
RANI DHANYA KUMARI COLLEGE 

JIAGANJ :: MURSHIDABAD 

                                                         Date : 02-08-2021 

বিজ্ঞবি 

এত্দ্বারা B.A/B.Com Hons. & Program ক ার্সের SEMESTER-VI এিং PART- III (OLD) 

(পরীক্ষা  2020) এর পরীক্ষার্থীর্ের অিগবির জন্য এই বিজ্ঞবিটি কেওয়া হর্ে:- 

পরীক্ষা পদ্ধবি:- বাড়িতে বতে Blended Mode এ  ড়বশ্বড়বদ্যালতের ড়িেম এবং 
রুটিি অিুোতর পরীক্ষা ড়দ্তে হতব। 

     পরীক্ষার খাো A4 োইতের হতে হতব। 

     পপতের এক ড়পতে ড়লখতে হতব । দ্ুইড়দ্তক পলখা যাতব িা। 

     প্রড়েটি পপতের ডািড়দ্তক ড়েড়রোল িাম্বার (পযমি 1,2,3) ড়দ্তে হতব। 

    প্রড়েটি পপতের উপতর পরাল িং, পরড়েতেেি িং, ড়বষে, পপপার, ড়লখতে হতব। 

     প্রথম পপতে ড়িতের িাম, ড়বশ্বড়বদ্যালতের  পরাল িং, ও পরড়েতেেি িং, ড়বষে, 
ক্লাে পরাল িং, পপপার, Date of Examination (পরীক্ষার ড়দ্ি) এবং ক ািাইল 
ন্ংও বলখর্ি হর্ি। 

     প্রশ্নপত্র Download-এর পদ্ধবি:-  

     পরীক্ষা শুরু হওোর 30 ব বন্ট আতে ড়বশ্বড়বদ্যালতের ওতেবোইট 
www.klyuniv.ac.in এবং কতলে ওতেবোইট www.rdkcollege.in পথতক ছাত্র-
ছাত্রীরা প্রশ্নপত্র download করতে পারতব । 

     উত্তরপত্র কপ্ররণ (send) রার পদ্ধবি:- বন্ম্নবলবখি পদ্ধবি অন্ুসার্র 
উত্তরপত্র কপ্ররণ (send)  রর্ি হর্ি। 

http://www.klyuniv.ac.in/
http://www.rdkcollege.in/


     প্রড়েটি পরীক্ষা পেষ হওোর 30 ব বন্র্টর মতযয কতলতের ড়বভাে 
পকড়িক ড়িম্নড়লড়খে E-mail Id-পে উত্তরপত্র পপ্ররণ করতে হতব। 

      ড়বশ্বড়বদ্যালতের ড়িেম অিুযােী অফলাইি পমাতডও উত্তরপত্রেমা পদ্ওো 
যাতব। 

     প্রতর্িয  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 । 

     প্রর্থর্  Admit Card এিং 6th Semester এর Exam. Fees  
জ া কেওয়ার রবসে (Old Part-III ছাত্র-ছাত্রীর্ের কক্ষর্ত্র শুধু াত্র 
Exam. Fees এর রবসে) িারপর পরীক্ষার উত্তরপত্র Scan  র্র 
এ টি PDF FILE  র্র কসন্ড  রর্ি হর্ি। 

বি:দ্র:- 🔴a) বন্ম্নবলবখি বন্বেে ষ্ট বিপাটে র্ ন্ট এর Email I’d কি 
ক ইল  রার স য় সাির্জক্ট  লার্  প্রতর্িয  ছাত্র-ছাত্রীর্  বন্র্জর 
ন্া , ইউবন্ভাবসেটির করাল ন্ং, করবজর্েশণ ন্ং, সাির্জক্ট, ক াসে, 
কপপার- বন্ভুে লভার্ি বলখর্ি হর্ি। বিপাটে র্ ন্ট বারা উত্তরপত্র গ্রহর্ণর 
কক্ষর্ত্র  এটি িাধযিা ূল । 

🔴b) ছাত্র-ছাত্রীর্ের বন্বেে ষ্ট স র্য়র  র্ধয বন্বেে ষ্ট বিপাটে র্ র্ন্টর 
ক ইল আইবির্ি উত্তরপত্র ক ইল  রা িাধযিা ূল । এর্ক্ষর্ত্র ক ান্ 
ছাত্র-ছাত্রী ভুল ক ইল আইবি িা  র্লর্জর অন্য বিপাটে র্ র্ন্টর ক ইল 
আইবি িা  র্লর্জর অবিবসয়াল ক ইল আইবি িা অন্য  র্লর্জর 
ক ইল আইবির্ি িা বন্বেে ষ্ট স র্য়র পর উত্তরপত্র ক ইল  রর্ল িা 
ক ান্ভার্িই গ্রহণ  রা হর্ি ন্া। িাই প্রতর্িয  ছাত্র-ছাত্রীর্  িার্ের 



বন্জস্ব উত্তরপত্র ক ইল  রার কক্ষর্ত্র সর্েিন্ ও সি ে  র্থা র্ি বন্র্েে শ 
 রা হর্ে । 

🔴🔴 Part-III ( Old) পরীক্ষার্থীরা আগা ী 03-08-2021 িাবরখ 
কর্থর্  িার্ের করাল ন্ং  র্লজ ওর্য়িসাইট www.rdkcollege.in 
কর্থর্  সংগ্র  রর্ি পারর্ি। 

বিভাগর্ বি  ইর্ ল আইবি👇👇 
শুধু াত্র 6th Semester এর উত্তরপত্র কপ্ররণ  রার Department wise 

 E-mail Address 👇 

 

SUBJECTS E-MAILADDRESS 

BENGALI 

HONS. (CC+DSE) rdkcbenghons6thsem@gmail.com 

PROGRAMME (DSE+SEC) rdkcbengprog6thsem@gmail.com 

ENGLISH 
ALL PAPERS  
(HONS +PROG.) 

rdkc.english@gmail.com 

               SANSKRIT rdkc.sanskrit@gmail.com 

EDUCATION 

HONS.(CC+DSE) hons.edurdkc@gmail.com 

PROG. (DSE+SEC) pcc.edurdkc@gmail.com 

HISTORY 

HONS. (CC+DSE) rdkc.history.hons@gmail.com 

PROG.(DSE+SEC & GE) arif.rdkc.history@gmail.com 

DEFENCE STUDIES 
PROG. (DSE+SEC) rdkcdefencestudies.exam@gmail.com 

PROG. (GE) rdkc.defencestudies@gmail.com 

GEOGRAPHY 

HONS.(CC+DSE) hons.geordkc@gmail.com 

PROG. (DSE+SEC) prog.geordkc@gmail.com 

PHYSICAL EDUCATION PROG. (DSE+GE.)All 
Theoretical Papers 

rdkcpe.exam@gmail.com 

PHYSICAL EDUCATION PROG. (SEC & All 
Practical Papers) azmalsk77@gmail.com  

http://www.rdkcollege.in/
mailto:rdkcbenghons6thsem@gmail.com
mailto:rdkcbengprog6thsem@gmail.com
mailto:rdkc.english@gmail.com
mailto:rdkc.sanskrit@gmai.com
mailto:hons.edurdkc@gmail.com
mailto:pcc.edurdkc@gmail.com
mailto:rdkc.history.hons@gmail.com
mailto:arif.rdkc.history@gmail.com
mailto:rdkcdefencestudies.exam@gmail.com
mailto:rdkc.defencestudies@gmail.com
mailto:hons.geordkc@gmail.com
mailto:prog.geordkc@gmail.com
mailto:rdkcpe.exam@gmail.com
mailto:azmalsk77@gmail.com


 

 

শুধু াত্র PART-III (OLD) এর উত্তরপত্র কপ্ররণ  রার Department wise 

 E-mail Address 👇 

 

ECONOMICS rdkc.economics@gmail.com 

SOCIOLOGY 

HONS.(CC+DSE) hons.socrdkc@gmail.com 

  

POLITICAL SCIENCE PROG. (DSE+SEC) 
 

pcc.polscrdkc@gmail.com  

POLITICAL SCIENCE HONS. (CC+DSE) hons.polscrdkc@gmail.com  

COMMERCE  ALL PAPERS (HONS. & 
PROG.) 

rdkccommerce.exam@gmail.com  

SUBJECTS E-MAILADDRESS 

BENGALI 
ALL PAPERS  
(HONS. & GEN.) 

rdkc.bengali@gmail.com 

ENGLISH 
ALL PAPERS  
(HONS &GEN.) 

exam.rdkcenglish@gmail.com 

               SANSKRIT  rdkc.sanskrit@gmail.com 

EDUCATION 

ALL PAPERS (HONS.) exam.rdkceducation@gmail.com 

ALL PAPERS (GEN.) pcc.edurdkc@gmail.com 

HISTORY 
ALL PAPERS (HONS. & 
GEN.) 

exam.rdkchistory@gmail.com  

DEFENCE STUDIES rdkcdefencestudies.exam@gmail.com 

GEOGRAPHY 

ALL PAPERS (HONS.) hons.geordkc@gmail.com 

ALL PAPERS (GEN.) prog.geordkc@gmail.com 

PHYSICAL 
EDUCATION  

ALL PRACTICAL PAPERS 
azmalsk77@gmail.com  

PHYSICAL 
EDUCATION  

ALL THEORETICAL PAPERS 
rdkcpe.exam@gmail.com  

ECONOMICS rdkc.economics@gmail.com 

SOCIOLOGY 
ALL PAPERS (HONS. & 
GEN.) 

hons.socrdkc@gmail.com 

mailto:rdkc.economics@gmail.com
mailto:hons.socrdkc@gmail.com
mailto:pcc.polscrdkc@gmail.com
mailto:hons.polscrdkc@gmail.com
mailto:rdkccommerce.exam@gmail.com
mailto:rdkc.bengali@gmail.com
mailto:exam.rdkcenglish@gmail.com
mailto:exam.rdkcenglish@gmail.com
mailto:rdkc.sanskrit@gmai.com
mailto:exam.rdkceducation@gmail.com
mailto:pcc.edurdkc@gmail.com
mailto:exam.rdkchistory@gmail.com
mailto:rdkcdefencestudies.exam@gmail.com
mailto:hons.geordkc@gmail.com
mailto:prog.geordkc@gmail.com
mailto:azmalsk77@gmail.com
mailto:rdkcpe.exam@gmail.com
mailto:rdkc.economics@gmail.com
mailto:hons.socrdkc@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

প্রবিটি কপর্জর উপর্র ব  ভার্ি বলখর্ি হর্ি িার ন্ ুন্া  বপ 

         

B.A./B.COM (HONS./PROGRAMME/GENERAL 6TH SEMESTER/3RD YEAR,  

EXAMINATION 2020 

UNIVERSITY OF KALYANI 

SUBJECT:......................................CLASS ROLL NO................ 

PAPER:......................................., GROUP:............................. 

UNIV. REGISTRATION NO:.......................OF.......................... 

UNIV. ROLL NO:...................................HALF-1ST/2ND ................. 

 

Note: এই পরীক্ষা পবরোবলি হর্ি বিশ্ববিেযালর্য়র বন্জস্ব এিং 

 বন্বেে ষ্ট বন্য়  ক র্ন্। 
 

POLITICAL SCIENCE 
 

ALL PAPERS (HONS.) 
 

rumidey27@gmail.com  

ALL PAPERS (GEN.) rdkswagatama@gmail.com  

COMMERCE  ALL PAPERS (HONS. & 
GEN.) 

rdkccommerce.exam@gmail.com  

mailto:rumidey27@gmail.com
mailto:rdkswagatama@gmail.com
mailto:rdkccommerce.exam@gmail.com


 

 

                                                                                              By order- 

                                                                                         PRINCIPAL 

 


