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Date : 05.01.2021

বিজ্ঞবি
এত্দ্বারা B.A/B.Com Hons. & General ক ার্সের Part-II (OLD) (পরীক্ষা
2020) এর পরীক্ষার্থীর্ের অিগবির জন্য এই বিজ্ঞবিটি কেওয়া হর্ে:-

পরীক্ষা পদ্ধবি:- বাড়িতে বতে Blended Mode এ পরীক্ষা ড়িতে হতব।
পরীক্ষার খাো A4 োইতের হতে হতব।
পপতের এক ড়পতে ড়িখতে হতব । িুইড়িতক পিখা যাতব না।
প্রড়েটি পপতের ডানড়িতক ড়েড়রয়াি নাম্বার (পযমন 1,2,3) ড়িতে হতব।
প্রড়েটি পপতের উপতর পরাি নং, পরড়েতেেন নং, ড়বষয়, পপপার, ড়িখতে
হতব।
প্রথম পপতে পরাি নং, পরড়েতেেন নং, ড়বষয়, পপপার এবং ক ািাইল

ন্ংও বলখর্ি হর্ি।
প্রশ্নপত্র Download-এর পদ্ধবি:- পরীক্ষা শুরু হওয়ার 30 ব বন্ট
আতে

ড়বশ্বড়বিযািতয়র

ওতয়বোইট

www.klyuniv.ac.in

এবং

কতিে

ওতয়বোইট www.rdkcollege.in পথতক ছাত্র-ছাত্রীরা প্রশ্নপত্র download
করতে পারতব ।

উত্তরপত্র কপ্ররণ (send) রার পদ্ধবি:-

প্রড়েটি পরীক্ষা পেষ

হওয়ার 30 ব বন্র্টর মতযয কতিতের ড়বভাে পকড়িক ড়নম্নড়িড়খে E-mail
Id-পে পপ্ররণ করতে হতব। অথবা প্রড়েটি পরীক্ষা পেতষ হওয়ার 30 ড়মড়নতটর
মতযয উত্তরপত্র খাতমর মতযয ভতর, খাতমর উপর নাম, পরাি নং, পরড়েতেেণ
নং, োি, পপপার, এবং কতিে পরাি নং ইেযাড়ি ড়বস্তাড়রে ড়িতখ কতিতে এতে
ড়নড়িি ষ্ট Drop box েমা করতে হতব।
উত্তরপত্র Email করার েময় পমইি এর Subject কিাতম প্রত তেযক
ছাত্র-ছাত্রী োর ড়নেস্ব পকােি, পপপার এবং ড়বষয় ড়নভুি িভাতব ড়িখতব।
প্রত র্িয বিষর্য়র (Subjects) জন্য এ টি াত্র PDF file রর্ি হর্ি এিং
Email এ কপ্ররণ রার স য় কেখর্ি হর্ি কেন্ Page এর বসবরয়াল ন্ম্বর
পর পর র্থার্ ।

Note: এই পরীক্ষা পবরচাবলি হর্ি বিশ্ববিেযালর্য়র বন্জস্ব এিং
বন্বেে ষ্ট বন্য়

ক র্ন্।

প্রবিটি কপর্জর উপর্র ব

ভার্ি বলখর্ি িার ন্ ুন্া

বপ

পরীক্ষা কের্ষর

30 ব বন্র্টর র্যয ছাত্র-ছাত্রীর্েরর্ বন্ম্নবলবখি বিভাগ

ক বি

email address এ িার্ের উত্তরপত্র PDF format এ scan

mail

রর্ি হর্ি :

Department
Bengali

E-mail address

HONS.

hons.bengrdkc@gmail.com

General

prog.bengrdkc@gmail.com

English

rdkcenglish.exam@gmail.com

Commerce

rdkccommerce.exam@gmail.com

Political
Science

Education

History

র্র

HONS.

hons.polscrdkc@gmail.com

General

pcc.polscrdkc@gmail.com

HONS.

hons.edurdkc@gmail.com

General

ge.edurdkc@gmail.com

HONS.

rdkc.history.hons@gmail.com

General

arif.rdkc.history@gmail.com

Defence Studies

rdkcdefencestudies.exam@gmail.com

Sanskrit

rdkcsanskrit.exam@gmail.com

Geography

HONS.

hons.geordkc@gmail.com

General

prog.geordkc@gmail.com

Physical Education

rdkcpe.exam@gmail.com

Economics

rdkc.economics@gmail.com

Sociology

HONS.

hons.socrdkc@gmail.com

General

ge.socrdkc@gmail.com

