
RANI DHANYA KUMARI COLLEGE 

Jiaganj :: Murshidabad 

_-----------------------------------------------------------------_----------------------------------------------------------------- 

Notice 
 কল্যাণী বিশ্ববিদ্যাল্য়ের 18/10/2020 তাবরযে  বিজ্ঞবির  সাযেযে  রাবি ধিযা কুমারী কযল্জের 

োর্ট  - II এর  ছাত্র- ছাত্রীযদ্র  অিগবতর জিয বিজ্ঞবিটি দদ়্ো হযে- 

1) যারা বিগত িছরর Part-III পরীক্ষায় পাশ করর আরছ  িা এই িছর (সাল 

2020) Part-IIIপরীক্ষা বিরয়রছ এিং যারির  Part-II পরীক্ষায় Supplementary  

আরছ, এিং জয সকল ছাত্র-ছাত্রীরির েন্য বিবিিযালয় Admit 

Card Issue করররছ শুধ ুমাত্র তারাই এই পরীক্ষা জিওয়ার 

জযাগয। 

2) যে সকল ছাত্র-ছাত্রী এখন া কনলজ অফিস যেনক Admit Card সংগ্রহ করনে পানরফ  োরা কনলজ 

ওনেবসাইট www.rdkcollege.in যেনক Admit Card এর ফিনটইলস ( যেম -Roll no, 

Registration no, yearইেযাফি ) সংগ্রহ কনর পরীক্ষা ফিনে পারনব। 
3)  ছাত্র-ছাত্রীরা  পরীক্ষা সূফি অ ুসানর ফ র্ধাফরে প্রশ্নপত্র ফবশ্বফবিযালে (www.klyuniv.ac.in) 

এবং কনলনজর ওনেবসাইনট (www.rdkcollege.in ) ফ ফিধষ্ট ফিন  পরীক্ষা শুরুর 30 বমবন্ট 
পূনবধ প্রাপ্ত করনে পারনব। 

4)  পরীক্ষার প্রনশ্নর উত্তর ফলখবার জ য A4 সাইনজর কাগজ করনে হনব এবং প্রনেযক 

কাগনজর একফিনক উত্তর যলখা োনব। ফলফখে কাগজ গুফলনে Page numbering (যেম  

1,2,3 ইেযাফি) করনে হনব। উত্তরপনত্রর প্রনেযক  পনত্র আবফযযকভানব যরফজনেয   াম্বার, 
যরাল  াম্বার, সাবনজক্ট, যপপার, গ্রুপ (েফি োনক) োও স্পষ্ট ও ফ ভুধ ল ভানব উনেখ 

করনে হনব। 

5) পরীক্ষা যযনের 30 বমবন্রটর মনর্য স্বফলফখে উত্তরপত্র PDF িমধানট স্ক্যা  কনর কনলনজর 
ওনেবসাইনট যিওো ফবভাগ যকফিক/ফবেে ফভফত্তক যমইল এনেনস সংফিষ্ট ছাত্র-ছাত্রীনকই 

যপ্ররণ করনে হনব। 

6) যেসব ছাত্র-ছাত্রীরা Internet বযবস্থার অপ্রাপ্তোর কারনণ  অ লাই  Submission করনে 

সক্ষম হনব  া, োরা পরীক্ষা যযে হওোর 30 বমবন্রটর মনর্য মুখ বন্ধ খানম ফ জস্ব 

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


উত্তরপত্র পূণধ কনর  Submission খানমর উপর  Registration  number, Roll number, 

Subject, Paper, Group ( োকনল) স্পষ্ট  ও ফ ভুধ ল ভানব উনেখ কনর কনলনজর ফ ফিধষ্ট 

স্থান   জমা করনে পারনব। 

7) প্রফেটি পাোে Registration number,  Roll number,  Subject ও Paper উনেখ করনে হনব । 
এছাড়াও Honours/General উনেখ করনে হনব। 

8)  ববশ্বববদ্যালয় কেতধ ক ফ ফিধষ্ট সমনের মনর্য উত্তর পত্র জমা  া ফিনল বা আপনলাি করনে  া 

পারনল ো আর যকা  ভানব  গ্রাহয করা োনব  া। 

9)   Practical/Lab based subject-  এর  যক্ষনত্রও উপনরাক্ত ফ েমগুফল প্রনোজয। 

 
 

পরীক্ষা জশরের 30 বমবন্রটর মরধয ছাত্র-ছাত্রীরিররক বন্ম্নবলবিত বিভাগ 

জকবিক email address এ  তারির  উত্তরপত্র scan করর mail  কররত  হরি 
: 

 বিেয়                     বিেয়বভবত্তক 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 

 

 

                                                           By Order 

                                                         Principal 
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