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িবেশষ িবজ্ঞিপ্ত
িব.
িব. এ. চতুথর্ েসিমস্টােরর পরীক্ষার সাধারণ িনেদর্িশকা
পৰ্ীিতলতা ওয়ােদ্দদার মহািবদ,ালেয়র িব. এ চতুথর্ েসিমস্টােরর সকল ছাতৰ্-ছাতৰ্ীেদর জ্ঞাতােথর্ জানােনা
যােচ্ছ েয.....
1. আগামী 24.11.2020
24.11.2020 েথেক িব.
িব. এ. চতুথর্ েসিমস্টােরর পরীক্ষা অনু িষ্ঠত হেত চেলেছ ।
2. পরীক্ষািট যােদর এডিমট কাডর্ ও েরিজেস্টৰ্শন নামব্ার থাকেব েসই সমস্ত ৈবধ ছাতৰ্ছাতৰ্ীরা বািড়েত বেসই িদেত পারেব ।
পরীক্ষার এডিমট কাডর্ যথাসমেয় েতামরা কেলেজর ওেয়বসাইট েথেক ডাউনেলাড কের িনেত পারেব ।
3. পরীক্ষার সূ িচ অনু যায়ী যার েযিদন েয িবষেয়র পরীক্ষািট আেছ, েস েসইিদন পরীক্ষা শুরু হওয়ার িঠক
৩০ িমিনট আেগ িনিদর্ষ্ট িবষেয়র পৰ্শ্নপতৰ্িট কেলজ ওেয়বসাইট ( www.pwm.ac.in ) অথবা কল,াণী িবশব্িবদ,ালেয়র
(www.klyuniv.ac.in ) ওেয়বসাইট েথেক ডাউনেলাড কের িনেত পারেব ।
4. পরীক্ষার পৰ্েশ্নর উত্তর গুেলা েলখার জন, এ েফার(
েফার(A4) সাইেজর পৃ ষ্ঠা ব,বহার করেব, এবং পৃ ষ্ঠাগুিলর
একিটমাতৰ্ িদেকই উত্তর িলখেব,
িলখেব, Both Side এ উত্তর িলখেব না এবং পৰ্েত,কিট পৃ ষ্ঠােতই পৃ ষ্ঠা নামব্ার অবশ,ই
িদেত হেব (1,2,3,4....এইভােব) ।
5. পৰ্েত,কিট পৃ ষ্ঠার উপের আবিশ,কভােব েরাল নামব্ার,
নামব্ার, েরিজেস্টৰ্শন নামব্ার,
নামব্ার, েসশন,
েসশন, সাবেজক্ট,
সাবেজক্ট, েপপার.
েপপার..... এগুিল
অবশ,ই িনভুর্লভােব িলখেব ।
6. িবশব্িবদ,ালয় কতৃর্ক িনধর্ািরত পরীক্ষার সময়সীমা েশষ হবার পর ৩০ িমিনেটর মেধ, িনিদর্ষ্ট িবভাগীয় ইেমল
আইিডর মাধ,েম অথবা College Portal এর মাধ,েম উত্তরপতৰ্ পািঠেয় িদেত হেব ।
7. বতর্মান অিতমািরর পিরেবেশ িবশব্িবদ,ালেয়র িনয়ম অনু সাের, ছাতৰ্-ছাতৰ্ীেদর সামািজক দূ রতব্ িবিধ পালন
পূ বর্ক যথাসাধ, অনলাইেন ইেমল আইিডর মাধ,েম অথবা College Portal এর মাধ,েম উত্তর
পতৰ্ জমা েদয়ার িনেদর্শ েদওয়া হেচ্ছ ।
8. েয সমস্ত ছাতৰ্-ছাতৰ্ী িবেশষ কারণবশত অনলাইেন ইেমইল আইিডর অথবা College Portal মাধ,েম তােদর উত্তর
পতৰ্ জমা করেত সক্ষম হেব না, তারা িবেশষ জরুরী পিরিস্থিত ও অপৰ্িতেরাধ, কারণ পৰ্দশর্নপূ বক
র্ একিট মুখ বন্ধ
খােমর মেধ, উত্তরপতৰ্িট ভের এবং েসই খােমর উপের তােদর েরাল নামব্ার,
নামব্ার, েরিজেস্টৰ্শন নামব্ার,
নামব্ার, সাবেজক্ট,
সাবেজক্ট, েপপার,
েপপা
িনভুর্লভােব এগুিল িলেখ কেলজ কতৃপ
র্ েক্ষর অনু মিত কৰ্েম কেলজ অিফেস িনিদর্ষ্ট িদেন িনিদর্ষ্ট সমেয় জমা িদেত পারেব ।
9. পরীক্ষা েশষ হওয়ার িনধর্ািরত সমেয়র ৩০ িমিনেটর মেধ, সব্িলিখত উত্তরপতৰ্ Scan কের িপ.
িপ. িড.
িড. এফ ফরম,ােট
(PDF Format) িবভাগীয় E-mail ID েত অথবা College Portal এর মাধ,েম অবশ,ই পািঠেয় েদেব ।
পরীক্ষা েশষ হবার ৩০ িমিনেটর মেধ, উত্তরপতৰ্ না পাঠােল তার উত্তর পতৰ্ গৰ্হণেযাগ, হেব না ।

10. ব,বহািরক িবষয়গুিল (Practical or LabLab- based Subject) র েক্ষেতৰ্ও উপিরউক্ত একই িনয়ম পৰ্েযাজ, হেব ।
11.
11. কেলেজর ওেয়বসাইট িট হল--- www.pwm.ac.in
12. কল,াণী িবশব্িবদ,ালেয়র ওেয়বসাইট িট হল--- (www.klyuniv.ac.in )
13. কেলজ েপাটর্ােলর িলংকিট হল--- http://www.pwm.ac.in/portal/logIn.aspx

14. উত্তরপতৰ্ পাঠােনার জন, েহায়াটসঅ,াপ নামব্ারিট েতামােদর গৰ্ুেপ যথাসমেয় পািঠেয় েদওয়া হেব ।

****পৰ্ীিতলতা
****পৰ্ীিতলতা ওয়ােদ্দদার মহািবদ,ালয় এর িব.
িব. এ.

চতুথর্ েসিমস্টােরর

ছাতৰ্ছাতৰ্-ছাতৰ্ীেদর উত্তরপতৰ্ পাঠােনার িবভাগীয়

ইেমইল আইিড গুিল হল __________
(শুধু মাতৰ্ উত্তর পতৰ্ পাঠােনা ছাড়া অন, েযেকােনা কারেণ ইেমইল েমেসজ করেত কেঠারভােব িনেষধ করা হেচ্ছ । )
DEPARTMENT

E-MAIL ID

Bengali( Hons)
&
Bengali(Generic)
Bengali-General
CC-4th Paper
Bengali-General
LCC-2nd Paper
Bengali-General
SEC-2nd Paper

pwmhons4@gmail.com

HISTORY

historypwm@gmail.com

ENGLISH

englishpwm@gmail.com

EDUCATION

educationpwm@gmail.com

POLITICAL SCIENCE

pwmpoliticalscience4thsemester@gmail.com

PHILOSOPHY

pwmphilog@gmail.com

PHISICAL EDUCATION

phyedupwm@gmail.com

SANSKRIT

sanskritpwm1@gmail.com

pwmbeng4thgencc@gmail.com
lccsecforthsem@gmail.com
(LCC)
pwm4thbengensec@gmail.com

****িবেশষ
****িবেশষ জ্ঞাতব, - - - েকান ছাতৰ্-ছাতৰ্ী তােদর উত্তরপতৰ্ বা পৰ্শ্নপতৰ্ েকানভােবই েকান গৰ্ুেপ বা েসাশ,াল
িমিডয়ায় আপেলাড করেব না,
না, যিদ তা কেরা তাহেল তার জন, েসই ছাতৰ্ বা ছাতৰ্ী দায়বদ্ধ থাকেব কারণ
এিট িবশব্িবদ,ালয় কতৃক
র্ িনধর্ািরত পরীক্ষা ।
****িবেশষ
****িবেশষ জ্ঞাতব, - - - - পরীক্ষার উত্তরপেতৰ্ েকান জায়গােতই িনেজর নাম িলখেব না ।
****িবেশষ
****িবেশষ জ্ঞাতব, - - - -েহায়াটসঅ,াপ গৰ্ুেপ েকান উত্তরপতৰ্ পাঠােব না শুধু মাতৰ্ িবভাগীয়
ইেমইল আইিড অথবা College Portal এর মাধ,েম উত্তরপতৰ্ পাঠােব ।

