
Page 1 of 2 
 

দ্বিজেন্দ্রলাল  কজলে 

কৃষ্ণনগর, নদীয়া  
 

দ্বিজ্ঞদ্বি 

দ্বদনাঙ্ক- ২৭/৯/২০২০ 

এত িারা দ্বিজেন্দ্রলাল কজলজের দ্বি.এ. এিং দ্বি.কম. সান্মাদ্বনক ও সাধারণ [Honours and 

General] তৃতীয় িজষের Part-III 2020 পরীক্ষার্েী ছাত্র-ছাত্রীজদর োনাজনা যাজে যয- আগামী 
১লা অজটাির ২০২০ যর্জক কলযাণী দ্বিশ্বদ্বিদযালজয়র যয Part-III Examination [Blended 

Mode] শুরু হজে, যসই প্রজতযকদ্বদজনর প্রজতযকদ্বি পরীক্ষার যেজষ উত্তরপত্র পাঠাজনার িযাপাজর 
অিেযপালনীয় দ্বিজেষ কজয়কদ্বি দ্বনয়মািলী পরীক্ষার্েীজদর েনয প্রদত্ত হজে।   

 
➢  A4 সাইজের পাতার এক একদ্বি দ্বদজক দ্বলজে পরীক্ষা যেষ করার পর পাতাগুদ্বলজক 

ক্রদ্বমক সংেযা অনুসাজর [১,২,৩,৪ ইতযাদ্বদ ক্রজম] স্পষ্টভাজি Scan কজর একদ্বিমাত্র Single 

PDF File িানাজত হজি। এই প্রসজে, অতযািেযকভাজি যেয়াল রােজত হজি যয, প্রজতযকদ্বি A4 

সাইজের পাতাজত ছাজত্রর Roll No, Registration Number এিং পাতাগুদ্বলর ক্রদ্বমক সংেযা 
অর্োৎ Serial Number যযন উজেে করা র্াজক। Single PDF File ছাড়া যকান উত্তরপত্র 
Upload কজর েমা করা যাজি না।  

 

➢ এই Single PDF File- রূজপ উত্তরপত্রদ্বি দ্বনদ্বদেষ্ট দ্বিষয় অনুসাজর [জয দ্বিষজয়র পরীক্ষা] 
সংদ্বিষ্ট দ্বিভাজগর E-Mail ID –জত পরীক্ষা যেষ হওয়ার দুই ঘন্টার [2 hours] মজধয যপ্ররণ 
করজত হজি। ছাত্রছাত্রীজদর উজেজেয িলা হজে, তারা পরীক্ষার উত্তরপজত্রর PDF File যকিলমাত্র  

দ্বিভাগীয় E-Mail ID –জতই পাঠাজি। অদ্বত দ্বিজেষ যক্ষজত্র তারা উত্তরপজত্রর PDF দ্বিভাগীয় 
WhatsApp Number-এ পাঠাজত পারজি দ্বকন্তু মুেযরূজপ Departmental E-Mail ID –
যতই তাজদরজক উত্তরপজত্রর PDF Upload করার েনয সদ্বক্রয় দ্বনজদেে যদওয়া হজে। সমস্ত 
দ্বিভাজগর E-Mail ID গুদ্বল এই দ্বিজ্ঞদ্বির দ্বনজে যদওয়া হজি।  

 

➢  উত্তরপত্র Upload করার সমূ্পণে প্রদ্বক্রয়াদ্বি তাজদর পরীক্ষা-সমাদ্বির অনদ্বধক দুই ঘন্টার 

[2 hours] মজধযই সম্পন্ন করজত হজি।  

 

➢ যয সি ছাত্রছাত্রীরা আন্তেোদ্বলক িযিস্থার অপ্রাপযতার কারজণ Online Submission 

করজত সক্ষম হজি না, তাজদর উত্তরপত্র েমা করার িযাপাজর পূিেিতেী পরীক্ষা-দ্বিষয়ক-দ্বিজ্ঞদ্বিদ্বিজত 
দ্বিস্তাদ্বরত ও স্পষ্টভাজি দ্বনজদেে যদওয়া রজয়জছ। সংদ্বিষ্ট পরীক্ষাজেজষর অিযিদ্বহত পজরই তাজদর 
দ্বিষয়দ্বিজক মাননীয় অধযজক্ষর দৃদ্বষ্টজগােজর আনজত হজি। তারপর অধযজক্ষর দ্বনজদেে দ্বনজদেে পাওয়ার 
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পরই তারা মুে িন্ধ োজম তাজদর দ্বনেস্ব উত্তরপত্র পূণে কজর োজমর উপর Name, Registration 

Number, Roll Number, Subject এিং Paper যর্াযর্ভাজি উজেেপূিেক কজলে-অদ্বিজস 
েমা করজত পারজি। এই প্রসজে পুনরায় তাজদর স্মারণ করাজনা হজে, দ্বিজেষ েরুদ্বর পদ্বরদ্বস্থদ্বত 

অর্িা অপ্রদ্বতজরাধয কারণ-প্রদেেন ছাড়া কজলজে উপদ্বস্থত হজয় যকান উত্তরপত্র েমা করা েলজি 
না। অনলাইন মাধযজমই উপদ্বরদ্বলদ্বেত পদ্ধদ্বতজত উত্তরপত্র েমা করজত হজি।  

 

দ্বিজেন্দ্রলাল কজলজের দ্বিদ্বভন্ন দ্বিভাজগর EMAIL ID এিং WHATSAPP NUMBER 

দ্বিভাগ 

[DEPARTMENT] 

ই-যমল আইদ্বি 

[EMAIL ID] 

যহায়ািস আপ নম্বর 

[WHATSAPP NUMBER] 

িাদ্বণেয [COMMERCE] commercedlc@gmail.com 9614951713 

িাংলা [BENGALI] deptbengalidlc@gmail.com 8240597859 

ইংরাদ্বে [ENGLISH] department.english.dlc@gmail.com 8670069223 

ইদ্বতহাস [HISTORY] dhistory2003@gmail.com 8001040141 

ভূজগাল [GEOGRAPHY] deptgeography.dlc@gmail.com 8240134518 

সংসৃ্কত [SANSKRIT] sanskritdlc@gmail.com 9883999517 

দেেন [PHILOSOPHY] philosophydlc20@gmail.com 8348600599 

রাষ্ট্রদ্বিজ্ঞান [POLITICAL 

SCIENCE] 

dlc.polscience.dept@gmail.com 9836592872 

দ্বেক্ষা [EDUCATION] education.dlc2020@gmail.com 7059279197 

োরীরদ্বেক্ষা [PHYSICAL 

EDUCATION] 

dlcphysicaleducation50@gmail.com 8759462727 

 

 

   

     অধযক্ষ 

দ্বদনাঙ্ক- ২৭/৯/২০২০             দ্বিজেন্দ্রলাল কজলে  

 কৃষ্ণনগর, নদীয়া 
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