
 

রানাঘাট কলেজ 
বিলেষ বিজ্ঞবি 

U.G. 3rd Semesterপরীক্ষার সাধারণ বনলদেবেকা 
 

 

১. ছাত্র-ছাত্রীরা সূচী অনুসারর বাড়িরে বরস পরীক্ষা ড়িরে পাররব। ২৪-শে মার্ে, ২০২১ 

থেরে পরীক্ষা শুরু হরব, যার সূড়চ ড়বশ্বড়বিযালয় এবং েরলরের ওরয়বসাইট 

(http://www.ranaghatcollege.org.in/FrmViewExamRoutine.aspx) থেরে থিখা যারব। 
 

২.  ছাত্র-ছাত্রীরা োরির েনয ড়নর্ ধাড়রে প্রশ্নপত্র ড়বশ্বড়বিযালয় এবং েরলরের ওরয়বসাইট 

থেরে (http://www.ranaghatcollege.org.in/FrmviewQuestionPaper.aspx) সূচী অনুসারর 

ড়নর্ ধাড়রে ড়িরন সংড়িষ্ট পরীক্ষা শুরুর ৩০ ড়িড়নট পূরব ধ থপরয় যারব। 
 

৩.  পরীক্ষার প্ররশ্নর উত্তর ড়লখবার েনয A4 সাইরের োগে বযবহার েররে হরব এবং এই 

োগরের এেড়িরেই উত্তর থলখা যারব। ড়লড়খে োগে গুড়লরে ক্রড়িে সংখযার [ ১, ২, ৩ ] 

উরেখ েররে হরব। উত্তর পরত্রর প্ররেযেটট পাোয় আবড়যযে ভারব Registration Number, 

Roll Number, Subject, Paper-এর উরেখ োেরে হরব। 
 

৪. পরীক্ষা থযরের ড়নর্ ধাড়রে সিরয়র আর্ঘন্টার [৩০ড়িড়নট] িরর্য নেুবা িুটটপত্র পরীক্ষা 

থিবার পর এেসরে ওইড়িরনই স্বড়লড়খে উত্তরপত্র Scan েরর PDF FILE আোরর শুর্ুিাত্র 

েরলে প্রিত্ত পরীক্ষরের E-mail Address-এ সংড়িষ্ট ছাত্র-ছাত্রীরেই থপ্ররণ েররে হরব। ড়নরে 

প্রড়েটট ড়বেরয়র পরীক্ষরের E-mail Address োনারনা হরয়রছ। 
 

৫. ড়বশ্বড়বিযালয় েেত ধে ড়নড়িধষ্ট সিরয়র িরর্য উত্তরপত্র E-mail এর িার্যরি থপ্ররণ না েররল 

বা ড়নয়িানুসারর েিা না ড়িরল পরর আর থোনভারব উত্তরপত্র গ্রাহয েরা হরব না। 
 

৬. Practical অেবা Lab-based Subject-এর থক্ষরত্রও উপররাক্ত এেই ড়নয়ি গুড়ল 

প্ররযােয। 
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**রানাঘাট কলেলজর ছাত্র-ছাত্রীলদর জনয: U.G. 3rd Semester ছাত্র-ছাত্রীলদর উত্তরপত্র 

পাঠালনার E-mail Address (For Main Examination) 

DAY SECTION 
(B.A./B.Sc./B.Com. Honours & B.Sc./B.Com. Programme) 

বিভাগ PAPER E-mail Address 

িাাংোবিভাগ (বদিাবিভাগ) 

HCC - 05 bengali_h5@ranaghatcollege.org.in 

HCC - 06 bengali_h6@ranaghatcollege.org.in 

HCC - 07 bengali_h7@ranaghatcollege.org.in 

HGE bengali_hge@ranaghatcollege.org.in 

HSEC bengali_hsec@ranaghatcollege.org.in 

ইাংলরজজবিভাগ (বদিাবিভাগ) All Paper english_3@ranaghatcollege.org.in 

সাংসৃ্কতবিভাগ (বদিাবিভাগ) 

HCC - 05 sanskrit_h5@ranaghatcollege.org.in 

HCC - 06 sanskrit_h6@ranaghatcollege.org.in 

HCC - 07 sanskrit_h7@ranaghatcollege.org.in 

HGE sanskrit_hge@ranaghatcollege.org.in 

HSEC sanskrit_hsec@ranaghatcollege.org.in 

ইবতহাসবিভাগ (বদিাবিভাগ) 

HCC - 05 history_h5@ranaghatcollege.org.in 

HCC - 06 history_h6@ranaghatcollege.org.in 

HCC - 07 history_h7@ranaghatcollege.org.in 

HGE history_hge@ranaghatcollege.org.in 

HSEC history_hsec@ranaghatcollege.org.in 

রাষ্ট্রবিজ্ঞানবিভাগ (বদিাবিভাগ) 

HCC - 05 polsc_h5@ranaghatcollege.org.in 

HCC - 06 polsc_h6@ranaghatcollege.org.in 

HCC - 07 polsc_h7@ranaghatcollege.org.in 

HGE polsc_hge@ranaghatcollege.org.in 

HSEC polsc_hsec@ranaghatcollege.org.in 

দে েনবিভাগ (বদিাবিভাগ) All Paper philosophy_3@ranaghatcollege.org.in 

বেক্ষাবিজ্ঞানবিভাগ (বদিাবিভাগ) All Paper education_3@ranaghatcollege.org.in 

সমাজবিজ্ঞানবিভাগ (বদিাবিভাগ) All Paper sociology_3@ranaghatcollege.org.in 

অর্ েনীবতবিভাগ (বদিাবিভাগ) All Paper economics_3@ranaghatcollege.org.in 

ভূলগােবিভাগ (বদিাবিভাগ) All Paper geography_3@ranaghatcollege.org.in 

িাবণজযবিভাগ (বদিাবিভাগ) All Paper commerce_3@ranaghatcollege.org.in 

পদার্ েবিজ্ঞানবিভাগ (বদিাবিভাগ) All Paper physics_3@ranaghatcollege.org.in 

রসায়নবিভাগ (বদিাবিভাগ) All Paper chemistry_3@ranaghatcollege.org.in 

গবণতবিভাগ (বদিাবিভাগ) 

 HCC - 05,06,07 math_h3@ranaghatcollege.org.in 

HGE math_g3@ranaghatcollege.org.in 

MTMPCC & MTMPSE math_p3@ranaghatcollege.org.in 

প্রাবণবিদযাবিভাগ (বদিাবিভাগ) All Paper zoology_3@ranaghatcollege.org.in 

উজিদবিজ্ঞানবিভাগ (বদিাবিভাগ) 

 HCC - 05,06,07 botany_h3@ranaghatcollege.org.in 

HGE botany_g3@ranaghatcollege.org.in 

BOTPCC & BOTPSE botany_p3@ranaghatcollege.org.in 

োরীরবিজ্ঞানবিভাগ (বদিাবিভাগ) All Paper physiology_3@ranaghatcollege.org.in 

পবরসাংখ্যানবিভাগ (বদিাবিভাগ) All Paper statistics_3@ranaghatcollege.org.in 

 

 

অর্যক্ষ 

রানাঘাটেরলে 

 



 

**রানাঘাট কলেলজর ছাত্র-ছাত্রীলদর জনয: U.G. 3rd Semester ছাত্র-ছাত্রীলদর উত্তরপত্র 

পাঠালনার E-mail Address (For Main Examination) 

 

MORNING SECTION 
(B.A. Programme) 

 

বিভাগ PAPER E-mail Address 

িাাংোবিভাগ (প্রাতঃবিভাগ) 

BENGALI 

CC (Male) bengali_mcm@ranaghatcollege.org.in 

CC (Female) bengali_mcf@ranaghatcollege.org.in 

SEC (Male) bengali_3msm@ranaghatcollege.org.in 

SEC (Female) bengali_3msf@ranaghatcollege.org.in 

ইাংলরজজবিভাগ (প্রাতঃবিভাগ) 

ENGLISH 

CC english_m3@ranaghatcollege.org.in 

LCC (Male) english_mlccm@ranaghatcollege.org.in 

LCC (Female) english_mlccf@ranaghatcollege.org.in 

সাংসৃ্কতবিভাগ (প্রাতঃবিভাগ) 

SANSKRIT 
All Paper sanskrit_m3@ranaghatcollege.org.in 

ইবতহাসবিভাগ (প্রাতঃবিভাগ) 

HISTORY 

CC (Male) history_mcm@ranaghatcollege.org.in 

CC (Female) history_mcf@ranaghatcollege.org.in 

SEC history_ms3@ranaghatcollege.org.in 

রাষ্ট্রবিজ্ঞানবিভাগ (প্রাতঃবিভাগ) 

POLITICAL SCIENCE 

CC (Male) polsc_mcm@ranaghatcollege.org.in 

CC (Female) polsc_mcf@ranaghatcollege.org.in 

SEC (Male) polsc_msm@ranaghatcollege.org.in 

SEC (Female) polsc_msf@ranaghatcollege.org.in 

দে েনবিভাগ (প্রাতঃবিভাগ) 

PHILOSOPHY 
All Paper philosophy_m3@ranaghatcollege.org.in 

বেক্ষাবিজ্ঞানবিভাগ (প্রাতঃবিভাগ) 

EDUCATION 
All Paper education_m3@ranaghatcollege.org.in 

সমাজবিজ্ঞানবিভাগ (প্রাতঃবিভাগ) 

SOCIOLOGY 
All Paper sociology_m3@ranaghatcollege.org.in 

োরীরবেক্ষাবিভাগ (প্রাতঃবিভাগ) 

PHYSICAL EDUCATION 
All Paper physicaleduc_m3@ranaghatcollege.org.in 

 

 

 

 

 

 

অর্যক্ষ 

রানাঘাটেরলে 


