
রায়দিঘী কলেজ  
 
 

তৃতীয় বর্ষ ফাইনাে পরীক্ষার  
দনয়মাবেী  

ইউদজদি ও কদেকাতা দবশ্বদবিযােলয়র 
দনলিষশানুিালর 



পরীক্ষা শুরুর আলে ছাত্রছাত্রীলির কালছ যা যা 
থাকা প্রলয়াজন -  

• একদি ইন্টারলনি কালনকশনযুক্ত স্মািষলফান।  
• স্মািষলফালন ইন্সিে করা ফলিা/ ডকুলমন্ট স্ক্যানার। 
• দনজস্ব গুেে মমইে আইদড। 
• দডপািষলমলন্টর মমইে আইদড। 
• কলেজ ওলয়বিাইি/ পরীক্ষা দবর্য়ক িযালবর অ্যালেি 
• ইউদনভাদিষদি মরদজলেশন িাদিষদফলকি ও মরাে নং  
• প্রমাণ পদরমাণ A4 পাতা/ িািা েুজ পাতা।  
• কালো বা নীে বে পলয়ন্ট মপন।  

 



পরীক্ষার উত্তরপলত্র ছাত্রছাত্রীরা কী কী 
দেখলব?  

• দনম্নদেদখত তথযগুদে িমদিত একদি িাইলিে মপজ রাখলব।  
Name of the Exam:   Subject:   Paper:   
Roll No.:  
Reg. No.:  
Total no. of pages attached: 
Date: 
 
 

 
Question 

Sl. No. 
Attempted 

1 3 4 7 8 9 

Marks 
Obtained 



পরীক্ষার উত্তরপলত্র ছাত্রছাত্রীরা কী কী 
দেখলব?  

• উত্তরপত্র জমা মিওয়ার িময় যালত স্ক্যান করলত দেলয় মেখা 
মকলি না যায়, তাই প্রদত পাতায় অ্বশযই মাদজষন রাখলত হলব। 
 

• প্রদতদি পাতার উপলর ইউদনভাদিষদি মরদজলেশন নম্বর, 
ইউদনভাদিষদি মরাে নম্বর, দবর্য় মকাড, মপপার, এবং তাদরখ 
অ্দত অ্বশযই দেখলত হলব। িময় বাাঁচালনার জনয আলে মথলকই 
মবশ দকছু িািা পাতায় এগুদে দেলখ রাখা ভালো। 
 

• প্রদতদি পাতার দনলচ পৃষ্ঠািংখযা মিওয়া বাধ্যতামূেক। 



প্রলের পযািানষ 
• পরীক্ষায় আলে ফুে মাকষি মযমন থাকলতা, এখনও তাই থাকলব – 

১০০ বা ৫০ বা ৭৫ (ENVS-এর মক্ষলত্র)। 
• ধ্লর মনওয়া যাক, আলের িমলয় একদি মপপালর ২০দি প্রলের মলধ্য 

১০দি প্রলের উত্তর দেখলত হলতা, মযখালন প্রদতদি প্রলে ১০ নম্বর 
কলর থাকলতা। 

• এই পদরদিদতলত প্রিত্ত প্রে ২০দিই থাকলছ। দকন্তু উত্তর করলত হলব 
পাাঁচদি প্রলের। প্রদতদি প্রলে ২০ নম্বর কলর থাকলব।  

• অ্থষাৎ, প্রলের অ্পশন মবদশ পালব ছাত্ররা। উত্তর মেখার প্রলের 
িংখযা কমলব। প্রদত প্রলে নম্বর বাড়লব।  

• প্রদত প্রলে নম্বর বাড়ার অ্থষ এই নয় ময ছাত্রছাত্রীলির দিগুণ মবদশ 
দেখলত হলব। বরং, এিাই কাময ময িীদমত শলের মলধ্য উত্তর মেখা 
মহাক, যালত স্ক্যান করা ফাইলের িাইজ বড় না হলয় যায়।  

*এই িংক্রান্ত দনলিষশ প্রেপলত্রই মিওয়া থাকলব। ছাত্রলির দচন্তার কারণ 
মনই।  



একদি নমুনা পরীক্ষার দিন  

1. প্রেপত্র আপলোড/ ডাউনলোড 
 

2. পরীক্ষার িু’ ঘণ্টা 
 

3. উত্তরপত্র আপলোড 
 

4. অ্ফোইন জমা মিওয়া 



১। প্রেপত্র আপলোড/ ডাউনলোড 

• প্রে ছাত্রছাত্রীরা এই কলয়ক ভালব মপলত পালর – 
– কলেলজর ওলয়বিাইি মথলক দবভােীয় দশক্ষক প্রেগুদে ডাউনলোড কলর মিই 

PDF ফাইেগুদে দবভােীয় মমইে মথলক সু্টলডন্টলির মমইলে পাদিলয় দিলত 
পালরন। সু্টলডন্টরা মি মক্ষলত্র দনলজলির মমইে মথলক প্রে ডাউনলোড কলর 
মনলব।  

– কলেজ ওলয়বিাইলির দেলে সু্টলডন্টরা দনলজরাই এলি দনদিষষ্ট প্রে 
ডাউনলোড কলর দনলত পালর।  

– কলেলজর ওলয়বিাইি ছাড়াও কেকাতা দবশ্বদবিযােলয়র ওলয়বিাইলিও প্রে 
আপলোড করা থাকলব। প্রলয়াজলন মিখান মথলকও ছাত্ররা ডাউনলোড করলত 
পালর। তলব আলের িুদি উপায় অ্লনক মবদশ িহজ।  

– ছাত্রছাত্রীরা প্রে মিখার িময় পালব ১১:৪৫ মথলক িুপুর ১২িা পযষন্ত। মকানও 
প্রে বুঝলত অ্িুদবলধ্ হলে দশক্ষক/ দশদক্ষকার িলে মযাোলযাে করলত পালর।  



২। পরীক্ষার িু’ ঘণ্টা 

• পরীক্ষা শুরু হলব িুপুর ১২িা নাোি। 
• পূলবষ বলে মিওয়া দডপািষলমলন্টর দনলিষদশকা মমলন 

ছাত্রছাত্রীরা উত্তর দেখলব। উত্তর িংদক্ষপ্ত ও িীদমত 
শলের হওয়া বাঞ্ছনীয়।  

• িািা পৃষ্ঠার এক দিলক দেখলব ছাত্রছাত্রীরা। অ্নযদিক 
ফাাঁকা রাখা হলব।  

• পরীক্ষা মশর্ হলব িুপুর ২মিায়। 



৩। উত্তরপত্র আপলোড/ জমা মিওয়া 

• অ্নোইলন উত্তরপত্র জমা মিওয়ার িময়িীমা পরীক্ষা 
মশর্ হওয়ার পলর ৩০ দমদনি।  

• ২মিায় পরীক্ষা মশর্ হওয়ার পর উত্তলরর পাতাগুদেলক 
পৃষ্ঠাে অ্নুিালর প্রথলম িাদজলয় মনলব পরীক্ষাথষী। 

• তারপর স্মািষলফালন স্ক্যানার বার কলর, উদিদখত 
ক্রমানুিালর পাতাগুদেলক স্ক্যান করলব এলকর পর এক 
–  



৩। উত্তরপত্র আপলোড/ জমা মিওয়া 

• মরদজলেশন িাদিষদফলকি 
• িাইলিে মপজ  
• পৃষ্ঠাে ধ্লর ক্রমানুিালর উত্তর পলত্রর ১ মথলক মশর্ 

অ্দে িমস্ত পাতা 
 

• স্ক্যান করা মশর্ হলে একলজালি মিগুদে মিভ করলত 
হলব PDF ফরমযালি। ফাইলের নাম ‘দবর্য়ঃ মপপারঃ 
মরাে নম্বর’ এমন হওয়া প্রলয়াজন। (মযমন, MTMA: 
VI: 1234-56-7890) 
 



৩। উত্তরপত্র আপলোড/ জমা মিওয়া 
• এরপর মিই PDF ফাইেদি খুলে ‘Share’ অ্পশলন দিক করলব 

পরীক্ষাথষী। মিখান মথলক Mail মবলছ দনলত হলব। 
• মমইেবক্স খুেলে ‘To’ অ্ংলশ দনদিষষ্ট দডপািষলমলন্টর মমইে আইদড 

দেখলত হলব। ‘Subject’ অ্ংলশ ‘দবর্য়-মপপার’ দেখলত হলব। 
(মযমন GEOG - IV) 

• মমইে পাদিলয় মিওয়ার আলে অ্বশযই মিলখ দনলত হলব, দবভােীয় 
মমইে আইদড দিক মলতা মেখা হলয়লছ দকনা, এবং দনলচ 
attachment দহলিলব উত্তরপলত্রর PDF ফাইেদি আলছ দকনা। 

• মযন মকালনাভালবই মকানও ছাত্র/ছাত্রী দডপািষলমন্ট মথলক পািালনা 
মকানও গ্রুপ মমইলের ‘Reply to All’-এ দিক কলর তার 
উত্তরপত্র না পািায়।  

• উত্তরপত্র মমইলে পািালনার িময়িীমা মবো ২:৩০  
 



৩। উত্তরপত্র আপলোড/ জমা মিওয়া 
দনলয় অ্িুদবধ্া হলে কী করলব? 

• ফাইে পািালনার িমলয় মকালনারকম অ্িুদবধ্া হলে সু্টলডন্টরা 
অ্বশযই দবভােীয় দশক্ষক/ দশদক্ষকার িলে কথা বেলত পালর। 
 

• ফাইে পািালনার িশ দমদনলির মলধ্য যদি দডপািষলমন্ট মথলক 
প্রাদপ্তিংবাি না আলি, সু্টলডন্ট দডপািষলমলন্টর িলে মযাোলযাে 
করলত পালর এই দবর্লয়। তার আলে নয়। 



৪। অ্ফোইন জমা মিওয়া 
• অ্নোইন মাধ্যলম উত্তরপত্র পািালত এলকবালরই অ্পারে 

ছাত্রছাত্রীরা পরীক্ষা মশর্ হওয়ার পর দনধ্ষাদরত িমলয়র মলধ্য 
কলেলজ এলি খাতা জমা দিলত পালর।  

• খাতার িলে অ্বশযই আনলত হলব মরদজলেশন িাদিষদফলকি। 
• খাতা জমা মিওয়ার িময় তালির িুদি কােলজ িই করলত 

হলব। দযদন খাতা জমা মনলবন কলেলজ, তাাঁর িলে মযন এ 
বযাপালর অ্দত অ্বশযই তারা মযাোলযাে কলর।  

• যদি পরীক্ষাথষী দনলজ না এলি অ্দভভাবক আলিন, তাহলে তালক 
একদি অ্থরাইলজশন মেিার সু্টলডলন্টর মথলক িই কদরলয় 
আনলত হলব (ফরমযাি পলরর পাতায়) এবং খাতা জমা দিলয় 
দনদিষষ্ট পাতায় িইও করলত হলব।  



মাননীয় অ্ধ্যক্ষ 
রায়দিঘী কলেজ  
 
  দবর্য়ঃ দবএ/ দবএিদি ফাইনাে পরীক্ষার খাতা জমা মিওয়ার জনয অ্নুলমািন পত্র 
 
তাদরখঃ ১.১০.২০২০  
দবর্য়ঃ  EDCA 
মপপারঃ V 
পরীক্ষাথষীর মরাে নংঃঃ  
পরীক্ষাথষীর মরদজলেশন নংঃঃ  
অ্নুলমাদিত বযদক্তর নামঃ  
অ্নুলমাদিত বযদক্তর পরীক্ষাথষীর িলে িম্পকষঃ  
অ্নুলমাদিত বযদক্তর িইঃ  
 
আদম এতিারা ............... (অ্নুলমাদিত বযদক্তর নাম)............-মক আমার আজলকর পরীক্ষার উত্তরপত্র 

জমা মিওয়ার িাদয়লে অ্নুলমাদিত করোম।  
 
 
 তাদরখঃ      (পরীক্ষাথষীর িই) 



 
 
এই দনয়মাবেী ততদর করা হলয়লছ ইউদজদি োইডোইন এবং কদেকাতা 

দবশ্বদবিযােয় মথলক ২১মশ মিলেম্বর, ২০২০ অ্দে প্রাপ্ত দনলিষদশকা 
অ্বেম্বলন। 

 
 
 

রায়দিঘী কলেজ 


