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Notice 
 কল্যাণী বিশ্ববিদ্যাল্য়ের 18 /09/2020 তাবরযে  বিজ্ঞবির  সাযেযে  রাবি ধিযা কুমারী কযল্জের 

োর্ট  IIIএর Final year ছাত্র- ছাত্রীযদ্র  অিগবতর জিয বিজ্ঞবিটি দদ়্ো হযে- 

1)  Part-III পরীক্ষার Admit Card এর soft copy কল্যাণী বিশ্ববিদ্যাল্য় বদ্লল্ই তা বিম্নবল্বিত  কলল্জ 

ওলয়িসাইলে আপলল্াড কলর দদ্ওয়া হলি। ছাত্র- ছাত্রীরা কলেজ ওয়েবসাইট (www.rdkcollege.in)  দেলক 

Admit card/List  ডাউনযোড করযে পারযব। 
2)  ছাত্র-ছাত্রীরা  পরীক্ষা সূবি অিুসালর বির্ধাবরত প্রশ্নপত্র বিশ্ববিদ্যাল্য় এিং কলল্লজর 

ওলয়িসাইলে বিবদ্ধষ্ট বদ্লি পরীক্ষা শুরুর এক ঘন্টা পূলিধ প্রাপ্ত করলত পারলি। 

3)  পরীক্ষার প্রলশ্নর উত্তর বল্িিার জিয A4 সাইলজর কাগজ করলত হলি এিং প্রলতযক 

কাগলজর একবদ্লক উত্তর দল্িা যালি। বল্বিত কাগজ গুবল্লত Page numbering (দযমি 

1,2,3 ইতযাবদ্) করলত হলি। উত্তরপলত্রর প্রলতযক  পলত্র আিবযযকভালি দরবজলেযি িাম্বার, 
দরাল্ িাম্বার, সািলজক্ট, দপপার, গ্রুপ (যবদ্ োলক) তাও স্পষ্ট ও বিভুধ ল্ ভালি উলেি 

করলত হলি। 

4) পরীক্ষা দযলের দ্ু’ঘণ্টার মলর্য স্ববল্বিত উত্তরপত্র PDF ফমধালে স্ক্যাি কলর কলল্লজর 
ওলয়িসাইলে দদ্ওয়া বিভাগ দকবিক/বিেয় বভবত্তক দমইল্ এলেলস সংবিষ্ট ছাত্রছাত্রীলকই 

দপ্ররণ করলত হলি। 

5) যেসব ছাত্র-ছাত্রীরা Internet িযিস্থার অপ্রাপ্ততার কারলণ  অিল্াইি Submission করলত 
সক্ষম হলি িা, তারা পরীক্ষা দযে হওয়ার দ্ুই ঘণ্টার মলর্য মুি িন্ধ িালম বিজস্ব 
উত্তরপত্র পূণধ কলর  Submission িালমর উপর  Registration  number, Roll number, 

Subject, Paper, Group ( োকলল্) স্পষ্ট  ও বিভুধ ল্ ভালি উলেি কলর কলল্লজর বিবদ্ধষ্ট 

স্থালি  Signature কলর জমা করলত পারলি। 

6) প্রবতটি পাতায় Registration number,  Roll number,  Subject ও Paper উলেি করলত হলি । 
এছাড়াও Honours/General উলেি করলত হলি। 

7)  ববশ্বববদ্যালয় কততধ ক বিবদ্ধষ্ট সমলয়র মলর্য উত্তর পত্র জমা িা বদ্লল্ িা আপলল্াড করলত িা 

পারলল্ তা আর দকাি ভালি  গ্রাহয করা যালি িা। 

8)   Practical/Lab based subject-  এর  দক্ষলত্রও উপলরাক্ত বিয়মগুবল্ প্রলযাজয। 

 

http://www.rdkcollege.in/


 

পরীক্ষা জেষের দ’ুঘণ্টার মষযে ছাত্র ছাত্রীরা বিম্নবিবিত বিভাগ জেবিে email 
address এ  তাষদর  উত্তরপত্র scan েষর mail  েরষত  হষি : 

 বিেয়                     বিেয়বভবত্তে Email Id 
1) BENGALI                       -           rdkc.bengali@gmail.com 

2) ENGLISH                       -           rdkc.english@gmail.com 

3) COMMERCE                 -           rdkc.commerce@gmail.com 

4) POLITICAL SCIENCE     -          rdkc.politicalscience@gmail.com 

5) EDUCATION                  -          rdkc.edudepartment@gmail.com 

6) HISTORY                        -          rdkc.history@gmail.com 

7) SOCIOLOGY                   -         rdkc.sociology@gmail.com 

8) DEFENCE STUDIES       -          rdkc.defencestudies@gmail.com 

9) SANSKRIT                      -         rdkc.sanskrit@gmail.com 

10).GEOGRAPHY               -         rdkc.geography@gmail.com 

11).PHYSICAL EDUCATION -      rdkc.physicaleducation@gmail.com 

12).ECONOMICS                -         rdkc.economic@gmail.com 
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