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Revised 4th Semester Online Exam Notice (Blended Mode)
কল্যাণী বিশ্ববিদ্যাল্য়ের বিয়দ্ে শ মত আগামী 24/11/2020 থেয়ক Online – এর মাধ্যয়ম
পরীক্ষা থিওো হয়ি । পরীক্ষার সূচী ও প্রশ্নপত্র কয়ল্য়ের ওয়েিসাইট www.jrm.org.in থেয়ক
পাওো যায়ি । 19/11/2020 থেয়ক Admit Card থদ্ওো হয়ি । Admit Card থিওোর েিয Online
Form Fill up Bank Payment Receipt ও পুরয়িা অ্যাডবমট কাডে আিয়ত হয়ি । ফম ে বফল্াপ িািদ্
অ্িায়সরে
ছাত্র-ছাত্রীয়দ্র
190/ও
থেিায়রয়ল্র
ছাত্র-ছাত্রীয়দ্র
165/টাকা
http://cbcs.casjrm.org/student - এই Link - এর মাধ্যয়ম STUDENT LOGIN কয়র Payment
করয়ত হয়ি ।
পরীক্ষা শুরুর 30 বমবিট আয়গ প্রশ্নপত্র কয়ল্য়ের ওয়েিসাইট থেয়ক পাওো যায়ি ।
প্রয়শ্নর উত্তর থল্খার েিয A4 সাইয়ের কাগে িযিহার করয়ত হয়ি এিং শুধ্ু সাময়ির বদ্য়ক
এএক পষ্ঠাাে কায়ল্া কাবল্র থপি িযিহার কয়র বল্খয়ত হয়ি । উত্তরপয়ত্রর প্রবত পাতাে আিবশযক
ভায়ি Registration Number, Admit Roll No, Subject, Paper স্পষ্ট কয়র বল্খয়ত হয়ি । প্রয়তযক
পাতাে উত্তরপয়ত্রর ক্রবমক িং এিং পাতার িং বদ্য়ত হয়ি । উত্তরপয়ত্রর একটট িমুিা কয়ল্য়ের
ওয়েিসাইট থেয়ক পাওো যায়ি ,য়সটট থদ্য়খ িাবিয়ে বিয়ত হয়ি ।
পরীক্ষা থশষ হওোর পর আধ্ ঘন্টার এ30 বমবিয়টর ময়ধ্য উত্তরপত্রটটয়ক SCAN কয়র একটট
মাত্র PDF FORMAT িাবিয়ে বিয়চ থদ্ওো বিষে অ্িুযােী বিভাগীে E-Mail ID –থত E-Mail কয়র
পাঠায়ত হয়ি । থকাি Whatsapps No – এ উত্তরপত্র পাঠায়িা যায়ি িা । E-Mail করার সমে E-Mail
Subject Message এ বিয়ের Roll No. , Registration No. , Subject , Paper স্পষ্ট কয়র Type কয়র
E-Mail করয়ত হয়ি ।
আরবী – arabicjrm@gmail.com
বাাংলা – jrmbengalidepartment@gmail.com
এডুকেশন– jrmeducationdept@gmail.com ইাংকরজী – jrmenglishdept@gmail.com
ইতিহাস – jrmhistorydepartment@gmail.com দশনশ – jrmphilosophy@gmail.com

রাষ্ট্রতবজ্ঞান – jrmpolscience@gmail.com


সাংষ্কৃি - jrmsanskrit@gmail.com

থয সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীয়দ্র 3rd Semester Exam. থদ্ওো হে বি, অ্েচ তারা 4th Semester Exam থদ্য়ি
তারা অ্বত অ্িশযই কয়ল্য়ে Sandip Sir –এর সায়ে থযাগায়যাগ করয়ি ।

* পরীক্ষা সাংক্রান্ত েকলকজর হহল্প লাইন নাং – 9593317318, পরীক্ষার উত্তরপত্র পাঠাকি
হোন সমসযা হকল তবভাগীয় অধ্যাপে, অধ্যাতপোকদর সাকে হ াগাক াগ েরকি হকব ।
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