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বিজ্ঞবি
এতদ্দ্বারা B.A. 5

th

Semester Honours & Programme Course Examination, 2021 (Blended Mode)- এর

পরীক্ষার্থীদের বিম্নবিবিত পদ্ধবত মেদি চিার বিদেেশ মেওয়া হদেপরীক্ষা পদ্ধতি:


Blended Mode এ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিেম এিং রুটিি অিুসায়র পরীক্ষা হয়ি।



উত্তরপত্রের জন্য A4 Size কাগজ িযিহার করয়ে হয়ি।



প্রবেটি কাগয়জর এক দিত্রে বলখয়ে হয়ি ।



উত্তরপত্রের প্রবে পাোে পৃষ্ঠা িম্বর উয়েখ করয়ে হয়ি।



প্রবেটি পাোর উপয়র বিশ্ববিদ্যালয়ের িাম, ররাল িম্বর (পঞ্চম রসবমস্টার), ররজজয়েশি িম্বর, বিষে এবং রকাস স
উয়েখ করয়ে হয়ি। দন্ত্রে ন্মুন্া দিওয়া হলUNIVERSITY OF KALYANI
B.A. (HONS. / PROGRAMME) 5th SEMESTER EXAMINATION, 2021

SUBJECT: ...........................................................COURSE: ...................................................................................
REGISTRATION NO: ........................................ SESSION: ..........................ROLL NO: ...................................


পরীক্ষা শুরু হবার ৩০ দমদন্ট আত্রে দবশ্বদবিযালয় ওত্রয়বসাইট ( www.klyuniv.ac.in) এবং েত্রলজ
ওত্রয়বসাইট ( www.haziakkhancollege.in ) এ Question Paper অপসন্ দেত্রে প্রশ্নপে পাওয়া যাত্রব।
উত্তরপত্র প্রেরণের পদ্ধতি:



উত্তরপত্র স্ক্যাি কয়র বপবিএফ করয়ে হয়ি।



উত্তরপয়ত্রর একটিই ফাইল হয়ি। (প্রবেটি পাো ললাদ্া াায়ি পাাায়িা াায়িিা )।



প্রথয়ম 5th Semester এর Admit Card এিং 5th Semester এর Examination Fees জমা রদ্ওোর রবসদ্
োরপর পরীক্ষার উত্তরপত্র Scan কয়র একটি PDF ফাইল করয়ে হয়ি।



PDF file করার সমে এিং দমইত্রল উত্তরপে রপ্ররণ করার সমে রদ্খয়ে হয়ি রাি পৃষ্ঠার িম্বর ক্রমািুসায়র
থায়ক।



রমইল পাাায়িার সমে রমইল-এর সািয়জয়ে অিশযই পরীক্ষাথীর িাম দমাবাইল ন্রর ইউবিাাবসটির
স ররাল
িম্বর, ররজজয়েশি িম্বর, সািয়জে, রকাস বিা
স
স াায়ি উয়েখ করয়ে হয়ি।
ভল



পরীক্ষা দেষ হবার ৩০ দমদন্ত্রটর মত্রযয উত্তরপে দবভাত্রের email id দে পাঠাত্রে হত্রব। প্রদেটট দবভাত্রের
দমইল আইদি ন্ীত্রে দিওয়া আত্রে।



রকায়িা Half এ াবদ্ 2টি রপপায়রর পরীক্ষা থায়ক ো হয়ল 2টি রপপায়রর জিয ললাদ্া ললাদ্া 2টি PDF file
েত্রর দমইল করয়ে হয়ি।



দন্যাদরে
ধ
সমত্রয়র মত্রযয উত্তরপে ন্া পাঠাত্রল পত্রর ো গ্রহণ েরা হত্রব ন্া।



দন্দিধ ষ্ট দবষত্রয়র উত্তরপে দন্েদলদিে দন্দিধ ষ্ট email id দেই পাঠাত্রে হত্রব। অন্য দোত্রন্া email id দে
উত্তরপে পাঠাত্রল দসটট গ্রহণ েরা হত্রব ন্া এবং পরীক্ষােী অন্ুপদিে বত্রল েণয হত্রব। উত্তরপত্র রমইল করার
রক্ষয়ত্র দবত্রেষ সয়েেিো ও সেকসো অবলরন্ েরত্রে হত্রব।



দমইল পাঠাত্রন্ার পর দসন্ট আইত্রটত্রম দেে েরত্রে হত্রব দমইল সটঠে ভাত্রব পাঠাত্রন্া হত্রয়ত্রে দেন্া।



বিশ্ববিদ্যালয়ের বিেম অিুাােী দবত্রেষ পদরদিদেত্রে অফলাইি রমায়ি উত্তরপত্র জমা রদ্ওো াায়ি।



পরীক্ষােীত্রির উত্তরপে সযত্রে দন্ত্রজত্রির োত্রে রািত্রে হত্রব। প্রত্রয়াজত্রন্ েত্রলজ েেতপ
ধ ক্ষ উত্তরপত্রের
Hard Copy োত্রির োে দেত্রে সংগ্রহ েরত্রে পাত্রর।
Subject

email address

BENGALI

bengalihakkc@gmail.com

ENGLISH

englishhakkc@gmail.com

EDUCATION

educationhakkc1@gmail.com

HISTORY

historyhakkc215@gmail.com

PHILOSOPHY

philosophyhakkc@gmail.com

POLITICAL SCIENCE

politicalsciencehakkc@gmail.com

GEOGRAPHY

geographyhakkc@gmail.com

SANSKRIT

debdyutichakrabortysnask@gmil.com

ARABIC

arabichakkc@gmail.com

PHYSICAL EDUCATION

physicaleducationinternal21@gmail.com

DEFENCE STUDIES

defencestudieshakkc@gmail.com

ENVIRONMENTAL STUDIES

envshakkc@gmail.com

Dr. Goutam Kumar Ghosh
Principal
Hazi A.K.Khan College
Hariharpara, Murshidabad

