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                                                                                                                                            িবেশষ িব�ি�িবেশষ িব�ি�িবেশষ িব�ি�িবেশষ িব�ি�    
                                                                                িবিবিবিব. . . . এএএএ....    প�মপ�মপ�মপ�ম    েসিম�ােররেসিম�ােররেসিম�ােররেসিম�ােরর পরী�ার সাধারণপরী�ার সাধারণপরী�ার সাধারণপরী�ার সাধারণ    িনেদ"িশকািনেদ"িশকািনেদ"িশকািনেদ"িশকা    
  
 $ীিতলতা ওয়াে)দার মহািবদ+ালেয়র$ীিতলতা ওয়াে)দার মহািবদ+ালেয়র$ীিতলতা ওয়াে)দার মহািবদ+ালেয়র$ীিতলতা ওয়াে)দার মহািবদ+ালেয়র িব. এ প�মপ�মপ�মপ�ম েসিম�ােরর সকল  ছা--ছা-ীেদর �াতােথ" জানােনা যাে2 েয.............. 
1.1.1.1. আগামী 08080808.03.03.03.03.202.202.202.2021111     েথেক িবেথেক িবেথেক িবেথেক িব. . . . এএএএ....    প�মপ�মপ�মপ�ম    েসিম�ােররেসিম�ােররেসিম�ােররেসিম�ােরর    পরী�া পরী�া পরী�া পরী�া অনুি9ত হেত চেলেছ   । 

2.2.2.2. পরী�ািট যােদর এডিমট কাড" ও এডিমট কাড" ও এডিমট কাড" ও এডিমট কাড" ও েরিজে=শন না>ারেরিজে=শন না>ারেরিজে=শন না>ারেরিজে=শন না>ার থাকেব েসই সম@ ৈবধ ছা-ছা-ীরা 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�া FG হওয়ার িঠক  

৩০ ৩০ ৩০ ৩০ িমিনটিমিনটিমিনটিমিনট    আেগআেগআেগআেগ িনিদ"K িবষেয়র $Lপ-িট কেলজ ওেয়বসাইটকেলজ ওেয়বসাইটকেলজ ওেয়বসাইটকেলজ ওেয়বসাইট ( www.pwm.ac.in ) অথবা কল+াণী িবUিবদ+ালেয়রকল+াণী িবUিবদ+ালেয়রকল+াণী িবUিবদ+ালেয়রকল+াণী িবUিবদ+ালেয়র  

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

4444. পরী�ার $েLর উ\র ]েলা েলখার জন+ এ েফারেফারেফারেফার((((A4)A4)A4)A4)  সাইেজর পৃ9া ব+বহার করেব, এবং পৃ9া]িলর  
একিটমা- িদেকই উ\র িলখেবএকিটমা- িদেকই উ\র িলখেবএকিটমা- িদেকই উ\র িলখেবএকিটমা- িদেকই উ\র িলখেব, Both Side, Both Side, Both Side, Both Side     এ উ\র িলখেব নাএ উ\র িলখেব নাএ উ\র িলখেব নাএ উ\র িলখেব না  এবং $েত+কিট পৃ9ােতই পৃ9া না>ারপৃ9া না>ারপৃ9া না>ারপৃ9া না>ার অবশ+ই 
 িদেত হেব (1,2,3,4....এইভােব) । 

5555....  $েত+কিট পৃ9ার উপের$েত+কিট পৃ9ার উপের$েত+কিট পৃ9ার উপের$েত+কিট পৃ9ার উপের আবিশ+কভােব   েরাল না>ারেরাল না>ারেরাল না>ারেরাল না>ার, , , , েরিজে=শন না>ারেরিজে=শন না>ারেরিজে=শন না>ারেরিজে=শন না>ার, , , , েসশনেসশনেসশনেসশন, , , , সাবেজjসাবেজjসাবেজjসাবেজj, , , , েপপারেপপারেপপারেপপার........ এ]িল  
অবশ+ই িনভু"লভােব িলখেব । 

6666. িবUিবদ+ালয় কতৃ"ক িনধ"ািরত পরী�ার সময়সীমা েশষ হবার পর ৩০ ৩০ ৩০ ৩০ িমিনেটর িমিনেটর িমিনেটর িমিনেটর মেধ+মেধ+মেধ+মেধ+  িনিদ"K িবভাগীয় ইেমল ইেমল ইেমল ইেমল     
আইিডর মাধ+েম অথবা আইিডর মাধ+েম অথবা আইিডর মাধ+েম অথবা আইিডর মাধ+েম অথবা College Portal College Portal College Portal College Portal এর মাধ+েম উ\রপ- পািঠেয় িদেত হেবউ\রপ- পািঠেয় িদেত হেবউ\রপ- পািঠেয় িদেত হেবউ\রপ- পািঠেয় িদেত হেব    । 

 7777. বত"মান অিতমািরর পিরেবেশ িবUিবদ+ালেয়র িনয়ম অনুসাের, ছা--ছা-ীেদর সামািজক দূরp িবিধ পালন  
পূব"ক যথাসাধ+ অনলাইেন ইেমল আইিডর মাধ+েম অথবা অনলাইেন ইেমল আইিডর মাধ+েম অথবা অনলাইেন ইেমল আইিডর মাধ+েম অথবা অনলাইেন ইেমল আইিডর মাধ+েম অথবা College Portal College Portal College Portal College Portal এর মাধ+েম উ\র এর মাধ+েম উ\র এর মাধ+েম উ\র এর মাধ+েম উ\র     
প- জমা েদয়ার িনেদ"শ েদওয়া হে2প- জমা েদয়ার িনেদ"শ েদওয়া হে2প- জমা েদয়ার িনেদ"শ েদওয়া হে2প- জমা েদয়ার িনেদ"শ েদওয়া হে2 ।    

8888. েয সম@ ছা--ছা-ী ি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 মাধ+েম তােদর উ\র  
প- জমা করেত স�ম হেব না, তারা িবেশষ জGরী পিরিqিত ও অ$িতেরাধ+ কারণ িবেশষ জGরী পিরিqিত ও অ$িতেরাধ+ কারণ িবেশষ জGরী পিরিqিত ও অ$িতেরাধ+ কারণ িবেশষ জGরী পিরিqিত ও অ$িতেরাধ+ কারণ $দশ"নপূব"ক$দশ"নপূব"ক$দশ"নপূব"ক$দশ"নপূব"ক একিট মুখ বr মুখ বr মুখ বr মুখ বr     
খােমরখােমরখােমরখােমর মেধ+ উ\রপ-িট ভের এবং েসই খােমর উপেরখােমর উপেরখােমর উপেরখােমর উপের তােদর  েরাল না>ারেরাল না>ারেরাল না>ারেরাল না>ার, , , , েরিজে=শন না>ারেরিজে=শন না>ারেরিজে=শন না>ারেরিজে=শন না>ার, , , , সাবেজjসাবেজjসাবেজjসাবেজj, , , , েপপােপপােপপােপপার,  
িনভু"লভােব এ]িল িলেখ কেলজ কতৃ"পে�র অনুমিত sেমকেলজ কতৃ"পে�র অনুমিত sেমকেলজ কতৃ"পে�র অনুমিত sেমকেলজ কতৃ"পে�র অনুমিত sেম কেলজ অিফেস িনিদ"K িদেন িনিদ"K সমেয় জমা িদেত পারেব  । 

9999. পরী�া েশষ হওয়ার িনধ"ািরত সমেয়র ৩০ ৩০ ৩০ ৩০ িমিনেটর িমিনেটর িমিনেটর িমিনেটর মেধ+মেধ+মেধ+মেধ+  uিলিখত উ\রপ- uিলিখত উ\রপ- uিলিখত উ\রপ- uিলিখত উ\রপ- ScanScanScanScan     কের িপকের িপকের িপকের িপ. . . . িডিডিডিড. . . . এফ ফরম+ােট এফ ফরম+ােট এফ ফরম+ােট এফ ফরম+ােট     
((((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 মাধ+েম এর মাধ+েম এর মাধ+েম এর মাধ+েম অবশ+ই পািঠেয় েদেবঅবশ+ই পািঠেয় েদেবঅবশ+ই পািঠেয় েদেবঅবশ+ই পািঠেয় েদেব    ।    

পরী�া েশষ হবার ৩০ ৩০ ৩০ ৩০ িমিনেটর িমিনেটর িমিনেটর িমিনেটর মেধ+মেধ+মেধ+মেধ+  উ\রপ- না পাঠােল তার উ\রউ\রপ- না পাঠােল তার উ\রউ\রপ- না পাঠােল তার উ\রউ\রপ- না পাঠােল তার উ\র    প- yহণেযাগ+ হেব নাপ- yহণেযাগ+ হেব নাপ- yহণেযাগ+ হেব নাপ- yহণেযাগ+ হেব না     । 

11110000. ব+বহািরক িবষয়]িল ব+বহািরক িবষয়]িল ব+বহািরক িবষয়]িল ব+বহািরক িবষয়]িল ((((Practical or LabPractical or LabPractical or LabPractical or Lab----    based Subject)based Subject)based Subject)based Subject) র ে�ে-ও উপিরউ~ একই িনয়ম একই িনয়ম একই িনয়ম একই িনয়ম $েযাজ+ হেব । 

Contact: 9732154317 



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

12.    কল+াণী িবUিবদ+ালেয়রকল+াণী িবUিবদ+ালেয়রকল+াণী িবUিবদ+ালেয়রকল+াণী িবUিবদ+ালেয়র ওেয়বসাইটওেয়বসাইটওেয়বসাইটওেয়বসাইট িট হল--- www.klyuniv.ac.in  
13. কেলজ েপাট"ােলর িলংকিট হল--- http://www.pwm.ac.in/portal/logIn.aspx 
14. উ\রপ- পাঠােনার জন+ েহায়াটসঅ+াপ না>ারিট েতামােদর �েপ যথাসমেয় পািঠেয় েদওয়া হেব ।    
****************$ীিতলতা ওয়াে)দার মহািবদ+ালয় এর$ীিতলতা ওয়াে)দার মহািবদ+ালয় এর$ীিতলতা ওয়াে)দার মহািবদ+ালয় এর$ীিতলতা ওয়াে)দার মহািবদ+ালয় এর     িবিবিবিব. . . . এএএএ....    প�ম প�ম প�ম প�ম েসিম�ােররেসিম�ােররেসিম�ােররেসিম�ােরর ছা-ছা-ছা-ছা-----ছা-ীেদর উ\রপ- পাঠােনার িবভাগীয় ছা-ীেদর উ\রপ- পাঠােনার িবভাগীয় ছা-ীেদর উ\রপ- পাঠােনার িবভাগীয় ছা-ীেদর উ\রপ- পাঠােনার িবভাগীয়     
ইেমইলইেমইলইেমইলইেমইল    আইিড ]িল হলআইিড ]িল হলআইিড ]িল হলআইিড ]িল হল __________    
(Fধুমা- উ\র প- পাঠােনা ছাড়া অন+ েযেকােনা কারেণ ইেমইল েমেসজ করেত কেঠারভােব িনেষধ করা হে2 । ) 
        DEPARTMENTDEPARTMENTDEPARTMENTDEPARTMENT                                    EEEE----MAIL IDMAIL IDMAIL IDMAIL ID    

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

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

BENGALI (BENGALI (BENGALI (BENGALI (GeneralGeneralGeneralGeneral))))    ----    All PapersAll PapersAll PapersAll Papers    
    

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

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

historypwm@gmail.com 

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

ENGLISHENGLISHENGLISHENGLISH    englishpwm@gmail.comenglishpwm@gmail.comenglishpwm@gmail.comenglishpwm@gmail.com    
    

EDUCATIONEDUCATIONEDUCATIONEDUCATION    educationpwm@gmail.comeducationpwm@gmail.comeducationpwm@gmail.comeducationpwm@gmail.com    
    

POLITICAL SCIENCEPOLITICAL SCIENCEPOLITICAL SCIENCEPOLITICAL SCIENCE    pwmpoliticalscience5thsemester@gmail.com    

PHILOSOPHYPHILOSOPHYPHILOSOPHYPHILOSOPHY    
    

philosophypwm@gmail.com    

PHISICAL EDUCATIONPHISICAL EDUCATIONPHISICAL EDUCATIONPHISICAL EDUCATION    
    

pwmfour2020@gmail.com    

SANSKRITSANSKRITSANSKRITSANSKRIT    
    

sanskritpwm1@gmail.com     

****************িবেশষ �াতব+িবেশষ �াতব+িবেশষ �াতব+িবেশষ �াতব+ - - - েকান ছা--ছা-ী তােদর উ\রপ- বা $Lপ-উ\রপ- বা $Lপ-উ\রপ- বা $Lপ-উ\রপ- বা $Lপ- েকানভােবই েকান �েপ বা েসাশ+ালেকান �েপ বা েসাশ+ালেকান �েপ বা েসাশ+ালেকান �েপ বা েসাশ+াল    
    িমিডয়ায় আপেলাড করেব নািমিডয়ায় আপেলাড করেব নািমিডয়ায় আপেলাড করেব নািমিডয়ায় আপেলাড করেব না,,,, যিদ তা কেরা তাহেল তার জন+ েসই ছা- বা ছা-ী দায়ব� থাকেবেসই ছা- বা ছা-ী দায়ব� থাকেবেসই ছা- বা ছা-ী দায়ব� থাকেবেসই ছা- বা ছা-ী দায়ব� থাকেব কারণ  
এিট িবUিবদ+ালয় কতৃ"ক িনধ"ািরত পরী�ািবUিবদ+ালয় কতৃ"ক িনধ"ািরত পরী�ািবUিবদ+ালয় কতৃ"ক িনধ"ািরত পরী�ািবUিবদ+ালয় কতৃ"ক িনধ"ািরত পরী�া । 

****************িবেশষ �াতব+িবেশষ �াতব+িবেশষ �াতব+িবেশষ �াতব+ - - - - পরী�ার উ\রপে-উ\রপে-উ\রপে-উ\রপে- েকান জায়গােতই িনেজর নাম িলখেব নািনেজর নাম িলখেব নািনেজর নাম িলখেব নািনেজর নাম িলখেব না । 

****************িবেশষ �াতব+িবেশষ �াতব+িবেশষ �াতব+িবেশষ �াতব+ - - - ----েহায়াটসঅ+াপ �েপ েকান উ\রপ- েহায়াটসঅ+াপ �েপ েকান উ\রপ- েহায়াটসঅ+াপ �েপ েকান উ\রপ- েহায়াটসঅ+াপ �েপ েকান উ\রপ- পাঠােব নাপাঠােব নাপাঠােব নাপাঠােব না Fধুমা- িবভাগীয়িবভাগীয়িবভাগীয়িবভাগীয়    
    ইেমইল আইিড অথবা ইেমইল আইিড অথবা ইেমইল আইিড অথবা ইেমইল আইিড অথবা College Portal College Portal College Portal College Portal এর মাধ+েম এর মাধ+েম এর মাধ+েম এর মাধ+েম উ\রপ- পাঠােবউ\রপ- পাঠােবউ\রপ- পাঠােবউ\রপ- পাঠােব । 

******িবেশষ �Kব+িবেশষ �Kব+িবেশষ �Kব+িবেশষ �Kব+------ যারা ইউিনভািস"িটর েপাট"ােল িগেয় যারা ইউিনভািস"িটর েপাট"ােল িগেয় যারা ইউিনভািস"িটর েপাট"ােল িগেয় যারা ইউিনভািস"িটর েপাট"ােল িগেয় Exam. ফম" িফলাপ কেরেছা Fধুমা- তারাই িক� পরী�ারফম" িফলাপ কেরেছা Fধুমা- তারাই িক� পরী�ারফম" িফলাপ কেরেছা Fধুমা- তারাই িক� পরী�ারফম" িফলাপ কেরেছা Fধুমা- তারাই িক� পরী�ার 

    জন+ এডিমট কাড" পােব এবং পরী�ায় বসেত পারেবজন+ এডিমট কাড" পােব এবং পরী�ায় বসেত পারেবজন+ এডিমট কাড" পােব এবং পরী�ায় বসেত পারেবজন+ এডিমট কাড" পােব এবং পরী�ায় বসেত পারেব,    িক� যারা এখেনা পয"� ইউিনভািস"িটর েপাট"ােল িগেয় িক� যারা এখেনা পয"� ইউিনভািস"িটর েপাট"ােল িগেয় িক� যারা এখেনা পয"� ইউিনভািস"িটর েপাট"ােল িগেয় িক� যারা এখেনা পয"� ইউিনভািস"িটর েপাট"ােল িগেয় Exam. ফম" ফম" ফম" ফম"  
িফলাপ কেরা িন তারা অিতসpর কেলেজর সে� অথবা সংি�K িডপাট"েমে�র িশ�ক িশি�কােদর সে� েযাগােযাগ কেরািফলাপ কেরা িন তারা অিতসpর কেলেজর সে� অথবা সংি�K িডপাট"েমে�র িশ�ক িশি�কােদর সে� েযাগােযাগ কেরািফলাপ কেরা িন তারা অিতসpর কেলেজর সে� অথবা সংি�K িডপাট"েমে�র িশ�ক িশি�কােদর সে� েযাগােযাগ কেরািফলাপ কেরা িন তারা অিতসpর কেলেজর সে� অথবা সংি�K িডপাট"েমে�র িশ�ক িশি�কােদর সে� েযাগােযাগ কেরা ।    
 
 
 

 

 

 

 


