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5th Semester University Examination 2021-22
Notice
-:

ইউনিভার্সিটি পরীক্ষা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি :-

০১। 11/01/2022 (5th semester) থেকে শুরু হওয়া পরীক্ষার জন্য নির্ধারিত প্রশ্নপত্র
কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজ ওয়েবসাইট সূ চি অনু যায়ী নির্দিষ্ট দিনের সংশ্লিষ্ট পরীক্ষা শুরুর
30 মিনিট আগে পাওয়া যাবে।
০২। পরীক্ষার উত্তর লেখার জন্য A4 সাইজের কাগজ ব্যবহার করবে। কাগজের একদিকে
উত্তর লিখতে হবে। উত্তরপত্রের প্রথম পাতায় এডমিট কার্ড (Admit Card)-এ লিখিত পরীক্ষার
নাম, কলেজের নাম, পরীক্ষার্থীর নাম, পরীক্ষার্থীর রেজিস্ট্রেশন নাম্বার (Registration No), রোল
নাম্বার (Roll No),সাবজেক্ট(Subject), পেপারের নাম(Paper) উল্লেখ করবে। উত্তরপত্রের
ভিতরের পাতাগুলিতে পৃষ্ঠা সংখ্যা, রোল নম্বর(Roll No), রেজিস্ট্রেশন নম্বর (Registration No)
লিখবে।
০৩। প্রতিটি পরীক্ষায় উত্তরপত্রের প্রথমে এডমিট কার্ডের (Admit Card) স্ক্যান কপি যু ক্ত করে
পিডিএফ ফাইল (PDF File) তৈরি করে উত্তরপত্র কলেজ থেকে নির্দেশিত মেল আইডিতে মেইল
করবে। অন্যথা উত্তরপত্র গৃহীত হবে না
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০৪। পরীক্ষা শেষের নির্ধারিত সময়ের দু'ঘণ্টার (০২) মধ্যে উত্তরপত্র স্ক্যান(Scan) করে
পিডিএফ ফরমেট (PDF Format) -এ নীচে দেওয়া ইমেল আইডি (Email ID)-তে নিজের
নামের মেল আইডি (Mail ID) থেকেই মেইল (Mail) পাঠাতে হবে।
০৫। বর্তমান অতিমারি পরিস্থিতিতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত নিয়ম অনু যায়ী, পরীক্ষার্থীদের যথাসাধ্য
সামাজিক দূ রত্ব বিধি বজায় রেখে অনলাইন সাবমিশন (Online Submission)-এর উপর গুরুত্ব
আরোপ করা হচ্ছে। এক্ষেত্রে একান্ত অপারগ ছাত্র-ছাত্রীদের অবস্থা বিশেষে বিষয় অনু যায়ী সংশ্লিষ্ট
শিক্ষকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলা হচ্ছে।
০৬। এই অতিমারীর সময়ে বিশ্ববিদ্যালয় কঠোর ভাবেই অনলাইনে উত্তরপত্র জমা দেওয়াকেই
উৎসাহ দিচ্ছে। যদি কোনো ভাবেই কোনো ছাত্র বা ছাত্রী অনলাইনে জমা দিতে অপারগ হয়,
সেক্ষেত্রে সেই ছাত্র বা ছাত্রী প্রথমে বিভাগীয় শিক্ষকের সঙ্গে কথা বলবে। খাতা কলেজে এসে
জমা দিতে হলে পরীক্ষা শেষের দু'ঘন্টার মধ্যেই খাতা জমা দিতে হবে। অন্যথায় কোনো
অবস্থাতেই খাতা জমা নেওয়া হবে না। অফলাইনে জমা দেওয়ার ক্ষেত্রেও প্রত্যেক উত্তরপত্রের
সঙ্গে admit card এর জেরক্সকপি যু ক্ত করে দিতে হবে।
০৭। যে সব ছাত্র-ছাত্রীরা উত্তরপত্র কলেজে দিতে আসবে, তাদের স্বলিখিত উত্তরপত্র মুখবন্ধ খামে
ভরে, খামের উপর নিজের নাম, Registration Number, Roll Number, Subject এবং
Paper - সু স্পষ্টভাবে উল্লেখ করে পরীক্ষা শেষের নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কলেজ অফিসে জমা
দিতে হবে। মনে রাখতে হবে, বর্তমান অতিমারীর পরিস্থিতিতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত নিয়ম অনু যায়ী,
পরীক্ষার্থীদের যথাসাধ্য সামাজিক দূ রত্ববিধি বজায় রেখে Online Submission প্রক্রিয়ার উপরেই
জোর দিতে হবে।
০৮। প্র্যাকটিকাল (Practical) এবং ল্যাব বেস্ড্সাবজেক্ট (Lab Based Subject)-এর ক্ষেত্রেও
উপরের নিয়মগুলি প্রযোজ্য হবে।

(বি.দ্র. - উত্তর যথাসম্ভব নিজের ভাষায় লেখা বাঞ্ছনীয়)
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** ছাত্রছাত্রীদের উত্তরপত্র পাঠানোর Email ID বিষয় অনু যায়ী নীচে দেওয়া হল --: শুধুমাত্র উত্তরপত্র পাঠানোর জন্য ব্যবহৃত হবে : বাংলা বিভাগ -

bengali.mgc15@gmail.com

 ইংরেজি বিভাগ -

english.mgc15@gmail.com

 এডুকেশন বিভাগ - education.mgc15@gmail.com
 ইতিহাস বিভাগ -

history.mgc15@gmail.com

 রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ - polscience.mgc15@gmail.com
 ফিজিক্স বিভাগ -

physics.mgc15@gmail.com

 কেমিস্ট্রি বিভাগ -

chemistry.mgc15@gmail.com

 অঙ্ক বিভাগ -

mathematics.mgc15@gmail.com

** পরীক্ষা সংক্রান্ত কোনো সমস্যা হলে ছাত্রছাত্রীরা নিজেদের বিষয় অনু যায়ী নিম্নলিখিত ফোন
নাম্বারে যোগাযোগ করতে পারবে  বাংলা বিভাগ -

7044069186

 ইংরেজি বিভাগ -

9051882083

 এডুকেশন বিভাগ - 8450012462
 ইতিহাস বিভাগ -

9564383195

 রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ - 9609616820
 অঙ্ক বিভাগ -

9609489395

 কেমিস্ট্রি বিভাগ -

8371862917

 ফিজিক্স বিভাগ -

9832985695

[অপ্রয়োজনীয় Phone Call থেকে বিরত থাকার অনু রোধ জানানো হচ্ছে]
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