এতদ্বারা ৩য় ও ৫ম সেমমস্টারর েকল পরীক্ষার্থীরের জানারনা হরে কলকাতা
মিশ্বমিেযালয় মর্থওরী পরীক্ষার (Examination 2021 under CBCS) রুটিন প্রকশ
করররে। উক্ত রুটিন মনরে সেওয়া হল।

তাাং- ২৮.১২.২০২১

তামরখ
১৫.১.২০২২
১৬.১.২০২২
১৭.১.২০২২
১৮.১.২০২২

ডঃ অমপতা
ি মণ্ডল (নন্দী)
অধ্যক্ষা
পাাঁচলা মহামিেযালয়
৩য় সেমমস্টার অনাে ি
সপপার
েময়
CC5
েকাল১০িা-েুপুর১িা
CC6
েকাল১০িা-েুপুর১িা
CC7
েকাল১০িা-েুপুর১িা
SEC-A
েকাল১০িা-েুপুর১িা

৩য় সেমমস্টার অনােরের
ি
সজরনমরক সপপার
তামরখ
সপপার
েময়
২১.১.২০২২
মশক্ষামিজ্ঞান
েকাল১০িা(EDCG)
েুপুর১িা
২১.১.২০২২
ইমতহাে(HISG)
েুপুর২রিামিকাল৫িা
২৫.১.২০২২ রাষ্ট্রমিজ্ঞান(PLSG)
েকাল১০িােুপুর১িা
২৭.১.২০২২ ইাংরাজী (ENGG)
েকাল১০িােুপুর১িা
২৭.১.২০২২
িাাংলা(BNGG)
েুপুর২রিামিকাল৫িা

তামরখ
২০.১.২০২২
২০.১.২০২২

৩য় সেমমস্টার সজনাররল
সপপার
েময়
LCC1(1) ENGC
েকাল১০িােুপুর১িা
SEC-A
েুপুর২রিামিকাল৫িা

২১.১.২০২২

মশক্ষামিজ্ঞান
(EDCG)

২১.১.২০২২

ইমতহাে(HISG)

২৫.১.২০২২

রাষ্ট্রমিজ্ঞান(PLSG)

২৭.১.২০২২

ইাংরাজী (ENGG)

২৭.১.২০২২

িাাংলা(BNGG)

৫ম সেমমস্টার অনাে ি
তামরখ
সপপার
CC11
১৫.১.২০২২
CC12
১৬.১.২০২২
DSE A
১৭.১.২০২২
DSE B
১৮.১.২০২২

তামরখ
১৫.১.২০২২
১৫.১.২০২২
১৬.১.২০২২
১৬.১.২০২২
১৮.১.২০২২
১৯.১.২০২২
১৯.১.২০২২

েকাল১০িােুপুর১িা
েুপুর২রিামিকাল৫িা
েকাল১০িােুপুর১িা
েকাল১০িােুপুর১িা
েুপুর২রিামিকাল৫িা

েময়
েুপুর২রিা-মিকাল৫িা
েুপুর২রিা-মিকাল৫িা
েুপুর২রিা-মিকাল৫িা
েুপুর২রিা-মিকাল৫িা

৫ম সেমমস্টার সজনাররল
সপপার
েময়
LCC1(2) ENGC
েকাল১০িা-েুপুর১িা
SEC-A
েুপুর২রিা-মিকাল৫িা
মশক্ষামিজ্ঞান
েকাল১০িা-েুপুর১িা
(EDCG)
ইমতহাে(HISG)
েুপুর২রিা-মিকাল৫িা
রাষ্ট্রমিজ্ঞান(PLSG)
েকাল১০িা-েুপুর১িা
ইাংরাজী (ENGG)
েকাল১০িা-েুপুর১িা
িাাংলা(BNGG)
েুপুর২রিা-মিকাল৫িা

পাাঁচলা মহামিেযালয়
৩য় ও ৫ম সেমমস্টাররর োম্মামনক ও োধ্ারণ পরীক্ষার্থীরের প্রমত অনলাইন
পরীক্ষার জনয মনরেিশািলী
১। উত্তরপত্র PDF করর সে মিষরয়র উত্তরপত্র সেই মিষরয়র মিভাগীয় মনমেিষ্ট সমল
আইমড(mail id)-সত পাঠারত হরি।
২। পরীক্ষা হরি অনলাইন মাধ্যরম।
৩। মনধ্ামরত
ি
পরীক্ষার মেন প্রশ্নপত্র করলরজর ওরয়িোইরি (website) মেরয় সেওয়া
হরি।
৪। পরীক্ষার মেন পরীক্ষা শুরু হওয়ার ১৫মমমনি আরগ করলরজর ওরয়ি োইরি
সেওয়া হরি। পাশাপমশ োত্র-োত্রীরের মনরয় ততমর করা সহায়াি’ে অযারপ
(what’s app group) মেরয় সেওয়া হরি।
৫। উত্তর মলখরত হরি A4 পাতায় মকাংিা োো মেস্তা পাতায়। পাতার েুই মেরকই
মলখরি।
৬। প্রর্থম পাতায় মিশ্বমিেযালরয়র সরাল নাম্বার, সরজজরেশন নাম্বার, সেমমস্টার,
মিষয়, সপপার উরেখ কররি।

৭। উত্তরপরত্রর প্রমত পাতায় অিশযই পৃষ্ঠা োংখযা উরেখ কররি।
৮। উত্তর সলখার েময় প্ররশ্নর োগ নাম্বার ের্থাের্থভারি উরেখ কররি।
৯। উত্তর সলখা হরয় সগরল েমস্ত পাতা পৃষ্ঠা োংখযার ক্রম আনুোয়ী েমি তু রল PDF
কররত হরি।
১০। উত্তরপরত্রর এই PDF সে মিষরয়র পরীক্ষা সেই মিষরয়র মিভাগীয় মনমেিষ্ট সমল
আইমড(mail id)-সত মনধ্ামরত
ি
পরীক্ষার মেন েন্ধ্যা ৭িার মরধ্য পাঠারত হরি।
মনমেিষ্ট মিভারগর োরর্থ সোগারোরগর Mail Id. ও What’s App no.Mail Id
What’s App no
মিভাগ
pm.historydept@gmail.com
9163087188
ইমতহাে
exambanglapm@gmail.com
9831280155
িাাংলা
polsci3year@gmail.com
7547995879
রাষ্ট্রমিজ্ঞান
edcn.pm2020@gmail.com
8653049610
মশক্ষামিজ্ঞান
nilajan.chakraborty.1985@gmail.com
ইাংরাজজ
LCC
nilajan.chakraborty.1985@gmail.com
-

