
Page 1 of 2 
 

দ্বিজেন্দ্রলাল  কজলে 

কৃষ্ণনগর, নদীয়া  
 

দ্বিজ্ঞদ্বি 

দ্বদনাঙ্ক- ১৯/৯/২০২০ 

কলযাণী দ্বিশ্বদ্বিদযালজয়র ১৮/৯/২০২০ তাদ্বরজে পার্ট দ্বি পরীক্ষা-সংক্রান্ত যে দ্বিজ্ঞদ্বিদ্বর্ প্রকাশ 

কজরজে, তার পদ্বরজপ্রদ্বক্ষজত দ্বিজেন্দ্রলাল কজলজের সংদ্বিষ্ট োত্রোত্রীজদর অিগদ্বত-অজথট দ্বিজ্ঞাদ্বপত 

করা হজে- 

১। োত্র-োত্রী, োজদর Registration এিং Roll Number-সহ Admit Card দ্বকেুদ্বদজনর মজযয 

কজলে যথজক প্রদান করা হজি, তারা সূচী অনুসাজর িাদ্বিজত িজস পরীক্ষা দ্বদজত পারজি। ১লা অজটাির, 

২০২০ যথজক পরীক্ষা শুরু হজি, োর সূচী দ্বিশ্বদ্বিদযালয় এিং কজলজের ওজয়িসাইর্ যথজক যদো 

োজি।   
 

২। োত্র-োত্রীরা তাজদর েনয দ্বনযটাদ্বরত প্রশ্নপত্র দ্বিশ্বদ্বিদযালয় এিং কজলজের ওজয়িসাইর্ যথজক সূচী 

অনুসাজর দ্বনযটাদ্বরত দ্বদজন সংদ্বিষ্ট পরীক্ষা শুরুর এক [১] ঘন্টা পূজিট প্রাি করজত পারজি।  

৩। পরীক্ষার প্রজশ্নর উত্তর দ্বলেিার েনয A4 সাইজের কাগে িযিহার করজত হজি এিং এই পজত্রর 

এক একদ্বর্ দ্বদজকই উত্তর যলো োজি। দ্বলদ্বেত পত্রগুদ্বলজত ক্রদ্বমক সংেযার [যেমন ১,২,৩ ইতযাদ্বদ] 

উজেে  করজত হজি। উত্তরপজত্রর প্রজতযকদ্বর্ পজত্র আিদ্বশযকভাজি Registration Number, Roll 

Number, Subject, Paper –এর স্পষ্ট ও দ্বনভুটলভাজি উজেে থাকজত হজি।  

 

৪। পরীক্ষা যশজের দ্বনযটাদ্বরত সমজয়র দুই [২] ঘণ্টার মজযয  স্বদ্বলদ্বেত উত্তরপত্র scan কজর E-mail 

অথিা WhatsApp Number [কজলেকতৃটক দ্বিভাগজকদ্বিক ও দ্বিেয়দ্বভদ্বত্তক E-Mail Address 

ও WhatsApp Number] –এর মাযযজম সংদ্বিষ্ট োত্রোত্রীজকই যপ্ররণ করজত হজি।  

 

৫। যে সি োত্রোত্রীরা আন্তেটাদ্বলক িযিস্থার অপ্রাপযতার কারজণ Online Submission করজত 

সক্ষম হজি না, তাজদরজক সংদ্বিষ্ট পরীক্ষা সমাি হওয়ার অিযিদ্বহত পজরই দ্বিেয়দ্বর্জক মাননীয় 

অযযজক্ষর দৃদ্বষ্টজগাচজর আনজত হজি। তারপর অযযজক্ষর দ্বনজদটশ অনুসাজর উত্তরপত্র েমা করার 

দ্বিেয়দ্বর্ অগ্রসর করাজত পারজি। অযযজক্ষর দ্বনকর্ যথজক দ্বনজদটশ পাওয়ার পর তারা মুে িন্ধ োজম 
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তাজদর দ্বনেস্ব উত্তরপত্র পূণট কজর োজমর উপর Name, Registration Number, Roll 

Number, Subject এিং Paper  স্পষ্ট, দ্বনভুটল  ও েথােথভাজি উজেেপূিটক কজলে-অদ্বিজস 

েমা করজত পারজি। তজি, অিশযই মজন রােজত হজি, দ্বিজশে েরুদ্বর পদ্বরদ্বস্থদ্বত  অথিা অপ্রদ্বতজরাযয 

কারণ-প্রদশটন োিা এই যকাজনাভাজি পদ্ধদ্বতর প্রজয়াগ করা োজি না। িতটমান অদ্বতমারী পদ্বরজিজশ 

দ্বিশ্বদ্বিদযালয়প্রদত্ত দ্বনয়মানুসাজর োত্রোত্রীজদর সামাদ্বেক দূরত্বদ্বিদ্বয পালনপূিটক েথাসাযয Online 

Submission প্রদ্বক্রয়া গ্রহণ করজত দ্বনজদটশ যদওয়া হজে।    

 

৬। দ্বিশ্বদ্বিদযালয়কতৃটক দ্বনদ্বদটষ্ট সমজয়র মজযয উত্তরপত্র েমা না দ্বদজল িা Upload  না করজল পজর তা 

আর যকানভাজি গ্রাহয করা হজি না।  

 

৭। িযিহাদ্বরক দ্বিেয়গুদ্বল [Practical or Lab-based Subject] –র যক্ষজত্রও উপজরাক্ত একই 

দ্বনয়মগুদ্বল প্রজোেয।  

 

❖ দ্বিজশে জ্ঞাতিয ১-  দ্বিজশে পদ্বরদ্বস্থদ্বতর পদ্বরজপ্রদ্বক্ষজত এ Offline এ কজলজে এজস উত্তরপত্র 

েমা করা যগজলও, িতটমান পদ্বরজিজশর দ্বনদ্বরজে এিং দ্বিশ্বদ্বিদযালজয়র দ্বিজ্ঞদ্বি-অনুসাজর 

োত্রোত্রীজদর পরীক্ষাসংক্রান্ত োিতীয় প্রজয়ােনীয় কােটািলী Online প্রদ্বক্রয়ায় সম্পন্ন 

করজত দ্বনজদটশ যদওয়া হজে।  

❖ দ্বিজশে জ্ঞাতিয ২- সংদ্বিষ্ট উত্তরপত্রগুদ্বল কজলেকতৃটক দ্বনদ্বদটষ্ট এিং প্রদত্ত সংদ্বিষ্ট  এিং 

দ্বিভাগীয় দ্বিেয়গত দ্বনদ্বদটষ্ট E-mail Address অথিা দ্বিভাগীয় WhatsApp Number–এই 

যকিল যপ্ররণ করজত হজি।   

 

     অযযক্ষ 

দ্বদনাঙ্ক- ১৯/৯/২০২০             দ্বিজেন্দ্রলাল কজলে  

কৃষ্ণনগর, নদীয়া 

 


