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বিজ্ঞবি 

এত্দ্বারা B.A/B.Com Hons. & Program ক ার্সের SEMESTER-3 (পরীক্ষা  
2020) এর পরীক্ষার্থীর্ের অিগবির জন্য এই বিজ্ঞবিটি কেওয়া হর্ে:- 

পরীক্ষা পদ্ধবি:- বাড়িতে বতে Blended Mode এ পরীক্ষা ড়িতে হতব। 

     পরীক্ষার খাো A4 োইতের হতে হতব। 

     পপতের এক ড়পতে ড়িখতে হতব । িইুড়িতক পিখা যাতব না। 

     প্রড়েটি পপতের ডানড়িতক ড়েড়রয়াি নাম্বার (পযমন 1,2,3) ড়িতে হতব। 

    প্রড়েটি পপতের উপতর পরাি নং, পরড়েতেেন নং, ড়বষয়, পপপার, ড়িখতে 
হতব। 

     প্রথম পপতে ড়নতের নাম, পরাি নং, পরড়েতেেন নং, ড়বষয়, পপপার, 
Date of Examination (পরীক্ষার ড়িন) এবং ক ািাইল ন্ংও বলখর্ি 
হর্ি। 

প্রশ্নপত্র Download-এর পদ্ধবি:- পরীক্ষা শুরু হওয়ার 30 ব বন্ট 
আতে ড়বশ্বড়বিযািতয়র ওতয়বোইট www.klyuniv.ac.in এবং কতিে 
ওতয়বোইট www.rdkcollege.in পথতক ছাত্র-ছাত্রীরা প্রশ্নপত্র download 
করতে পারতব । 

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


উত্তরপত্র কপ্ররণ (send) রার পদ্ধবি:- প্রড়েটি পরীক্ষা পেষ 
হওয়ার 30 ব বন্র্টর মতযয কতিতের ড়বভাে পকড়িক ড়নম্নড়িড়খে E-mail 
Id-পে পপ্ররণ করতে হতব। 

      প্রড়েটি পরীক্ষা পেতষ শুযুমাত্র ড়নড়িিষ্ট ড়িতন উত্তরপত্র খাতমর মতযয ভতর, 
খাতমর উপর নাম, পরাি নং, পরড়েতেেণ নং, োি, পপপার, এবং কতিে 
পরাি নং ইেযাড়ি ড়বস্তাড়রে ড়িতখ কতিতে এতে ঐ ড়িতনই ড়নম্নড়িড়খে েূচী 
অনুোতর েমা করতে হতব। 

     কে স ল ছাত্র-ছাত্রী ইর্ র্লর  াধ্যর্  উত্তর পত্র Scan  র্র 
ইর্ ল  রর্ি িার্ের সিাইর্ ই  ূল উত্তর পত্রটি  র্লর্জ এর্স জ া 
বের্ি হর্ি। 

     অন্াসে এর কক্ষর্ত্র অন্াসে এর কেষ পরীক্ষার পর 01-04-2021 
িাবরর্খ স স্ত উত্তর পত্র জ া  রর্ি হর্ি। এিং কপ্রাগ্রা  এর কক্ষর্ত্র 
প্রর্িয  পরীক্ষার কের্ষ বন্ম্নবলবখি সূচী অন্ুসার্র   র্লর্জ এর্স উত্তর 
পত্র জ া  রর্ি হর্ি। 

     Scan  র্র ইর্ র্ল Send  রা উত্তর পত্র এিং  র্লর্জ জ া 
 রা উত্তর পত্র কেন্ এ ই র্থার্ । 

     উত্তরপত্র Email করার েময় পমইি এর Subject কিাতম প্রততেযক 
ছাত্র-ছাত্রী োর ড়নেস্ব পকােি, পপপার এবং ড়বষয় ড়নভুি িভাতব ড়িখতব। 

     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 । 

Note: এই পরীক্ষা পবরচাবলি হর্ি বিশ্ববিেযালর্য়র বন্জস্ব এিং 



 বন্বেে ষ্ট বন্য়  ক র্ন্। 

 
প্রবিটি কপর্জর উপর্র ব  ভার্ি বলখর্ি িার ন্ ুন্া  বপ 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



পরীক্ষা কের্ষর 30 ব বন্র্টর  র্ধ্য ছাত্র-ছাত্রীর্েরর্  বন্ম্নবলবখি বিভাগ 
ক বি  email address এ  িার্ের  উত্তরপত্র PDF format এ scan  র্র 
mail   রর্ি  হর্ি : 

 

 
 



 র্লর্জ এর্স উত্তর পত্র জ া কেওয়ার িাবরখ          

Date of Paper Submission Subject(s) 

01.04.2021 (Thursday) All Honours CC, SEC & GE Papers 

05.04.2021 (Monday) 

English (Programme CC Paper) 

Defence Studies (Programme CC Paper) 

Sanskrit (Programme CC Paper) 

06.04.2021 ( Tuesday) 

B.Com, 

Bengali (Programme CC Paper) 

Economics (Programme CC Paper) 

08.04.2021 (Thursday) 
Education (Programme CC Paper) Geography 

(Programme CC Paper) 

09.04.2021 (Friday) 
Physical Education (Programme CC Paper) 

Political Science (Programme CC Paper) 

12.04.2021 (Monday) 
History (Programme CC Paper) 

Sociology (Programme CC Paper) 

13.04.2021 (Tuesday) All Programme (LCC) & Programme SEC 

 

 
                                                               


