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বিলেষ বিজ্ঞবি
U.G. 6th Semester পরীক্ষার সাধারণ বনলদেবেকা
১.
ছাত্র-ছাত্রীরা সূচী অনুসারর বাড়িরে বরস পরীক্ষা ড়িরে পাররব। ১০-ই আগষ্ট, ২০২১
থেরে পরীক্ষা শুরু হরব, যার সূড়চ ড়বশ্বড়বিযালয় এবং েরলরের ওরয়বসাইট
(http://www.ranaghatcollege.org.in/FrmViewExamRoutine.aspx) থেরে থিখা যারব।
২.
ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের জন্য নন্র্ানরত
ধ
প্রশ্নপত্র নিশ্বনিেযালয় এিং কদলদজর ওদয়িসাইট
থেদক (http://www.ranaghatcollege.org.in/FrmviewQuestionPaper.aspx) সূচী অন্ুসাদর
নন্র্ানরত
ধ
নেদন্ সংনিষ্ট পরীক্ষা শুরুর ৩০ নিনন্ট পূদি থপদয়
ধ
যাদি।
৩.
পরীক্ষার প্রদশ্নর উত্তর নলখিার জন্য A4 সাইদজর কাগজ িযিহার করদত হদি এিং এই
কাগদজর একনেদকই উত্তর থলখা যাদি। নলনখত কাগজ গুনলদত ক্রনিক সংখযার [ ১, ২, ৩ ]
উদেখ করদত হদি। উত্তর পদত্রর প্রদতযকটট পাতায় আিনযযক ভাদি Registration Number,
Roll Number, Subject, Paper-এর উদেখ োকদত হদি।
৪.

পরীক্ষা থযদের নন্র্ানরত
ধ
সিদয়র আর্ঘন্টার [৩০নিনন্ট] িদর্য স্বনলনখত উত্তরপত্র Scan

কদর PDF FILE আকাদর শুর্ুিাত্র কদলজ প্রেত্ত পরীক্ষদকর E-mail Address-এ সংনিষ্ট
ছাত্র-ছাত্রীদকই থপ্ররণ করদত হদি। নন্দে প্রনতটট নিেদয়র পরীক্ষদকর E-mail Address
জান্াদন্া হদয়দছ।
৫.
নিশ্বনিেযালয় কততক
ধ নন্নেধ ষ্ট সিদয়র িদর্য উত্তরপত্র E-mail এর িার্যদি থপ্ররণ ন্া করদল
িা নন্য়িান্ুসাদর জিা ন্া নেদল পদর আর থকান্ভাদি উত্তরপত্র গ্রাহয করা হদি ন্া।
৬
Practical অেিা Lab-based Subject-এর থক্ষদত্রও উপদরাক্ত একই নন্য়ি গুনল
প্রদযাজয।

অধ্যক্ষ
রানাঘাট েরলে

** রানাঘাট

কলেলজর ছাত্র-ছাত্রীলদর জনয : U.G.

6th 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)
PAPER
E-mail Address
বিভাগ
HCC-13

bengalicc13@ranaghatcollege.org.in

HCC-14

bengalicc14@ranaghatcollege.org.in

DSE-03

bengalids3@ranaghatcollege.org.in

DSE-04

bengalids4@ranaghatcollege.org.in

All Paper

english_6@ranaghatcollege.org.in

HCC-13

sanskritcc13@ranaghatcollege.org.in

HCC-14

sanskritcc14@ranaghatcollege.org.in

DSE-03

sanskritds3@ranaghatcollege.org.in

DSE-04

sanskritds4@ranaghatcollege.org.in

HCC-13

historycc13@ranaghatcollege.org.in

HCC-14

historycc14@ranaghatcollege.org.in

DSE-03

historyds3@ranaghatcollege.org.in

DSE-04

historyds4@ranaghatcollege.org.in

HCC-13

polscicc13@ranaghatcollege.org.in

HCC-14

polscicc14@ranaghatcollege.org.in

DSE-03

polscids3@ranaghatcollege.org.in

DSE-04

polscids4@ranaghatcollege.org.in

দেনবিভাগ
ে
(বদিাবিভাগ)

All Paper

philosophy_6@ranaghatcollege.org.in

বেক্ষাবিজ্ঞানবিভাগ (বদিাবিভাগ)

All Paper

education_6@ranaghatcollege.org.in

অর্নীবতবিভাগ
ে
(বদিাবিভাগ)

All Paper

economics_6@ranaghatcollege.org.in

ভূ লগােবিভাগ (বদিাবিভাগ)

All Paper

geography_6@ranaghatcollege.org.in

িাবণজযবিভাগ (বদিাবিভাগ)

All Paper

commerce_6@ranaghatcollege.org.in

িাাংোবিভাগ (বদিাবিভাগ)

ইাংলরজজবিভাগ (বদিাবিভাগ)

সাংস্কৃতবিভাগ (বদিাবিভাগ)

ইবতহাসবিভাগ (বদিাবিভাগ)

রাষ্ট্রবিজ্ঞানবিভাগ (বদিাবিভাগ)

পদার্বিজ্ঞানবিভাগ
ে
(বদিাবিভাগ)
রসায়নবিভাগ (বদিাবিভাগ)

গবণতবিভাগ (বদিাবিভাগ)

প্রাবণবিদযাবিভাগ (বদিাবিভাগ)

উজিদবিজ্ঞানবিভাগ (বদিাবিভাগ)

All Hons. Paper

physics_h6@ranaghatcollege.org.in

All Gen. Paper

physics_p6@ranaghatcollege.org.in

All Hons. Paper

chemistry_h6@ranaghatcollege.org.in

All Gen. Paper

chemistry_p6@ranaghatcollege.org.in

HCC

math_h61@ranaghatcollege.org.in

DSE

math_h62@ranaghatcollege.org.in

All Gen. Paper

math_p6@ranaghatcollege.org.in

All Hons. Paper

zoology_h6@ranaghatcollege.org.in

All Gen. Paper

zoology_p6@ranaghatcollege.org.in

HCC

botany_h61@ranaghatcollege.org.in

DSE

botany_h62@ranaghatcollege.org.in

All Gen. Paper

botany_p6@ranaghatcollege.org.in

োরীরবিজ্ঞানবিভাগ (বদিাবিভাগ)

All Paper

physiology_p6@ranaghatcollege.org.in

পবরসাংখ্যানবিভাগ (বদিাবিভাগ)

All Paper

statistics_6@ranaghatcollege.org.in
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MORNING SECTION
(B.A. Programme)
বিভাগ

িাাংোবিভাগ (প্রাতঃবিভাগ)

BENGALI

ইাংলরজজবিভাগ (প্রাতঃবিভাগ)

PAPER

E-mail Address

DSE (Male)

bengalimdm@ranaghatcollege.org.in

DSE (Female)

bengalimdf@ranaghatcollege.org.in

SEC (Male)

bengalimsm@ranaghatcollege.org.in

SEC (Female)

bengalimsf@ranaghatcollege.org.in

GE

bengalimge@ranaghatcollege.org.in

All Paper

englishm6@ranaghatcollege.org.in

All Paper

sanskritm6@ranaghatcollege.org.in

DSE (Male)

historymdm@ranaghatcollege.org.in

ইবতহাসবিভাগ (প্রাতঃবিভাগ)

DSE (Female)

historymdf@ranaghatcollege.org.in

HISTORY

SEC

historyms@ranaghatcollege.org.in

GE

historymge@ranaghatcollege.org.in

DSE (Male)

polscmdm@ranaghatcollege.org.in

DSE (Female)

polscmdf@ranaghatcollege.org.in

SEC (Male)

polscmsm@ranaghatcollege.org.in

ENGLISH
সাংস্কৃতবিভাগ (প্রাতঃবিভাগ)

SANSKRIT

রাষ্ট্রবিজ্ঞানবিভাগ (প্রাতঃবিভাগ)

POLITICAL SCIENCE

SEC (Female)
GE
দেনবিভাগ
ে
(প্রাতঃবিভাগ)

PHILOSOPHY
বেক্ষাবিজ্ঞানবিভাগ (প্রাতঃবিভাগ)

EDUCATION
সমাজবিজ্ঞানবিভাগ (প্রাতঃবিভাগ)

SOCIOLOGY
োরীরবেক্ষাবিভাগ (প্রাতঃবিভাগ)

PHYSICAL EDUCATION

polscmsf@ranaghatcollege.org.in

polscmge@ranaghatcollege.org.in

All Paper

philosophym6@ranaghatcollege.org.in

All Paper

educationm6@ranaghatcollege.org.in

All Paper

sociologym6@ranaghatcollege.org.in

All Paper

physicaledum6@ranaghatcollege.org.in

অধ্যক্ষ
রানাঘাট েরলে

