
Notice 

B.A  4th  Sem  Hons. & Programme Course Examination, 2021 

(Blended Mode) 

এতদ্বারা 4th  Sem Hons. এবং Programme Course-এর ছাত্র-ছাত্রীদের জানাদনা যাদে যয কল্যাণী ববশ্বববেযাল্দ়ের 
তরফ যেদক প্রকাবিত পরীক্ষা সংক্রান্ত ববজ্ঞবি অনুসাদর পরীক্ষা পদ্ধবত যোযে ভাদব সম্পােন করার জনয কদল্দজর 
পক্ষ যেদক ছাত্র-ছাত্রীদের বনম্নবল্বিত বনদেেি গুদল্া অনুসরণ করদত বল্া হদে- 

• পরীক্ষার Admit Card কল্যাণী ববশ্বববেযাল্দ়ের website যেদক ডাউনদল্াড কদর বনদত হদব।  
• পরীক্ষার বেন পরীক্ষা শুরুর এক ঘন্টা আদে প্রশ্নপত্র কদল্জ Website-এ বেদ়ে যেও়ো হদব।  
• উত্তর যল্িার জনয A4 page বযবহার করদত হদব। 
• উত্তরপত্র জমা যেও়োর জনয ববষ়েবভবত্তক বনবেেষ্ট Email Id বেদ়ে যেও়ো হদব। বনবেেষ্ট ববষদ়ের উত্তরপত্র যসই 

বনবেেষ্ট ববষদ়ের Email Id-যত পাঠাদত হদব।  
• উত্তর পত্র জমা যেও়োর সম়ে যসবিদক Scan কদর PDF Format-এ জমা বেদত হদব।  
• Email Id-যত উত্তরপত্র পাঠাদনার পর অবিযই পুনরা়ে যেদি যনদব উত্তরপত্রবি Email -এর সদে Attach 

হদ়েদছ বকনা। যবে উত্তরপত্রবি Email-এর সদে attach না োদক তদব যসই mail কদল্জ গ্রহণ করদব না 
অেোৎ উত্তরপত্র সদমত mail না আসদল্ যসই mail গ্রহণ করা হদব না।  

• যযবেন একিা Half-এ পরীক্ষা োকদব যসবেন যসই পরীক্ষা যিষ হবার পর যেদক ২ ঘন্টার মদযয এবং যযবেন 
েুদিা Half-এ পরীক্ষা োকদব যসই বেন েুদিা পরীক্ষা যিষ হবার পর যেদক েু'ঘণ্টার মদযয উত্তরপত্র বনবেেষ্ট 
mail-এ জমা বেদত হদব।  

• For any exam related query-( পরীক্ষার বেন 9.30 am-5.30 pm, অনয বেন 10.30am-4.00pm) 
9874191398, 7278768007, 7908845025, 8759619734, 9064569968 
 
বব.দ্র. : যবে সমস্ত পরীক্ষা যিষ হদ়ে যাবার পরবতেীদত যকাবভড পবরবিবত বন়েন্ত্রদন োদক তদব  উওরপদত্রর  
হাডে কবপ জমা যনও়ো হদত পাদর। তিন কদল্দজ এদস সমস্ত উওরপত্র জমা বেদত হদব। যসদক্ষদত্র কদল্দজ 
ওদ়েবসাইদি যনাবিি বেদ়ে যেও়ো হদব। 
 

• পরীক্ষা সংক্রান্ত যোেে কারণ যেিাদত না পারদল্ যকাদনা ছাত্রছাত্রীর Call Entertain করা হদব না।  
• উওরপত্র জমা দেবার দমইল আইডি- 

 

(অনার্স ও দরাগ্ৰাম দ ার্স উভয়ই) 
বাাংলা bengali@plasseycollege.ac.in 

ইাংররডজ english@plasseycollege.ac.in  

ইবতহাস history@plasseycollege.ac.in 

বিক্ষা ববজ্ঞান  education@plasseycollege.ac.in 

রাষ্ট্রববজ্ঞান polsc@plasseycollege.ac.in 

ভূদোল্ geography@plasseycollege.ac.in 
িারীরববজ্ঞান physicaleducation@plasseycollege.ac.in 

সমাজববেযা  sociology@plasseycollege.ac.in 
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