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UG Part III Examination 2020 পরীক্ষা সংক্রান্ত নির্দে নিকা 

     কল্যাণী বিশ্ববিদ্যাল্য়ের পরীক্ষা বিোমক 18/09/2020 তাবরয়ে তৃতীে িয়ষের ফাইিাল্  

পরীক্ষা সংক্রান্ত যে বিজ্ঞবি প্রকাশ কয়রয়েি তার পবরয়প্রবক্ষয়ত কয়ল্য়ের সংবিষ্ট পরীক্ষার্থীয়দ্র 
জ্ঞাতায়র্থে োিায়িা োয়ে যে - 

1) যে সমস্ত পরীক্ষার্থীর বিশ্ববিদ্যাল্ে কতৃে ক প্রদ্ত্ত সংবিষ্ট পরীক্ষার Admit কার্ে  আয়ে তারা 
পরীক্ষার সূবি অিুসায়র িাবি যর্থয়ক পরীক্ষা বদ্য়ত পারয়ি। পরীক্ষার সূিী বিশ্ববিদ্যাল্ে িা কয়ল্য়ের 
ওয়েিসাইট যর্থয়ক সংগ্রহ করা োয়ি। Admit Card আগামী 24/09/2020 থের্ক 26/09/2020 তানরখ 
থেলা 11a.m থের্ক কর্লজ থের্ক প্রদাি করা হর্ে। 

2) পরীক্ষার্থীয়দ্র েিয বিষেবিবত্তক প্রশ্নপত্র বিশ্ববিদ্যাল্য়ের এিং কয়ল্য়ের ওয়েিসাইট যর্থয়ক 
পরীক্ষার সূিী অিুোেী বির্োবরত বদ্য়ি পরীক্ষা শুরুর 1(এক) ঘন্টা পূয়িে পাওো োয়ি এিং 
প্রয়োেয়ি র্াউিয়ল্ার্ও করা োয়ি। 

3) পরীক্ষার প্রয়শ্নর উত্তর যল্োর েিয A4 সাইয়ের সাদ্া কাগে িযিহার করয়ত হয়ি এিং এই 
যপয়ের একটি বদ্য়কই উত্তর বল্েয়ত হয়ি এিং Page No উয়েে করয়ত হয়ি । প্রবতটি উত্তরপয়ত্র 
আিবশযকিায়ি বিম্নবল্বেত তর্থয প্রর্থয়ম উয়েে করয়ত হয়ি। 

 

 

 

 

 

 

4) পরীক্ষা যশয়ষর বির্োবরত সময়ের 2(দ্ইু) ঘন্টার ময়র্য বিে বল্বেত উত্তরপত্র PDF আকায়র 
স্ক্যাি কয়র বিষেবিবত্তক বিবদ্েষ্ট E-mail Address এ পবরক্ষার্থীয়ক পাঠায়ত হয়ি। োরা যকায়িািায়িই 
E-mail করয়ত পারয়ি িা, তারা বিবদ্েষ্ট িম্বয়র WhatsApp করয়ি । বিয়ম্ন বিষেবিবত্তক E-mail 

Address ও WhatsApp িম্বর যদ্ওো আয়ে। শুর্ুমাত্র উত্তরপত্র োিা অিয বকেু পাঠায়িা োয়ি িা। 

5) যে সমস্ত পরীক্ষার্থীর উত্তরপত্র আপয়ল্ার্ করার সুয়োগ যিই তারা উত্তরপত্রটি একটি িন্ধোয়ম 
বিয়ের িাম, বিষে, যপপার, যরাল্ িং, যরবেয়েশি িং ের্থাের্থিায়ি উয়েে কয়র পয়রর বদ্ি যিল্া 1 

B.A……………………………….(HONOURS/GENERAL) PART III EXAMINATION 2020 

NAME: ………………………………………………………………………………………………………………………. 

ROLL:………………………………NO…………………… REG. NO………………………OF………………………… 

SUBJECT:…………………………… PAPER:……………………HALF/GROUP……………………………… 
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টার ময়র্য কয়ল্ে অবফয়স েমা করয়ত পারয়ি। েরুরী পবরবিবত োিা যকািিায়িই এই পদ্ধবত 
প্রয়োগ করা োয়ি িা। 

6) বিবদ্েষ্ট বদ্ি ও সমে অিসুায়র উত্তরপত্র আপয়ল্ার্ িা েমা িা করয়ল্ পয়র তা যকায়িািায়িই 
গ্রাহয করা হয়ি িা। 

 
  

উত্তরপত্র গুনল   নিম্ননলনখত  E-mail id থত পাঠার্ত হর্ে  । 
Sl 

No 
Name of the 

Subject 
Paper Email Id WhatsApp No 

1 Bengali 
All Hons. & 

General nackc.bengali@gmail.com  8640915278 

2 Education All General nackc.education@gmail.com  9734415614 

3 History 
All Hons. & 

General nackc.history@gmail.com  7478329720 

4 Political Science All General nackcollege.polsc@gmail.com  9046787211 

5 Sanskrit All General nackc.sanskrit@gmail.com  9732298157 

 
অিুমাতযিুসার্র 
িারপ্রাি অর্যক্ষ 

িিগ্রাম অমর িাাঁদ্ কুনু্ড কয়ল্ে 
িিগ্রাম * মুবশেদ্ািাদ্ 
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