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   M.A পার্ট -2 (Old course) পরীক্ষা সংক্রান্ত বিজ্ঞবি 
 

১।কল্যানী বিশ্ববিদ্যাল্য়ের বনয়দ্টশমত আগামী 3রা অয়টাির ২০২০ থেয়ক Online  এর 
মাধ্যয়ম পরীক্ষা থনওো হয়ি।পরীক্ষার সূচী বিশ্ববিদ্যাল্ে ও কয়ল্য়ের ওয়েি সাইর্ থেয়ক 
ডাউনয়ল্াড কয়র থনয়ি 
২। ছাত্র/ছাত্রীরা তায়দ্র েনয বনর্দ্ট াবরত প্রশ্নপত্র বিশ্ববিদ্যাল্ে এিং কয়ল্য়ের ওয়েি সাইর্ 
থেয়কই সূচী অনুসায়র বনধ্টাবরত বদ্য়ন পরীক্ষা শুরুর ১(এক)ঘন্টা আয়গ পায়ি ।প্রশ্ন 
পত্রটি সায়ে সায়ে Mobile Screenshot কয়র থনয়ি। 
 

৩।পরীক্ষার প্রয়শ্নর উত্তর থল্খার েনয A4 সাইয়ের কাগে িযিহার করয়ত হয়ি এিং  
শুধ্ু সাময়নর বদ্য়ক কায়ল্া কাবল্ থপন িযিহার কয়র বল্খয়ত হয়ি।উত্তর পয়ত্রর প্রয়তযক 
পাতাে আিযবশকভায়ি Roll No , Registration No ,  Subject এিং Paper স্পষ্ট কয়র 
বল্খয়ত হয়ি ।উত্তরপয়ত্র প্রয়শ্নর ক্রবমক সংখযা বল্খয়ত হয়ি । প্রবতটি পাতার নং বদ্য়ত 
হয়ি। উত্তরপয়ত্রর একটি নমনুা কয়ল্য়ের ওয়েিসাইয়র্ থদ্ওো আয়ছ , থে ভায়ি থদ্ওো 
আয়ছ থসই ভায়ি উত্তরপত্র িানায়ি অেিা ডাউনয়ল্াড কয়র থনয়ি । 
 
৪। পরীক্ষা থশয়ের বনধ্টাবরত সময়ের দ্ইু(২) ঘন্টার ময়ধ্য স্ববল্বখত উত্তরপত্র Scan কয়র 
PDF format -এ E-Mail   এিং Whatsapp No –  দ্-ুথর্া থতই পাঠায়ত হয়ি । 
 
ছাত্র-ছাত্রীয়দ্র নীয়চ থদ্ওো Whatsapp Number গুবল্য়ত ও  এই E-Mail Id –

jrmdodl@gmail.com থত বনবদ্টষ্ট সময়ের ময়ধ্য উত্তরপত্র পাঠায়ত হয়ি । 
 Bengali – 9126813022,   Education- 9883239547, History- 6296791451,     
 

৫। থে সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীয়দ্র Android Set  এর সুবিধ্া থনই তায়দ্রয়ক DODL Co-ordinator 
দ্বৃষ্টয়গাচয়র আনয়ত হয়ি এিং DODL Co-ordinator Hl  অনুমবত থপয়ল্ মুখ িন্ধ খায়ম 
বনেস্ব উত্তরপত্র পূর্ট কয়র খায়মর উপর পনুরাে Roll No , Registration No ,  Subject 

এিং Paper স্পষ্ট কয়র বল্য়খ থসই বদ্নই , কয়ল্ে অবিয়স এয়স Drop Box –এ েমা 
বদ্য়ত হয়ি ।বিয়শে কারন দ্শটায়ত না পারয়ল্ এই পর্দ্বতর সুবিধ্া পায়ি না । 
 

NAAC ACCREDITED INSTITUTION 



৬।বনবদ্টষ্ট সময়ের ময়ধ্য উত্তরপত্র Upload না করয়ত পারয়ল্ , পয়র তা আর থকান 
ভায়ি গ্রাহয করা হয়ি না । 
 
৭। ছাত্র-ছাত্রীয়দ্র বিয়শে ভায়ি োনায়না োয়ে থে পরীক্ষার শুরুর আয়গ বনয়ের 
থমািাইয়ল্ চােট  ও Data Balance সঠিকভায়ি রাখয়ত িল্া হয়ে । 
 
 
তাং – 28/09/2020                 আয়দ্শানসুায়র 
                                       DODL Co-ordinator 
                                       থে.আর.মহাবিদ্যাল্ে 
 
 

 

 

 

 

 


