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Internal Assessment Exam Notice 4th Semester 2020
কল্যাণী বিশ্ববিদ্যাল্য়ের জরুরী বিয়দ্ে শ মত আগামী 20/11/2020 থেয়ক Online – এর
মাধ্যয়ম Internal Assessment Exam. থিওো হয়ি । Internal Assessment Exam িা আভ্যন্তরীণ
মূল্যােি পরীক্ষাটি ২০ িম্বয়রর হয়ি । পরীক্ষার প্রশ্নপত্র কয়ল্য়জর ওয়েিসাইি www.jrm.org.in
থেয়ক পাওো যায়ি । প্রশ্নপয়ত্র ২ িম্বয়রর থকিল্মাত্র 10টি প্রশ্ন োকয়ি । (SEC- এর থক্ষয়ত্র 5টি প্রশ্ন
োকয়ি । )
আগামী 20/11/2020 তাবরখ থেয়ক সমস্ত থপপায়রর প্রশ্ন (নিাস ে ও থজিায়রল্) কয়ল্য়জর
ওয়েিসাইয়ি থদ্ওো হয়ি ।
প্রয়শ্নর উত্তর থল্খার জিয A4 সাইয়জর কাগজ িযিহার করয়ত হয়ি এিং শুধ্ু সাময়ির বদ্য়ক
(এক পষ্ঠাাে ) কায়ল্া কাবল্র থপি িযিহার কয়র বল্খয়ত হয়ি । উত্তরপয়ত্রর প্রবত পাতাে আিবশযক
ভ্ায়ি Registration Number, Admit Roll No, Subject, Paper স্পষ্ট কয়র বল্খয়ত হয়ি । প্রয়তযক
পাতাে উত্তরপয়ত্রর ক্রবমক িং এিং পাতার িং বদ্য়ত হয়ি ।
প্রবতটি থপপায়পর জিয আল্াদ্া উত্তরপত্র িািায়ত হয়ি । পরীক্ষা থদ্ওোর পর প্রবতটি
থপপায়রর উত্তরপত্রয়ক PDF FORMAT কয়র বিভ্াগীে E-Mail Id –থত পাঠায়ত হয়ি । আগামী
22/11/2020 তাবরয়খর ময়ধ্য সমস্ত উত্তরপত্র পাটঠয়ে বদ্য়ত হয়ি । Internal Assessment –এর জিয
উত্তরপত্র পাঠায়িার থশষ বদ্ি 22/11/2020.
থকাি Whatsapps No – এ উত্তরপত্র পাঠায়িা যায়ি িা । E-Mail করার সমে E-Mail
Subject Message এ বিয়জর Roll No. , Registration No. , Subject , Paper স্পষ্ট কয়র Type কয়র
E-Mail করয়ত হয়ি ।
আরিী – arabicjrm@gmail.com
িাংল্া – jrmbengalidepartment@gmail.com
এডুয়কশি– jrmeducationdept@gmail.com ইংয়রজী – jrmenglishdept@gmail.com
ইবতহাস – jrmhistorydepartment@gmail.com দ্শিে – jrmphilosophy@gmail.com
রাষ্ট্রবিজ্ঞাি – jrmpolscience@gmail.com
সংষ্কষ্ঠত - jrmsanskrit@gmail.com


থয সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীয়দ্র 3rd Semester Exam. থদ্ওো হে বি, নেচ তারা 4th Semester Exam থদ্য়ি
তারা নবত নিশযই কয়ল্য়জ Sandip Sir –এর সায়ে থযাগায়যাগ করয়ি ।

* পরীক্ষা সংক্রান্ত কলেলের হেল্প োইন নং – 9593317318, পরীক্ষার উত্তরপত্র পাঠালে
হকান সমসযা েলে বিভাগীয় অধ্যাপক, অধ্যাবপকালের সালে হ াগাল াগ করলে েলি ।
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