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বিশেষ বিজ্ঞবি 
 

U.G. 4th Semester পরীক্ষার সাধারণ বিশদেবেকা 
 

 

১. ছাত্র-ছাত্রীরা সচূী অনুসারর বাড়িরে বরস পরীক্ষা ড়িরে পাররব। ১৯-শে জুলাই, ২০২২ 

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. প্ররেযেটট ড়বষরয়র উত্তরপরত্রর প্রেি পৃষ্ঠায় Online Admit Card - এর  PDF Scan Copy  

েরুি োরপর পরীক্ষরের E-mail Address-এ থপ্ররণ েররে হরব। 
 

৪.  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 ভারব Registration 

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

৫. পরীক্ষা থযরষর 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 ড়বষরয়র পরীক্ষরের E-mail Address োনারনা হরয়রছ। 
 

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

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

 

 
 

 

 
অর্যক্ষ 

রানাঘাটেরলে 

 

 

RC/OFC/N41/2022 16/07/2022 

http://www.ranaghatcollege.org.in/FrmViewExamRoutine.aspx
http://www.ranaghatcollege.org.in/FrmviewQuestionPaper.aspx


**রািাঘাট কশেশের ছাত্র-ছাত্রীশদর েিয: U.G. 4th Semester ছাত্র-ছাত্রীশদর উত্তরপত্র 

পাঠাশিার 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 - 08 bnghcc8@ranaghatcollege.org.in 

HCC - 09 bnghcc9@ranaghatcollege.org.in 

HCC - 10 bnghcc10@ranaghatcollege.org.in 

BANHGE bnghge@ranaghatcollege.org.in 

HSEC bnghse@ranaghatcollege.org.in 

ইাংশরজে বিভাগ (বদিাবিভাগ) All Paper engh4@ranaghatcollege.org.in 

সাংসৃ্কত বিভাগ (বদিাবিভাগ) 

HCC - 08 sanhcc8@ranaghatcollege.org.in 

HCC - 09 sanhcc9@ranaghatcollege.org.in 

HCC - 10 sanhcc10@ranaghatcollege.org.in 

SANHGE sanhge@ranaghatcollege.org.in 

HSEC sanhse@ranaghatcollege.org.in 

ইবতহাস বিভাগ (বদিাবিভাগ) 

HCC - 08 hishcc8@ranaghatcollege.org.in 

HCC - 09 hishcc9@ranaghatcollege.org.in 

HCC - 10 hishcc10@ranaghatcollege.org.in 

HISHGE hishge@ranaghatcollege.org.in 

HSEC hishse@ranaghatcollege.org.in 

রাষ্ট্রবিজ্ঞাি বিভাগ (বদিাবিভাগ) 

HCC - 08 plshcc8@ranaghatcollege.org.in 

HCC - 09 plshcc9@ranaghatcollege.org.in 

HCC - 10 plshcc10@ranaghatcollege.org.in 

PLSHGE plshge@ranaghatcollege.org.in 

HSEC plshse@ranaghatcollege.org.in 

দে েি বিভাগ (বদিাবিভাগ) HCC + HSEC + PHIHGE phih4@ranaghatcollege.org.in 

বেক্ষাবিজ্ঞাি বিভাগ (বদিাবিভাগ) HCC + HSEC + EDCHGE edch4@ranaghatcollege.org.in 

সমােতত্ত্ব বিভাগ (বদিাবিভাগ) SOCHGE soch4@ranaghatcollege.org.in 

অর্ েিীবত বিভাগ (বদিাবিভাগ) HCC + HSEC + ECOHGE ecoh4@ranaghatcollege.org.in 

ভূশগাে বিভাগ (বদিাবিভাগ) HCC + HSEC + GEOHGE geoh4@ranaghatcollege.org.in 

িাবণেয বিভাগ (বদিাবিভাগ) All Paper commerce4@ranaghatcollege.org.in 

পদার্ েবিজ্ঞাি বিভাগ (বদিাবিভাগ) 
HCC + HSEC + PHSHGE phsh4@ranaghatcollege.org.in 

PHSPCC + PHSPSE phsp4@ranaghatcollege.org.in 

রসায়ি বিভাগ (বদিাবিভাগ) 
HCC + HSEC + CEMHGE cemh4@ranaghatcollege.org.in 

CEMPCC + CEMPSE cemp4@ranaghatcollege.org.in 

গবণত বিভাগ (বদিাবিভাগ) 
HCC + HSEC + MTMHGE mtmh4@ranaghatcollege.org.in 

MTMPCC+ MTMPSE mtmp4@ranaghatcollege.org.in 

প্রাবণবিদযা বিভাগ (বদিাবিভাগ) 
HCC + HSEC + ZOOHGE zooh4@ranaghatcollege.org.in 

ZOOPCC + ZOOPSE zoop4@ranaghatcollege.org.in 

উজিদবিজ্ঞাি বিভাগ (বদিাবিভাগ) 
 HCC + HSEC + BOTHGE both4@ranaghatcollege.org.in 

BOTPCC+ BOTPSE botp4@ranaghatcollege.org.in 

োরীরবিজ্ঞাি বিভাগ (বদিাবিভাগ) PHYHGE + PHYPCC + PHYPSE phyp4@ranaghatcollege.org.in 

পবরসাংখ্যাি বিভাগ (বদিাবিভাগ) STSHGE + STSPCC + STSPSE stsp4@ranaghatcollege.org.in 



**রািাঘাট কশেশের ছাত্র-ছাত্রীশদর েিয: U.G. 4th Semester ছাত্র-ছাত্রীশদর উত্তরপত্র 

পাঠাশিার E-mail Address (For Main Examination) 

MORNING SECTION 
(B.A. Programme) 

বিভাগ PAPER E-mail Address 

িাাংো বিভাগ (প্রাতঃবিভাগ) 

BENGALI 

BNGPCC (Male) bngp4cm@ranaghatcollege.org.in 

BNGPCC (Female) bngp4cf@ranaghatcollege.org.in 

BNGPSE bngp4s@ranaghatcollege.org.in 

LCC (Male) bngp4lm@ranaghatcollege.org.in 

LCC (Female) bngp4lf@ranaghatcollege.org.in 

ইাংশরজে বিভাগ (প্রাতঃবিভাগ) 

ENGLISH 

ENGPCC engp4@ranaghatcollege.org.in 

LCC engp4l@ranaghatcollege.org.in 

সাংসৃ্কত বিভাগ (প্রাতঃবিভাগ) 

SANSKRIT 
SANPCC+SANPSE sanp4@ranaghatcollege.org.in 

ইবতহাস বিভাগ (প্রাতঃবিভাগ) 

HISTORY 

HISPCC (Male) hisp4cm@ranaghatcollege.org.in 

HISPCC (Female) hisp4cf@ranaghatcollege.org.in 

HISPSE (Male) hisp4sm@ranaghatcollege.org.in 

HISPSE (Female) hisp4sf@ranaghatcollege.org.in 

রাষ্ট্রবিজ্ঞাি বিভাগ (প্রাতঃবিভাগ) 

POLITICAL SCIENCE 

PLSPCC (Male) plsp4cm@ranaghatcollege.org.in 

PLSPCC (Female) plsp4cf@ranaghatcollege.org.in 

PLSPSE (Male) plsp4sm@ranaghatcollege.org.in 

PLSPSE (Female) plsp4sf@ranaghatcollege.org.in 

দে েি বিভাগ (প্রাতঃবিভাগ) 

PHILOSOPHY 
PHIPCC+PHIPSE phip4@ranaghatcollege.org.in 

বেক্ষাবিজ্ঞাি বিভাগ (প্রাতঃবিভাগ) 

EDUCATION 
EDCPCC+EDCPSE edcp4@ranaghatcollege.org.in 

সমােতত্ত্ব বিভাগ (প্রাতঃবিভাগ) 

SOCIOLOGY 
SOCPCC+SOCPSE socp4@ranaghatcollege.org.in 

োরীরবেক্ষা বিভাগ (প্রাতঃবিভাগ) 

PHYSICAL EDUCATION 

PEDPCC+PEDPSE 

(Male) 
pedpm4@ranaghatcollege.org.in 

PEDPCC+PEDPSE 

(Female) 
pedpf4@ranaghatcollege.org.in 

 

 

 

 

অর্যক্ষ 

রানাঘাটেরলে 


