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বিজ্ঞবি
এত্দ্বারা B.A/B.Com (Hons. & General) Part-I & II (Old) (পরীক্ষা 2021) এর
পরীক্ষার্থীদের অিগবির জন্য এই বিজ্ঞবিটি দেওয়া হদে: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 দ ািাইল
ন্ংও বলখদি হদি।
প্রশ্নপত্র Download-এর পদ্ধবি:পরীক্ষা

শুরু

হওোর

30

ব বন্ট

আতে

ড়বশ্বড়বদ্যালতের

ওতেবোইট

www.klyuniv.ac.in এবং কতলে ওতেবোইট www.rdkcollege.in পথতক ছাত্রছাত্রীরা প্রশ্নপত্র download করতে পারতব ।
উত্তরপত্র দপ্ররণ (send)করার পদ্ধবি:- বন্ম্নবলবখি পদ্ধবি অন্ুসাদর

উত্তরপত্র দপ্ররণ (send) করদি হদি।

প্রড়েটি Half এর পরীক্ষা পেষ হওোর 30 ব বন্দটর মতযয কতলতের
ড়বভাে পকড়িক ড়িম্নড়লড়খে E-mail Id-পে উত্তরপত্র পপ্ররণ করতে হতব।
PDF file করার স য় এিং Email এ দপ্ররণ করার স য় দেখদি হদি
দেন্ Page এর বসবরয়াল ন্ম্বর পর পর র্থাদক।
ড়বশ্বড়বদ্যালতের ড়িেম অিুযােী অফলাইি পমাতডও উত্তরপত্রেমা পদ্ওো
যাতব।
প্রর্থদ

Admit Card এিং Part-1/Part-II এর Exam. Fees

জ া দেওয়ার রবসে িারপর পরীক্ষার উত্তরপত্র Scan কদর একটি
PDF FILE কদর দসন্ড করদি হদি।

বি:দ্র:- 🔴a)

বন্ম্নবলবখি বন্বেি ষ্ট বিপাটিদ ন্ট এর Email I’d দি

দ ইল করার স য় সািদজক্ট কলাদ

প্রত দিযক ছাত্র-ছাত্রীদক বন্দজর

ন্া , ইউবন্ভাবসিটির দরাল ন্ং, দরবজদেশণ ন্ং, সািদজক্ট, দকাসি ,
দপপার- বন্ভুি লভাদি বলখদি হদি। বিপাটিদ ন্ট বারা উত্তরপত্র গ্রহদণর
দক্ষদত্র এটি িাধ্যিা ূলক।

🔴b)

ছাত্র-ছাত্রীদের বন্বেি ষ্ট স দয়র

দধ্য বন্বেি ষ্ট বিপাটিদ দন্টর

দ ইল আইবিদি উত্তরপত্র দ ইল করা িাধ্যিা ূলক। এদক্ষদত্র দকান্
ছাত্র-ছাত্রী ভু ল দ ইল আইবি িা কদলদজর অন্য বিপাটিদ দন্টর দ ইল
আইবি িা কদলদজর অবিবসয়াল দ ইল আইবি িা অন্য কদলদজর
দ ইল আইবিদি িা বন্বেি ষ্ট স দয়র পর উত্তরপত্র দ ইল করদল িা
দকান্ভাদিই গ্রহণ করা হদি ন্া। িাই প্রত দিযক ছাত্র-ছাত্রীদক িাদের
বন্জস্ব উত্তরপত্র দ ইল করার দক্ষদত্র সদেিন্ ও সিকি র্থাকদি বন্দেি শ
করা হদে ।

বিভাগদকবিক ইদ ল আইবি👇👇
শুধ্ু াত্র Part-I ( Old) এর উত্তরপত্র দপ্ররণ করার Department wise
E-mail Address 👇

SUBJECTS

EMAIL ID

BENGALI (Hons.,
Gen. &

rdkc.bengali@gmail.com

Compulsory)
English (Hons., Gen.
& Compulsory)
Sanskrit (Hons. &

rdkcenglish.exam@gmail.com
rdkc.sanskrit@gmail.com

Gen.)
Commerce

rdkccommerce.exam@gmail.com

History (Hons.&

arif.rdkc.history@gmail.com

Gen.)
Education (Hons.

exam.rdkceducation@gmail.com

Gen.)
Geography (Hons.)

rdkc.geography@gmail.com

Geography (Gen.)

prog.geordkc@gmail.com

Political Science

rdkc.politicalscience@gmail.com

(Hons.& Gen.)
Sociology (Hons.&

exam.rdkcsociology@gmail.com

Gen.)
Economics

rdkc.economics@gmail.com

Physical Education

rdkcpe.exam@gmail.com

(All Theoretical
Papers)
Physical Education

azmalsk77@gmail.com

(All Practical
Papers)
ENVS

exam.rdkcenvs@gmail.com

Defence Studies

exam.rdkcdefencestudies@gmail.com

শুধ্ু াত্র Part-II ( Old) এর উত্তরপত্র দপ্ররণ করার Department wise
E-mail Address 👇

SUBJECTS
Bengali (Hons.& Gen.)

EMAIL ID
rdkc.bengali@gmail.com

English (Hons.& Gen.)

rdkc.english@gmail.com

Sanskrit (Hons. & Gen.)

rdkc.sanskrit@gmail.com

Commerce

rdkccommerce.exam@gmail.com

History (Hons.& Gen.)

arif.rdkc.history@gmail.com

Education (Hons. &

exam.rdkceducation@gmail.com

Gen.)
Geography (Hons.)

rdkc.geography@gmail.com

Geography (Gen.)

prog.geordkc@gmail.com

Political Science (Hons.&

rumidey27@gmail.com

Gen.)

Sociology (Hons.& Gen.) exam.rdkcsociology@gmail.com
Economics

rdkc.economics@gmail.com

Physical Education (All

rdkcpe.exam@gmail.com

Theoretical Papers)
Physical Education (All

azmalsk77@gmail.com

Practical Papers)
Defence Studies

rdkc.defencestudies@gmail.com

প্রবিটি দপদজর উপদর বক ভাদি বলখদি হদি িার ন্ ুন্া কবপ

B.A./B.COM (HONS./GENERAL (Part-I/Part-II) EXAMINATION 2021
UNIVERSITY OF KALYANI

SUBJECT:......................................CLASS ROLL NO................
PAPER:......................................., GROUP:.............................
UNIV. REGISTRATION NO:.......................OF..........................
UNIV. ROLL NO:...................................HALF-1ST/2ND .................
Note: এই পরীক্ষা পবরোবলি হদি বিশ্ববিেযালদয়র বন্জস্ব এিং
বন্বেি ষ্ট বন্য়

দ দন্।

By Order-

Principal

