িবজ্ঞিপ্ত
Date 27
27.06.22
.06.22
এতদব্ারা B.A/B.Com Hons. & Programme েকােসর্র SEMESTER-IV
IVএবং
এবং PART –II
(OLD) (পরীক্ষা
পরীক্ষা 2022) এর পরীক্ষাথর্ীেদর অবগিতর জন এই িবজ্ঞিপ্তিট েদওয়া হেচ্ছ।
হেচ্ছ
পরীক্ষা পদ্ধিত :-বািড়েত বেস Blended Mode এ িবশব্িবদালেয়র িনয়ম এবং রুিটন অনু সাের পরীক্ষা িদেত হেবপরীক্ষার খাতা A4 সাইেজর হেত হেবেপেজর এক িপেঠ িলখেত হেব- দু ইিদেক েলখা যােব নাপৰ্িতিত েপেজর ডানিদেক িসিরয়াল নামব্ার ( েযমন 1,2,3) িদেত হেবপৰ্িতিট েপেজর উপের েরাল নং, েরিজেস্টৰ্সন নং
নং, িবষয়, েপপার, িলখেত হেবপৰ্থম েপেজ িনেজর নাম, িবশব্িবদালেয়র েরাল নং ও েরিজেস্টৰ্শন নং
নং, িবষয়, ক্লাস েরাল নং,
নং েপপার, Date Of
Examination (পিরক্ষার িদন) এবং েমাবাইল নং িলখেত হেবপৰ্শ্নপতৰ্ Download – এর পদ্ধিত:
পদ্ধিত:

পরীক্ষার শুরু হওয়ার 30 িমিনট আেগ িবশব্িবদালেয়র ওেয়বসাইট www.klyniv.ac.inএবং কেলজ
ওেয়বসাইট www.rdkcollge.inেথেক
েথেক ছাতৰ্
ছাতৰ্-ছাতৰ্ীরা পৰ্শ্নপতৰ্ download করেত পারেবউত্তরপতৰ্ েপৰ্রণ (send)করার পদ্ধিত:
পদ্ধিত:িনম্নিলিখত পদ্ধিত অনু সাের উত্তরপতৰ্ েপৰ্রণ (send) করেত হেবপৰ্িতিট পরীক্ষা েশষ হওয়ার 30 িমিনেটর মেধ কেলেজর িবভাগ েকিন্দৰ্ক িনম্নিলিখত E-mail IdId েতঅথবািলেঙ্কিক্লক
িলেঙ্কিক্লককের
িলেঙ্কিক্লক
উত্তরপতৰ্ েপৰ্রণ করেত হেবিবশব্িবদালেয়র িনয়ম অনু যায়ী অফলাইন েমােডও উত্তরপতৰ্ জমা েদওয়া যােবপৰ্েতক িবষেয়র (subjects) জন একিটমাতৰ্ PDF file করেত হেব এবং Email এ েপৰ্রণ করার সময় েদখেত হেব েযন
page এর িসিরয়াল নমব্র পর পর থােক1

িব:দৰ্:- a) িনম্নিলিখত িনিদর্ষ্ট িডপাটর্েমন্ট এর Email I’d েত েমইল করার সময় সাবেজক্ট কলােম পৰ্েতক ছাতৰ্-ছাতৰ্ীেক িনেজর নাম,
ইউিনভািসর্িটর েরাল নং, েরিজস্টৰ্শণ নং, সাবেজক্ট, েকাসর্, েপপার- িনভুর্লভােব িলখেত হেব- িডপাটর্েমন্ট দব্ারা উত্তরপতৰ্ গৰ্হেণর েক্ষেতৰ্ এিট
বাধতামূ লকb)ছাতৰ্-ছাতৰ্ীেদর িনিদর্ষ্ট সমেয়র মেধ িনিদর্ষ্ট িডপাটর্েমেন্টর েমইল আইিডেত উত্তরপতৰ্ েমইল করা বাধতামূ লক- এেক্ষেতৰ্ েকান ছাতৰ্-ছাতৰ্ী
ভুল েমইল আইিড বা কেলেজর অন িডপাটর্েমন্টর েমইল আইিড বা কেলেজর অিফিসয়াল েমইল আইিড বা অন কেলেজর েমইল
আইিডেত বা িনিদর্ষ্ট সমেয়র পর উত্তরপতৰ্ েমইল করেল তা েকানভােবই গৰ্হণ করা যােব না- তাই পৰ্েতক ছাতৰ্-ছাতৰ্ীেক তােদর িনজসব্
উওরপতৰ্ েমইল করার েক্ষেতৰ্ সেচতন ও সতর্ক থাকেত িনেদর্শ করা হেচ্ছ-

C) Google form এর মাধেম ইিতহাস িবষেয়র খাতা জমা েনওয়া হেব।
1. 1.িনিদর্ষ্ট Google form এর িলঙ্ক েদওয়া হেব। িলঙ্কিট এই েনািটেশ েদওয়া আেছ।এছাড়া WhatsApp গৰ্ুেপ িলঙ্ক পাওয়া যােব।
2. িলঙ্ক শুধু মাতৰ্ পরীক্ষার িদন েখালা থাকেব।
3. িলেঙ্ক িক্লক কের একিট ফমর্ খুেল যােব।েসখােন পৰ্থেম নাম, েরাল নামব্ার, েরিজেস্টৰ্শান নামব্ার েফান নামব্ার পৰ্ভৃিততথ
সিঠকভােব পূ রণ করেত হেব। তারপর েযখােন PAPER SUBMIT করেত বলা আেছ, ঐখােনইঐ paper submit করেতহেব।
4. পৰ্েয়াজেন CAPTCHA সিঠকভােব পূ রণ কের ফমর্ SUBMIT করেতহেব।

িবভাগেকিন্দৰ্ক ইেমল আইিড
শুধু মাতৰ্ 4th Semester এর উত্তরপতৰ্ েপৰ্রণ করার Department Wise E-mail Address
SUBJECT

E MAIL

BENGALI

HONS.

BNGH-CC-T-8

submit করেত হেব 23/07/2022 তািরেখ P.S.Sirএরকােছ

Room No.16 েত। সময় 11am to 2 pm.
বািক Honours Paper গুিল (BNGH-CC-T-9, CC-T-10 & SEC) এই mail id
েত bengali4thsemhons2022@gmail.com জমা করেত হেব।
PROG.

Bengali LCC submit করেত হেব01/08/2022 তািরেখ P.S.Sirএর কােছ Room
No.16 েত। সময় 11am to 2 pm. Beng-G-CC-T-4 & Bengali-SEC

এই

mail id েত rdkcbengprog4thsem@gmail.com জমা করেত হেব।
exam.rdkcenglish@gmail.com
ENGLISH (Hons & Prog)
SANSKRIT
EDUCATION

rdkcsanskrit.exam@gmail.com

HONS.

HISTORY

exam.rdkceducation@gmail.com

HONS. GE

ge.edurdkc@gmail.com

PROG.

pcc.edurdkc@gmail.com

HONS.

https://forms.gle/h9G9WvVDkSZ4osnu8

PROG.

https://forms.gle/yuEFYDtmQmNYzCAHA

DEFENCE STUDIES
GEOGRAPHY
PHYSICAL EDUCATION ALL

rdkc.defencestudies@gmail.com

HONS.

exam.rdkcgeography@gmail.com

PROG.

prog.geordkc@gmail.com

Theoretical Papers

rdkcpe.exam@gmail.com

Practical papers

azmalsk77@gmail.com

ECONOMICS

rdkc.economics@gmail.com
2

HONS
SOCIOLOGY

hons.socrdkc@gmail.com
ge.socrdkc@gmail.com

GE

POLITICAL SCIENCE

Hons.

Date- 25-07-22 (কেলজএেস Departmental Teachers -এরকােছসমস্ত
Papers -এরখাতাজমাকরেব ।)

POLITICAL SCEINCE

Program

Date- 01-08-22 (কেলজএেস Departmental Teachers -এরকােছসমস্ত
Papers -এরখাতাজমাকরেব।)

COMMERCE

ALL PAPERS (HONS. & PROG.)

rdkccommerce.exam@gmail.com

শুধুমাতৰ্ PARTPART-II (OLD) এর উত্তরপতৰ্ েপৰ্রণ করার Department wise EE-mail Address
SUBJECTS
BENGALI

E-MAIL ADDRESS

ALL PAPERS (HONS)

bengali4thsemhons2022@gmail.com

ALL PAPERS (GEN)

rdkcbengprog4thsem@gmail.com

ENGLISH (HONS. & Gen.)

rdkc.english@gmail.com

SANSKRIT

rdkcsanskrit.exam@gmail.com

EDUCATION (HONS. & PROG.)
HISTORY

ge.edurdkc@gmail.com

ALL PAPERS (HONS. &

https://forms.gle/Mum2ZRYyAKRUeRqi7

GEN.)
DEFENCE STUDIES

rdkc.defencestudies@gmail.com

GEOGRAPHY ALL PAPERS (HONS. & GEN.)

prog.geordkc@gmail.com

PHYSICAL EDUCATION

ALL THEORETICAL PAPERS

rdkcpe.exam@gmail.com

PHYSICAL EDUCATION

ALL PRATICAL PAPERS

azmalsk77@gmail.com

ECONOMICS

rdkc.economics@gmail.com

SOCIOLOGY

hons.socrdkc@gmail.com

ALL PAPERS (HONS.)

hons.polscrdkc@gmail.com

POLITICAL SCIENCE

ALL PAPERS (GEN.)

pcc.polscrdkc@gmail.com

COMMERRCE

ALL PAPERS (HONS. &

rdkccommerce.exam@gmail.com

GEN.)
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পৰ্িতিট েপেজর উপের িকভােব িলখেত হেব তার নমুনা কিপ

TH

nd

TH
nd
B.A/B.COM (HONS./
HONS./PROGRAMME
./PROGRAMME/
PROGRAMME/GENERAL 4 SEMESTER/
SEMESTER/2 YEAR,
YEAR, EXAMINATION 2022
2022

UNIVERSITY OF KALYANI

SUBJECT:.................................................
SUBJECT:.................................................CLASS
:.................................................CLASS ROLL NO.......................
NO.......................
PAPER:....................................................
:....................................................,,GROUP:................................
PAPER:....................................................
GROUP:................................
UNIV.
UNIV.REGISTRATION NO:.............................
NO:.............................OF
:.............................OF......................................
OF......................................
ST

ND

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

Note:
Note: এই পরীক্ষা পিরচািলত হেব িবশব্িবদালেয়র িনজসব্ এবং
িনিদর্ষ্ট িনয়ম েমেন-

By order
PRINCIPAL

RDK COLLEGE
4

