Directorate of Open & Distance Learning
University of Kalyani
Kalyani, Nadia
Ref. No. KU/DODL/146/20

Date: 18.11.2020

Urgent Notification
কল াণী িব িবদ াল য়র DODL এর M.A/M.Sc. Third Semester, 2020 এবং M.A-Part-I,
2019 (Renewal old system) পরী ার (blended mode) সাধারন িন দিশকা:
কল াণী িব িবদ াল য়র পরী া িনয়ামক সমূ হর িব ি র
ি ত, এত ারা কল াণী
িব িবদ াল য়র DODL এর M.A./M.Sc. Third Semester,2020 এবং M.A-Part-I,2019
(Renewal old system) এর পরী া 21 এবং 22 ন ভ র, 2020 থ ক
হ ব এবং এই
পরী া সূিচ DODL এর ও য়বসাই ট ইিতম ধ ই িদ য় দওয়া হ য় ছ। পরী া সং া এই
সাধারন িন দিশকা িল িন িলিখত:
১. য সম ছা -ছা ীর কা ছ Enrolment Number আ ছ এবং যসম ছা -ছা ী M.A/MSc.
Third Semester এ ভিত হ য় ছ এবং য সম ছা -ছা ী M.A part-I (old system) Renewal
এর ফম িফলাপ ক র ছ সই সম ছা -ছা ী পরী া সূিচ অনুযায়ী বািড় ত ব স পরী া িদ ত
পার ব।
২. িলিখত পরী ার সূিচপ অনুযায়ী পরী া
র আধ ঘ া আ গ পরী ার
িব িবদ ালয় ও ক ল জর ও য়বসাইট থ ক ডাউন লাড করা যা ব।

প

৩. ধুমা খুব িব শষ
পরী াথ রা িন জরাই বা তা দর অনু মািদত িতিনিধ দর মাধ ম
পরী া
র আধ ঘ া আ গ
প /িব িবদ ালয় অনু মািদত উ রপ সং হ কর ত পার ব।
ত ব তা অবশ ই সংি
ক ল জর Principal/TIC ও Director, DODL এর কা ছ পরী াথ ক
আ বদন জানা ত হ ব।
৪. পরী া িল সংি ব ষর সংি িবষ য়র িনিদ িস লবা সর িভি ত অনুি ত হ ব।
৫. পরী াথ ক পরী া শ ষর িনধািরত সম য়র পরবত আধ ঘ ার ম ধ িলিখত উ রপ
scan ক র িনিদ E-mail Address রণ কর ত হ ব। য সম পরী াথ E-mail কর ত পার ব
না তারা িনিদ WhatsApp না ার এ উ রপ
রণ কর ত পার ব।
৬. য সম পরী াথ যথাযথভা ব িলিখত উ রপ E-mail অথবা WhatsApp এ
রণ
কর ত পার ব না, সই সম পরী াথ উ রপ মুখ ব খা ম ভ র, খা মর উপর Enrolment
Number, Roll Number, Subject ও paper এর উ খ ক র পরী া শ ষ িনধািরত সম য়র
পরবত আধ ঘ ার ম ধ DODL Office এ (DODL KU Main Campus পরী াথ ) এবং সংি
ক ল জর অিফ স (Study Centre এর পরী াথ ) জমা কর ত পার ব। ত ব ধুমা িব শষ
জ ির পিরি িত ছাড়া কানভা বই এই প িতর মাধ ম উ রপ জমা নওয়া হ ব না। ত ব
পরী াথ ক এই
COVID-19 া িবিধ ও সামািজক দূর িবিধ অবশ ই মান ত হ ব।
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৭. পরী াথ ক উ র লখার জন অবশ ই A4 size এর সাদা Page ব বহার কর ত হ ব এবং
উ রপ র িতিট Page এর উপ র Enrolment Number, Roll Number, Subject এবং
Paper এর উ খ কর ত হ ব। উ রপ র িতিট Page এ অবশ ই Page No. উ খ কর ত
হ ব।
৮. পরী াথ রা বািড় ত ব স িবষয়িভি ক
র মান অনুযায়ী যথাযথ ও সংি
চ া কর ব। উ রপ িনজ হা ত ও িন জর ভাষায় লখা আবশ ক।
৯. পরী ার িনধািরত সময় এবং তাির খর প র উ রপ িনিদ
WhatsApp অথবা িনিদ িঠকানায়
রণ কর ল তা গণ হ ব না।

উ র লখার

E-mail Address অথবা

১০. যিদ কা না পরী াথ এই Mode- এ পরী া না িদ ত চায় এবং পরী ার Result এ স
না
হয় তাহ ল সই পরী াথ পরবত ত Off line পরী া িদ ত পার ব, যখন COVID-19 মহামারীর
পিরি িতর উ িত ঘট ব এবং িব িবদ ালয় off line পরী া সংগিঠত কর ব।
DODL KU Main Campus এবং All Study Centre Third Semester এর পরী াথ দর
িলিখত উ র প
রণ করার E-Mail Address ও WhatsApp Number িন
দওয়া হল:
Subjects

For the
Students of
all Study
Centres and
KU Main
Campus

Study
Centre
Code

E-mail Address

WhatsApp
Number

Bengali

For all Study
Centres in
the districts
of Nadia and
24 Pgs. (N)

01,02,03,08,
10,14,26,27,
29,30,32,48

bengali1dodl@klyuniv.ac.in

9433984560

For all Study
Centres in the
district of
Murshidabad

04,11,16,19,
22,24,33,34,
36,37,46,47

bengali2dodl@klyuniv.ac.in

9732359205

For KU Main
Campus

KU

bengali3dodl@klyuniv.ac.in

9433984560
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Subjects

English

History

Education

Zoology

For the
Students of all
Study Centres
and KU Main
Campus
For all Study
Centres in the
districts of
Nadia,
Murshidabad,
24 Pgs (N)
For KU Main
Campus

E-mail Address

WhatsApp
Number

01,02,03,04,
0810,11,14,
16,19,22,24,
26,27,29,30,
32,33,34, 36
37,46,47,48
KU

english1dodl@klyuniv.ac.in

9732330662

english2dodl@klyuniv.ac.in

9836109521

For all Study
Centres in the
districts of
Nadia and 24
Pgs. (N)
For all Study
Centres in the
district of
Murshidabad

01,02,03,08,
10,14,26,27,
29,30,32,48

history1dodl@klyuniv.ac.in

7003321242

04,11,16,19,
22,24,33,34,
36,37,46,47

history2dodl@klyuniv.ac.in

8926231621

For the
students of
KU Main
Campus

KU

history3dodl@klyuniv.ac.in

7003321242

For all Study
Centres in the
districts of
Nadia and 24
Pgs. (N)
For all Study
Centres in the
district of
Murshidabad

01,02,03,08,
10,14,26,27,
29,30,32,48

education1dodl@klyuniv.ac.in

9830818356

04,11,16,19,
22,24,33,34,
35,36,37,46,
47

education2dodl@klyuniv.ac.in

9093607298

For KU Main
Campus

KU

education3dodl@klyuniv.ac.in

9830818356

For KU Main
Campus

KU

zoology1dodl@klyuniv.ac.in

9903221547

Study Centre
Code

3

Subjects

Botany

Mathemati
cs
M.A in
Geography
M.Sc. in
Geography

For the
Students of all
Study Centres
and KU Main
Campus
For the
students of
KU Main
Campus
For the
students of
KU Main
Campus
For the
students of
KU Main
Campus
For the
students of
KU Main
Campus

Study Centre
Code

E-mail Address

WhatsApp
Number

KU

botany1dodl@klyuniv.ac.in

9474460712

KU

mathematics1dodl@klyuniv.ac
.in

9563154860

KU

geography1dodl@klyuniv.ac.in

8348166534

KU

geography2dodl@klyuniv.ac.in

8454822708

DODL KU Main Campus এবং All Study Centres M.A-Part-I (Renewal old system)
এর পরী াথ দর িলিখত উ র প
রণ করার E-Mail Address ও WhatsApp Number
িন
দওয়া হল:
Subjects

Bengali

English

History

Education

For the Renewal Students
(old system) of M.A- part-I
all Study Centres and KU
Main Campus
For the Renewal Students
(old system) of M.A- part-I all
Study Centres and KU Main
Campus
For the Renewal Students
(old system) of M.A- part-I all
Study Centres and KU Main
Campus
For the Renewal Students (old
system) of M.A- part-I all
Study Centres and KU Main
Campus
For the Renewal Students
(old system) of M.A- part-I all
Study Centres and KU Main
Campus

Email Address

WhatsApp
Number

bengali4dodl@klyuniv.ac.in

9433984560

english2dodl@klyuniv.ac.in

9836109512

history1dodl@klyuniv.ac.in

7003321242

education1dodl@klyuniv.ac.in

9830818356

Director, DODL
University of Kalyani
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