KULTALI Dr. B.R. AMBEDKAR COLLEGE
Vill- 11 No. Jalaberia

P.O- Jamtala

Pin- 743338

P.S- Kultali

West Bengal

South 24 Parganas

Ph- 8017954453______________

Date-০৫.০৭.২০২১

বিজ্ঞবি
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গ ত বি.এ ( অনার্গ ও জেনাযরল)
(জর্বিস্টার ২,৪ ও ৬) ( বর্ বিবর্এর্) পরীক্ষা, ২০২১ ও বি.এ পার্গ ৩ (
অনার্গ ও জেনাযরল) (১+১+১) ব্যব্স্থা অন্তর্গ ত পরীক্ষা ২০২১ - এর র্কল
পরীক্ষার্থীযদ্র েনয বিজ্ঞবি:
সকল পরীক্ষার্থীদের এ কর্থা জানাদনা হদ়েদে যে ইন্টাননাল,
টিউদ ারর়োল সহ সকল পরীক্ষার উত্তরপত্র সকল োত্র-োত্রীরা রনরেন ষ্ট
রিভাদের সম়েসূচী অনুসাদর জকিলিাত্র অনলাইন িাধ্যযি রনরেন ষ্ট
রিভাদের ইদমইল আইরিদে পাঠাদি। রনরেন ষ্ট সম়েসূরচ অিলম্বন না করা
হদল এিং রনরেন ষ্ট রিভাদের ইদমইল আইরিদে রনরেন ষ্ট উত্তরপত্র না পাঠাদল
যসই উত্তরপত্র গ্রহণ করা হদিনা। কদলজ অনয যকান মাধ্যদম উত্তর পত্র
গ্রহণ করদি না।
• সকল দ্বিতীয় সসদ্বিস্টার বি.এ ( অনার্গ ও জেনাযরল) ছাত্র-ছাত্রীরা
পদ্বরবেশদ্বেদ্যা ইন্টারনাল পরীক্ষার জন্য অদ্বত অেশযই
https://forms.gle/DYkF54s84kqoSxqGA - এই দ্বলিংটিবত দ্বিক কবর
ফমনটি দ্বিলাপ করদে হদি।
• সকল রিেী়ে যসরমস্টার অনাসন োত্র-োত্রী োদের পররদিশ রিেযার
ইন্টারনাল ও রর্থওরর উত্তরপত্র রনজ রিভােী়ে ইদমইল আইরিদে পাঠাদি
এিং সকল রিেী়ে যসরমস্টার যজনাদরল োত্রোত্রীরা
envs.gen21@gmail.com - এই ইদমইল আইরিদে উত্তরপত্র রনরেন ষ্ট
সম়েসূরচ অনুসাদর পাঠাদি। এর িযরেক্রমী হদল উত্তরপত্র গ্রহণ করা
হদি না।

SR
NO
1

Name of the
Department
EDUCATION

Mail IDs

WhatsApp number of HODs
of Respective Departments:
+91 98315 24340

PHILOSOPHY

kdbraedca@gmail.com( For Honours)
kdbraedcg@gmail.com ( For General)
kdbra.history@gmail.com
bengnew80@gmail.com( For Honours)
kdbrabengali@gmail.com ( For General and LCC)
kdbraplsa@gmail.com ( For Honours)
kdbraplsg@gmail.com ( For General)
philosophykdbra@gmail.com

2
3

HISTORY
BENGALI

4

POLITICAL SCIENCE

5
6

SOCIOLOGY

kultalisociocollege@gmail.com

+91 70030 95254
+91 9883550447

7
8

ENGLISH
GEOGRAPHY
EXAM QUERY
RELATED EMAIL ID

engkultali@gmail.com
geo.kdbraexam@gmail.com

+91 98314 90180

kdbraexam@gmail.com

+91 95473 04015
+91 96811 08332
+91 93399 18753
+91 98307 48146
+91 8583028687

+91 94321 50779
+917001338683
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