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কালিনগর মহালিদ্যািয়ের পক্ষ থেয়ক ২০২০ সায়ির লিতীে ও চতুেথ থসয়মস্টায়রর সকি অনাসথ ও থেনায়রি
পরীক্ষােীয়দ্র উয়েয়যয োনায়না হয়ে, তায়দ্র External Examination) WBSU লনয়দ্থলযত লনম্নলিলিত
সূ চী অনু সায়র অনিাইয়ন সম্পন্ন হয়ি।

পরীক্ষা সংক্রান্ত সাধারণ লিষে
সকি পরীক্ষােীয়ক লিষয়ের েনয লনলদ্থষ্ট WhatsApp গ্রুয়প যু ক্ত হয়ত হয়ি। এেনয থতামরা লনয়েয়দ্র লিষয়ের
লযক্ষয়কর সয়ে প্রয়োেয়ন থযাগায়যাগ করয়ত পায়রা।
পরীক্ষার েনয উলিলিত লনলদ্থষ্ট লদ্য়ন লনধথালরত সময়ের ৩০ লমলনট আয়গ লনলদ্থষ্ট লিষয়ের WhatsApp group
প্রশ্নপত্র থতামায়দ্র পাঠায়না হয়ি। যায়দ্র WhatsApp থনই, তারা িন্ধুয়দ্র/পলরলচয়তর সাহাযয থনয়ি।

অনিাইয়ন পরীক্ষার িাতা পাঠায়নার লনেমািিী
প্রেয়ম লনলদ্থষ্ট EXAMINATION এর ADMIT CARD স্ক্যান করয়ত হয়ি
তারপয়র A4 থেরয়ের প্রেম পৃ ষ্ঠাে লিিয়ি

KALINAGAR MAHAVIDYALAYA
UG CBCS FINAL EXAMINATION, 2020
SEMESTER
REGISTRATION NUMBER
UNIVERSITY ROLL NUMBER
SUBJECT
COURSE
DATE OF EXAMINATION
(িাংিা অেিা ইংরালে থয থকান ভাষাে লিিয়িই হয়ি)
(এগুলি লিয়ি থসই পৃ ষ্ঠায়তই answer থিিা যায়ি না, পয়রর পৃ ষ্ঠা থেয়ক লিিয়ত হয়ি)
প্রয়তযকটি পৃ ষ্ঠার মাোে থরলেয়েযন নম্বর, পৃ ষ্ঠা সংিযা লিিয়ত হয়ি।
পরীক্ষার েনয লনলদ্থষ্ট সময়ের পর সম্পূ ণথ উত্তরপত্রয়ক Scan কয়র PDF করয়ত হয়ি। PDF SAVE করয়ি প্রেয়ম
লনয়ের নাম, পয়র Semester, তারপয়র COURSE NAME
থযমন অলমত সাহা, 2nd Semester HISTORY GE02 অেিা DSC02.
(GE/DSC স্পষ্টভায়ি উয়িি না করয়ি িাতা িালতি হয়ি)
পরীক্ষার িাতাে থকাোও লনয়ের থ ান নম্বয়রর উয়িি কয়ঠার ভায়ি লনলষদ্ধ
PDF করার প্রয়োেয়ন cyber café সাহাযয থনয়ি। তারপয়র অনিাইয়ন উত্তরপয়ত্রর PDF টি থয লিভায়গ পরীক্ষা
লদ্য়েছ, তার থমি আই-লি থত পরীক্ষা থযয়ষর ১ ঘণ্টার ময়ধয পাঠায়ত হয়ি। PDF না কয়র থকান উত্তরপত্র পাঠায়ি
থসটি িালতি হয়ি।
থমি করার সমে compose mail অংয়য লিিয়ি
Subject: CBCS FINAL EXAMINATION, 2020
Compose অংয়য লিিয়ি
NAME
REGISTRATION NUMBER

SEMESTER
UNIVERSITY ROLL NUMBER
SUBJECT
COURSE
DATE OF EXAMINATION

List of Departmental Mail-ID
SL.
NO
.

Subject

1

E-mail ID
Second Semester

Fourth Semester

Mobile
number

Bengali

exams.bengali2020@gmail.com

bengali.knmv1985@gmail.com

9830715717

2

Education

2ndsem.edukmv20@gmail.com

4thsem.edukmv20@gmail.com

9836882162

3

History

kalinagarm@gmail.com

his.knmv1985@gmail.com

9674835682

4

Sanskrit

sans.knmv1985@gmail.com

9007857710

5

English

englishknmv20@gmail.com

8145984846

6

Geograph
y
Philosoph
y
Political
Science

geographydepartment999@gmail.com
phil.knmv1985@gmail.com

943342299
5
9733582552

rabiul.dr1978@gmail.com

9734531931

9

Physical
Education

phyednknmv1985@gmail.com

9851093382

10

Economic
s
Computer
Science

knmvecog.12@gmail.com

9734570298

computer.deptknmv1985@gmail.com

8100906777

7
8

11

লিভাগ লনলদ্থষ্ট থমি আই লি থত থমি পাঠায়ত হয়ি। থমি পাঠায়নার পর লিভায়গর লযক্ষক োলনয়ে থদ্য়িন থতামায়দ্র পাঠায়না
উত্তরপত্রটি আমায়দ্র কায়ছ থপ ৌঁয়ছয়ছ লকনা।

থকালভি পলরলিলতর কারয়ন কয়িয়ে এয়স প্রশ্ন সংগ্রহ িা উত্তরপত্র েমা থদ্ওোর থকান সু য়যাগ থনই।

Convenor
Examination Sub Committee
Kalinagar Mahavidyalaya

