটর মেধ2মেধ2মেধ2মেধ2  উ`রপ4 না পাঠােল তার উ`র প4 rহণেযাগ2 হেব নাউ`রপ4 না পাঠােল তার উ`র প4 rহণেযাগ2 হেব নাউ`রপ4 না পাঠােল তার উ`র প4 rহণেযাগ2 হেব নাউ`রপ4 না পাঠােল তার উ`র প4 rহণেযাগ2 হেব না     । 
8.    কল2াণী িবTিবদ2ালেয়রকল2াণী িবTিবদ2ালেয়রকল2াণী িবTিবদ2ালেয়রকল2াণী িবTিবদ2ালেয়র ওেয়বসাইটওেয়বসাইটওেয়বসাইটওেয়বসাইট িট হল--- www.klyuniv.ac.in  
 

******** উ`রপে4উ`রপে4উ`রপে4উ`রপে4রররর    সেtসেtসেtসেt    পরী$ারপরী$ারপরী$ারপরী$ার    এডিমটএডিমটএডিমটএডিমট    কাড�িটকাড�িটকাড�িটকাড�িট    ও u2ান কের িপিডএফ কের পাঠােত হেব ও u2ান কের িপিডএফ কের পাঠােত হেব ও u2ান কের িপিডএফ কের পাঠােত হেব ও u2ান কের িপিডএফ কের পাঠােত হেব ।    ,থেম এডিমট কাড� ,থেম এডিমট কাড� ,থেম এডিমট কাড� ,থেম এডিমট কাড�     

u2ান করেব তারপর উ`রপে4র ,েত2কটা পৃ@া u2ান করেব তারপর উ`রপে4র ,েত2কটা পৃ@া u2ান করেব তারপর উ`রপে4র ,েত2কটা পৃ@া u2ান করেব তারপর উ`রপে4র ,েত2কটা পৃ@া 1,2,3,4…. 1,2,3,4…. 1,2,3,4…. 1,2,3,4…. কের পরপর u2ান কের িপিডএফ কের একইকের পরপর u2ান কের িপিডএফ কের একইকের পরপর u2ান কের িপিডএফ কের একইকের পরপর u2ান কের িপিডএফ কের একই    সােথসােথসােথসােথ    পাঠােত হেব পাঠােত হেব পাঠােত হেব পাঠােত হেব ।    

    
    
    
    
    

Contact: 9732154317 



    
****************,ীিতলতা ওয়াে/দার মহািবদ2ালয় এর,ীিতলতা ওয়াে/দার মহািবদ2ালয় এর,ীিতলতা ওয়াে/দার মহািবদ2ালয় এর,ীিতলতা ওয়াে/দার মহািবদ2ালয় এর     িব. এিব. এিব. এিব. এ....    তৃতীয় বেষ�রতৃতীয় বেষ�রতৃতীয় বেষ�রতৃতীয় বেষ�র(OLD PART(OLD PART(OLD PART(OLD PART----III)III)III)III)    ছা4ছা4ছা4ছা4----ছা4ীেদর উ`রপ4 ছা4ীেদর উ`রপ4 ছা4ীেদর উ`রপ4 ছা4ীেদর উ`রপ4     
পাঠােনার িবভাগীয় ইেমইলপাঠােনার িবভাগীয় ইেমইলপাঠােনার িবভাগীয় ইেমইলপাঠােনার িবভাগীয় ইেমইল    আইিড aিল হলআইিড aিল হলআইিড aিল হলআইিড aিল হল __________    
(Mধুমা4 উ`র প4 পাঠােনা ছাড়া অন2 েযেকােনা কারেণ ইেমইল েমেসজ করেত কেঠারভােব িনেষধ করা হে8 । ) 
        DEPARTMENTDEPARTMENTDEPARTMENTDEPARTMENT                                    EEEE----MAIL IDMAIL IDMAIL IDMAIL ID    

BENGALIBENGALIBENGALIBENGALI( Hons( Hons( Hons( Hons    and and and and GeneralGeneralGeneralGeneral    ) ) ) ) ––––    All PapersAll PapersAll PapersAll Papers    
    

generictwohonours@gmail.comgenerictwohonours@gmail.comgenerictwohonours@gmail.comgenerictwohonours@gmail.com    

HISTORY(Hons.)HISTORY(Hons.)HISTORY(Hons.)HISTORY(Hons.)    ----    All PapersAll PapersAll PapersAll Papers    
    

pwmhistdept@gmail.com 

 

HISTORY (General) HISTORY (General) HISTORY (General) HISTORY (General) ----    All PapersAll PapersAll PapersAll Papers    pwmhistory05@gmail.com 

ENGLISHENGLISHENGLISHENGLISH    pwmenglisholdpart3@gmail.com  

    
EDUCATIONEDUCATIONEDUCATIONEDUCATION    educationpwm2@gmail.com 

    
POLITICAL SCIENCEPOLITICAL SCIENCEPOLITICAL SCIENCEPOLITICAL SCIENCE    polsc.pwm3rdyear2020@gmail.com    

PHILOSOPHYPHILOSOPHYPHILOSOPHYPHILOSOPHY    
    

philosophypwm@gmail.com    

PHYPHYPHYPHYSICAL EDUCATIONSICAL EDUCATIONSICAL EDUCATIONSICAL EDUCATION    
    

pwmfour2020@gmail.com    

SANSKRITSANSKRITSANSKRITSANSKRIT    
    

pwmsanskrit@gmail.com    

****************িবেশষ �াতব2িবেশষ �াতব2িবেশষ �াতব2িবেশষ �াতব2 - - - েকান ছা4-ছা4ী তােদর উ`রপ4 বা ,Sপ4উ`রপ4 বা ,Sপ4উ`রপ4 বা ,Sপ4উ`রপ4 বা ,Sপ4 েকানভােবই েকান �েপ বা েসাশ2ালেকান �েপ বা েসাশ2ালেকান �েপ বা েসাশ2ালেকান �েপ বা েসাশ2াল    
    িমিডয়ায় আপেলাড করেব নািমিডয়ায় আপেলাড করেব নািমিডয়ায় আপেলাড করেব নািমিডয়ায় আপেলাড করেব না,,,, যিদ তা কেরা তাহেল তার জন2 েসই ছা4 বা ছা4ী দায়ব�েসই ছা4 বা ছা4ী দায়ব�েসই ছা4 বা ছা4ী দায়ব�েসই ছা4 বা ছা4ী দায়ব�    থাকেবথাকেবথাকেবথাকেব কারণ  
এিট িবTিবদ2ালয় কতৃ�ক িনধ�ািরত পরী$ািবTিবদ2ালয় কতৃ�ক িনধ�ািরত পরী$ািবTিবদ2ালয় কতৃ�ক িনধ�ািরত পরী$ািবTিবদ2ালয় কতৃ�ক িনধ�ািরত পরী$া । 
****************িবেশষ �াতব2িবেশষ �াতব2িবেশষ �াতব2িবেশষ �াতব2 - - - - পরী$ার উ`রপে4উ`রপে4উ`রপে4উ`রপে4 েকান জায়গােতই িনেজর নাম িলখেব নািনেজর নাম িলখেব নািনেজর নাম িলখেব নািনেজর নাম িলখেব না । 
****************িবেশষ �াতব2িবেশষ �াতব2িবেশষ �াতব2িবেশষ �াতব2 - - - ----েহায়াটসঅ2াপ �েপ েকান উ`রপ4 পাঠােব নােহায়াটসঅ2াপ �েপ েকান উ`রপ4 পাঠােব নােহায়াটসঅ2াপ �েপ েকান উ`রপ4 পাঠােব নােহায়াটসঅ2াপ �েপ েকান উ`রপ4 পাঠােব না Mধুমা4 িবভাগীয়িবভাগীয়িবভাগীয়িবভাগীয়    
    ইেমইল আইিড ইেমইল আইিড ইেমইল আইিড ইেমইল আইিড এর মাধ2েম এর মাধ2েম এর মাধ2েম এর মাধ2েম উ`রপ4 পাঠােবউ`রপ4 পাঠােবউ`রপ4 পাঠােবউ`রপ4 পাঠােব । 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

    

    

    


