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                                                               Date : 14.01.2021 

                                                                                                                                            িবেশষ িব�ি�িবেশষ িব�ি�িবেশষ িব�ি�িবেশষ িব�ি�    
                                            িবিবিবিব. . . . এএএএ....    �থম �থম �থম �থম বেষ�র বেষ�র বেষ�র বেষ�র ((((    OLD PART OLD PART OLD PART OLD PART ––––    IIII    ))))পরী%ার পরী%ার পরী%ার পরী%ার সাধারণ িনেদ�িশকাসাধারণ িনেদ�িশকাসাধারণ িনেদ�িশকাসাধারণ িনেদ�িশকা    
  
 �ীিতলতা ওয়াে1দার মহািবদ3ালেয়র�ীিতলতা ওয়াে1দার মহািবদ3ালেয়র�ীিতলতা ওয়াে1দার মহািবদ3ালেয়র�ীিতলতা ওয়াে1দার মহািবদ3ালেয়র িব. এ �থম�থম�থম�থম    বেষ�র বেষ�র বেষ�র বেষ�র ( OLD PART ( OLD PART ( OLD PART ( OLD PART ––––    IIII    ))))    সকল  ছা5-ছা5ীেদর �াতােথ� জানােনা 
যাে9 েয..... 
1.1.1.1. আগামী 22228.018.018.018.01.202.202.202.2021111     েথেক িবেথেক িবেথেক িবেথেক িব. . . . এএএএ....    �থম�থম�থম�থম    বেষ�রবেষ�রবেষ�রবেষ�র    পরী%াপরী%াপরী%াপরী%া    অনুি@ত হেত চেলেছ   । 

2.2.2.2. পরী%ািট যােদর এডিমট কাড� এডিমট কাড� এডিমট কাড� এডিমট কাড� ও েরিজেDশন নাEারও েরিজেDশন নাEারও েরিজেDশন নাEারও েরিজেDশন নাEার থাকেব েসই সমG ৈবধ ছা5ছা5ীরা বািড়েত বেসই িদেত পারেববািড়েত বেসই িদেত পারেববািড়েত বেসই িদেত পারেববািড়েত বেসই িদেত পারেব    । 

পরী%ার এডিমট কাড� যথাসমেয় েতামরা কেলেজর ওেয়বসাইট েথেক ডাউনেলাড কের িনেত পারেব । 

3333.... পরী%ার সূিচ অনুযায়ী যার েযিদন েয িবষেয়র পরী%ািট আেছ, েস েসইিদন পরী%া NO হওয়ার িঠক  

৩০ ৩০ ৩০ ৩০ িমিনটিমিনটিমিনটিমিনট    আেগআেগআেগআেগ িনিদ�S িবষেয়র �Tপ5িট কেলজ ওেয়বসাইটকেলজ ওেয়বসাইটকেলজ ওেয়বসাইটকেলজ ওেয়বসাইট ( www.pwm.ac.in ) অথবা কল3াণী িব[িবদ3ালেয়রকল3াণী িব[িবদ3ালেয়রকল3াণী িব[িবদ3ালেয়রকল3াণী িব[িবদ3ালেয়র  

(www.klyuniv.ac.in ) ওেয়বসাইট েথেক ডাউনেলাড কের িনেত পারেবডাউনেলাড কের িনেত পারেবডাউনেলাড কের িনেত পারেবডাউনেলাড কের িনেত পারেব    ।  

4444. পরী%ার �েTর উaর bেলা েলখার জন3 এ েফারেফারেফারেফার((((A4)A4)A4)A4)  সাইেজর পৃ@া ব3বহার করেব, এবং পৃ@াbিলর  
একিটমা5 িদেকই উaর িলখেবএকিটমা5 িদেকই উaর িলখেবএকিটমা5 িদেকই উaর িলখেবএকিটমা5 িদেকই উaর িলখেব, Both Side, Both Side, Both Side, Both Side     এ উaর িলখেব নাএ উaর িলখেব নাএ উaর িলখেব নাএ উaর িলখেব না  এবং �েত3কিট পৃ@ােতই পৃ@া নাEারপৃ@া নাEারপৃ@া নাEারপৃ@া নাEার অবশ3ই 
 িদেত হেব (1,2,3,4....এইভােব) । 

5555....  �েত3কিট পৃ@ার উপের�েত3কিট পৃ@ার উপের�েত3কিট পৃ@ার উপের�েত3কিট পৃ@ার উপের আবিশ3কভােব   েরাল নাEারেরাল নাEারেরাল নাEারেরাল নাEার, , , , েরিজেDশন নাEারেরিজেDশন নাEারেরিজেDশন নাEারেরিজেDশন নাEার, , , , েসশনেসশনেসশনেসশন, , , , সাবেজnসাবেজnসাবেজnসাবেজn, , , , েপপারেপপারেপপারেপপার........ এbিল  
অবশ3ই িনভু�লভােব িলখেব । 

6666. িব[িবদ3ালয় কতৃ�ক িনধ�ািরত পরী%ার সময়সীমা েশষ হবার পর ৩০ ৩০ ৩০ ৩০ িমিনেটর িমিনেটর িমিনেটর িমিনেটর মেধ3মেধ3মেধ3মেধ3  িনিদ�S িবভাগীয় ইেমল ইেমল ইেমল ইেমল     
আইিডর মাধ3েম অথবা আইিডর মাধ3েম অথবা আইিডর মাধ3েম অথবা আইিডর মাধ3েম অথবা College Portal College Portal College Portal College Portal এর মাধ3েম উaরপ5 পািঠেয় িদেত হেবউaরপ5 পািঠেয় িদেত হেবউaরপ5 পািঠেয় িদেত হেবউaরপ5 পািঠেয় িদেত হেব    । 

 7777. বত�মান অিতমািরর পিরেবেশ িব[িবদ3ালেয়র িনয়ম অনুসাের, ছা5-ছা5ীেদর সামািজক দূরt িবিধ পালন  
পূব�ক যথাসাধ3 অনলাইেন ইেমল আইিডর মাধ3েম অথবা অনলাইেন ইেমল আইিডর মাধ3েম অথবা অনলাইেন ইেমল আইিডর মাধ3েম অথবা অনলাইেন ইেমল আইিডর মাধ3েম অথবা College Portal College Portal College Portal College Portal এর মাধ3েম উaর এর মাধ3েম উaর এর মাধ3েম উaর এর মাধ3েম উaর     
প5 জমা েদয়ার িনেদ�শ েদওয়া হে9প5 জমা েদয়ার িনেদ�শ েদওয়া হে9প5 জমা েদয়ার িনেদ�শ েদওয়া হে9প5 জমা েদয়ার িনেদ�শ েদওয়া হে9 ।    

8888. েয সমG ছা5-ছা5ী িবেশষ কারণবশতিবেশষ কারণবশতিবেশষ কারণবশতিবেশষ কারণবশত অনলাইেন ইেমইল আইিডর অথবা অনলাইেন ইেমইল আইিডর অথবা অনলাইেন ইেমইল আইিডর অথবা অনলাইেন ইেমইল আইিডর অথবা College PortalCollege PortalCollege PortalCollege Portal মাধ3েম তােদর উaর  
প5 জমা করেত স%ম হেব না, তারা িবেশষ জOরী পিরিuিত ও অ�িতেরাধ3 কারণ িবেশষ জOরী পিরিuিত ও অ�িতেরাধ3 কারণ িবেশষ জOরী পিরিuিত ও অ�িতেরাধ3 কারণ িবেশষ জOরী পিরিuিত ও অ�িতেরাধ3 কারণ �দশ�নপূব�ক�দশ�নপূব�ক�দশ�নপূব�ক�দশ�নপূব�ক একিট মুখ বv মুখ বv মুখ বv মুখ বv     
খােমরখােমরখােমরখােমর মেধ3 উaরপ5িট ভের এবং েসই খােমর উপেরখােমর উপেরখােমর উপেরখােমর উপের তােদর  েরাল নাEারেরাল নাEারেরাল নাEারেরাল নাEার, , , , েরিজেDশন নাEারেরিজেDশন নাEারেরিজেDশন নাEারেরিজেDশন নাEার, , , , সাবেজnসাবেজnসাবেজnসাবেজn, , , , েপপােপপােপপােপপার,  
িনভু�লভােব এbিল িলেখ কেলজ কতৃ�পে%র অনুমিত wেমকেলজ কতৃ�পে%র অনুমিত wেমকেলজ কতৃ�পে%র অনুমিত wেমকেলজ কতৃ�পে%র অনুমিত wেম কেলজ অিফেস িনিদ�S িদেন িনিদ�S সমেয় জমা িদেত পারেব  । 

9999. পরী%া েশষ হওয়ার িনধ�ািরত সমেয়র ৩০ ৩০ ৩০ ৩০ িমিনেটর িমিনেটর িমিনেটর িমিনেটর মেধ3মেধ3মেধ3মেধ3  yিলিখত উaরপ5 yিলিখত উaরপ5 yিলিখত উaরপ5 yিলিখত উaরপ5 ScanScanScanScan     কের িপকের িপকের িপকের িপ. . . . িডিডিডিড. . . . এফ ফরম3ােট এফ ফরম3ােট এফ ফরম3ােট এফ ফরম3ােট     
((((PDF Format) PDF Format) PDF Format) PDF Format) িবভাগীয় িবভাগীয় িবভাগীয় িবভাগীয় EEEE----mail ID mail ID mail ID mail ID েত অথবা েত অথবা েত অথবা েত অথবা College Portal College Portal College Portal College Portal এর মাধ3েম এর মাধ3েম এর মাধ3েম এর মাধ3েম অবশ3ই পািঠেয় েদেবঅবশ3ই পািঠেয় েদেবঅবশ3ই পািঠেয় েদেবঅবশ3ই পািঠেয় েদেব    ।    

পরী%া েশষ হবার ৩০ ৩০ ৩০ ৩০ িমিনেটর িমিনেটর িমিনেটর িমিনেটর মেধ3মেধ3মেধ3মেধ3  উaরপ5 না পাঠােল তার উaরউaরপ5 না পাঠােল তার উaরউaরপ5 না পাঠােল তার উaরউaরপ5 না পাঠােল তার উaর    প5 |হণেযাগ3 হেব নাপ5 |হণেযাগ3 হেব নাপ5 |হণেযাগ3 হেব নাপ5 |হণেযাগ3 হেব না     । 

Contact: 9732154317 



11110000. ব3বহািরক িবষয়bিল ব3বহািরক িবষয়bিল ব3বহািরক িবষয়bিল ব3বহািরক িবষয়bিল ((((Practical or LabPractical or LabPractical or LabPractical or Lab----    based Subject)based Subject)based Subject)based Subject) র ে%ে5ও উপিরউ� একই িনয়ম একই িনয়ম একই িনয়ম একই িনয়ম �েযাজ3 হেব । 

11111111.... কেলেজর ওেয়বসাইটকেলেজর ওেয়বসাইটকেলেজর ওেয়বসাইটকেলেজর ওেয়বসাইট িট হল--- www.pwm.ac.in 

12.    কল3াণী িব[িবদ3ালেয়রকল3াণী িব[িবদ3ালেয়রকল3াণী িব[িবদ3ালেয়রকল3াণী িব[িবদ3ালেয়র ওেয়বসাইটওেয়বসাইটওেয়বসাইটওেয়বসাইট িট হল--- (www.klyuniv.ac.in ) 
13. কেলজ েপাট�ােলর িলংকিট হল--- http://www.pwm.ac.in/portal/logIn.aspx 
14. উaরপ5 পাঠােনার জন3 েহায়াটসঅ3াপ নাEারিট েতামােদর �েপ যথাসমেয় পািঠেয় েদওয়া হেব ।    
****************�ীিতলতা ওয়াে1দার মহািবদ3ালয় এর�ীিতলতা ওয়াে1দার মহািবদ3ালয় এর�ীিতলতা ওয়াে1দার মহািবদ3ালয় এর�ীিতলতা ওয়াে1দার মহািবদ3ালয় এর     িবিবিবিব. . . . এএএএ....    �থম�থম�থম�থম    বেষ�রবেষ�রবেষ�রবেষ�র    ( OLD PART ( OLD PART ( OLD PART ( OLD PART ––––    IIII    )))) ছা5ছা5ছা5ছা5----ছা5ীেদর উaরপ5 ছা5ীেদর উaরপ5 ছা5ীেদর উaরপ5 ছা5ীেদর উaরপ5     
পাঠােনার িবভাগীয় ইেমইলপাঠােনার িবভাগীয় ইেমইলপাঠােনার িবভাগীয় ইেমইলপাঠােনার িবভাগীয় ইেমইল    আইিড bিল হলআইিড bিল হলআইিড bিল হলআইিড bিল হল __________    
(Nধুমা5 উaর প5 পাঠােনা ছাড়া অন3 েযেকােনা কারেণ ইেমইল েমেসজ করেত কেঠারভােব িনেষধ করা হে9 । ) 
 
        DEPARTMENTDEPARTMENTDEPARTMENTDEPARTMENT                                    EEEE----MAIL IDMAIL IDMAIL IDMAIL ID    

Bengali ( Hons. & General ) 

    
pwmbengthirdhons@gmail.compwmbengthirdhons@gmail.compwmbengthirdhons@gmail.compwmbengthirdhons@gmail.com    

Bengali    ––––    BNGMBNGMBNGMBNGM    ((((COMPULSORY COMPULSORY COMPULSORY COMPULSORY 
PAPER)PAPER)PAPER)PAPER) 

bengalipwm@gmail.combengalipwm@gmail.combengalipwm@gmail.combengalipwm@gmail.com    
 

HISTORY HISTORY HISTORY HISTORY ( Hons. & General )    historypwm@gmail.comhistorypwm@gmail.comhistorypwm@gmail.comhistorypwm@gmail.com    
 

ENGLISHENGLISHENGLISHENGLISH    ( Hons. & General ),  

ENGLISHENGLISHENGLISHENGLISH    ((((ENGCENGCENGCENGC----COMPULSORY PAPER)COMPULSORY PAPER)COMPULSORY PAPER)COMPULSORY PAPER)    
englishpwm@gmail.comenglishpwm@gmail.comenglishpwm@gmail.comenglishpwm@gmail.com    
    

EDUCATIONEDUCATIONEDUCATIONEDUCATION    ( Hons. & General )    educationpwm@gmail.comeducationpwm@gmail.comeducationpwm@gmail.comeducationpwm@gmail.com    
    

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

PHILOSOPHYPHILOSOPHYPHILOSOPHYPHILOSOPHY    
    

pwmphilog@gmail.compwmphilog@gmail.compwmphilog@gmail.compwmphilog@gmail.com    

ENVIENVIENVIENVIRONMENTAL STUDIES RONMENTAL STUDIES RONMENTAL STUDIES RONMENTAL STUDIES 
(COMPULSORY PAPER)(COMPULSORY PAPER)(COMPULSORY PAPER)(COMPULSORY PAPER)    

pwmevs@gmail.com 
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