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Semister-VI এবং Old Part-III Exam-2020 পরীক্ষার  কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এবং Answer 

Script (উত্তরপত্র) পাঠান ার  পদ্ধকত 
এতদ্বারা সিল ছাত্র-ছাত্রীনি জা ান া হনে যে SEMESTER-VI  OLD PART-III পরীক্ষা, 2020 এর জ য ক ম্নকলকিত 

ক য়মাবলী অ ুসর  িতনত হনব— 

১) কবশ্বকবদ্যালনয়র WEBSITE যথ্নি পরীক্ষার ADMIT CARD Download িরনত হনব । এই ADMIT CARD ছাড়া 

পরীক্ষা বাকতল বনল গর্য হনব । এই  ADMIT CARD এ উনেকিত কবষয় অথ্বা যপপানরই যিবলমাত্র পরীক্ষা যদ্য়া োনব ।    

২) উত্তর পনত্রর প্রথ্ম পাতা কবশ্বকবদ্যালনয়র WEBSITE-এ যদ্য়া থ্ািনব। িনলনজর নয়বসাইনে তা পায়া োনব । এটি 

পরীক্ষার আনগ ডাউ নলাড িনর রািনত হনব ।  প্রনতযি পরীক্ষায় এটি উত্তর পনত্রর প্রথ্ম পাতা কহসাযব গর্য িরনত হনব । এই 

পাতাটিনত প্রকতটি তথ্য েত্ন সহিানর ক রু্ণ ল র্ানব পূরর্ িরনত হনব । এিান  যদ্য়া তথ্যগুকল রু্ল হনল পরীক্ষা বাকতল হনত 

পানর ।  

৩) SEMESTER-VI এর জ য পরীক্ষা হনব ২ বা ৩ ঘন্টার (কবষয় অ ুোয়ী) OLD PART- III এর জ য  পরীক্ষা হনব ২ ঘন্টার 

(৫০  ম্বযরর ) ।   শুধুমাত্র  OLD PART- III যক্ষনত্র পরীক্ষায় পায়া প্রাপ্ত  ম্বর কদ্বগু  িনর যদ্য়া হনব ।     

৪) পরীক্ষায় যিা  ১ বা ২  ম্বনরর প্রশ্ন থ্ািনব  া । প্রশ্ন হনব ৫ বা ১০  ম্বনরর । 

৫) সিল পরীক্ষাথ্ীনি ক জ হানত উত্তর কলনি তা e-mail িরনত হনব । কবষয়  যপপার কর্কত্তি e-mail Id িনলনজর 

নয়বসাইনে পায়া োনব । প্রনতযি উত্তরপনত্রর পাতা গুকলনি ১,২,৩,৪ .....িনর  ম্বর কদ্নয় এিটি pdf িনর e-mail িরনত হনব । 

e-mail িুব েত্ন সহিানর কলিনত হনব ।  

৬) উত্তরপত্রটি ঐ ক কদ্ণ ষ্ট সমনয়র মনধযই পাঠানত হনব । পরীক্ষার সময় যেষ হয়ার আধ ধন্টার মনধযই উত্তর পত্রটি পাঠানত হনব ।  

৭) উত্তর পনত্রর প্রকতটি পাতা Scan িনর, পাতা  ম্বার অ ুোয়ী সাকজনয়  pdf  িরনত হনব । এই  pdf টিনি  University Roll No 

কদ্নয়  ামির  িনর  e-mail এ সংনোজ  িনর পাঠানত হনব (Attached file) .  

৮) এই e-mail এ উত্তরপত্র পাঠানত অসমথ্ণ হনল উক্ত পরীক্ষার কদ্ন ই ক কদ্ণ ষ্ট সমনয়র মনধযই ক নজর িনলনজ উরপত্র জমা কদ্নত 

হনব । উত্তরপত্র জমা কদ্নয় িনলজ যথ্নি জমা যদ্য়ার রকসদ্ সংগ্রহ িরনত হনব ।পরীক্ষার পকবত্রতা বজায় রািনত প্রনতযি 

পরীক্ষাথ্ীনি উত্তরপনত্রর প্রথ্ম পাতায় অঙ্গীিানরর যঘাষ ায় স্বাক্ষর িরনত হনব ।     

1) ক জস্ব e-mail Id থ্ািনত হনব 
 

২ ) ক নজর e-mail Id যথ্নিই Answer Script (উত্তরপত্র )িনলনজর নয়বসাইনে যদ্য়া কবষয়  যপপার কর্কত্তি    

e-mail Id যতই পাঠানত হনব ক কদ্ণ ষ্ট সমনয়র মনধযই । 

কি র্ানব SEMESTER-VI  OLD PART-III ছাত্রছাত্রীরা e-mail এর মাধযনম যতামানদ্র Answer Script 

(উত্তরপত্র ) পাঠানব তার  মু া ক নে যদ্য়া হল । এর পনর বুঝনত অসুকবধা হনল িনলনজর যহল্পলাই   ম্বনর Phone 

িনর যজন  ক নত পানরা  

িনলনজর যহল্পলাই   ম্বনর- 7430051217 

Ph-03461-255018,257454 

FAX: 03461-255018 

Website: www.rampurhatcollege.in 

Email :principal.rampurhatcollege@gmail.com 

  

http://www.rampurhat/


          E-mail এর মাধযনম Answer Script (উত্তরপত্র ) পাঠান ার  মু া 
 

 

 এই িান   যে  mail Id যত উত্তরপত্র পাঠানব যসই mail Id টি কলিনত হনব                                                                                 
 এই িান  University Roll.No, Registration No,Subject,Paper Code,Paper Name    

কলিনত হনব ।   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

(Dr.Buddhadeb Mukherjee) 
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Pdf file টি University Roll No দিয়ে Save করয়ে  এেং mail এর সয়ে Attach করয়ে  

 এটি Pdf file  mail এর সয়ে Attach করার sign 

 
 mail টি Send(পাঠায় ার জ য ) করার জ য এই Button এ দিক করয়ে হয়ে   

 


