
 
 

Ref. ...............................    Date.......................... 

বিশেষ বিজ্ঞবি 
U.G. Part-I এিং Part-II পরীক্ষার সাধারণ নির্দেনিকা 

 
 

১. ছাত্র-ছাত্রীরা সূচী অনুসারর বাড়িরে বরস পরীক্ষা ড়িরে পাররব। ২১-শে সেশেম্বর, 

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 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। 
 

 

 
অর্যক্ষ 

রানাঘাটেরলে 
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** রািাঘাট কর্ের্ের ছাত্র-ছাত্রীর্দর েিয : U.G. Part-I এিং Part-II ছাত্র-

ছাত্রীর্দর উত্তরপত্র পাঠার্িার E-mail Address 

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

নিভাগ PAPER E-mail Address 

িাাংোনিভাগ (নদিানিভাগ) BNGH bengalih3@ranaghatcollege.org.in 

ইাংর্রজেনিভাগ (নদিানিভাগ) ENGH  englishh3@ranaghatcollege.org.in 

সাংসৃ্কতনিভাগ (নদিানিভাগ) SANH sanskrith3@ranaghatcollege.org.in 

ইনতহাসনিভাগ (নদিানিভাগ) HISH historyh3@ranaghatcollege.org.in 

রাষ্ট্রনিজ্ঞািনিভাগ (নদিানিভাগ) PLSH polsch3@ranaghatcollege.org.in 

দি েিনিভাগ (নদিানিভাগ) PHIH philosophyh3@ranaghatcollege.org.in 

নিক্ষানিজ্ঞািনিভাগ (নদিানিভাগ) EDCH educationh3@ranaghatcollege.org.in 

ভূর্গােনিভাগ (নদিানিভাগ) GEOH geographyh3@ranaghatcollege.org.in 

িানণেযনিভাগ (নদিানিভাগ) COMH & COMG commerce3@ranaghatcollege.org.in 

পদার্ েনিজ্ঞািনিভাগ (নদিানিভাগ) PHSH & PHSG physicsh3@ranaghatcollege.org.in 

রসায়িনিভাগ (নদিানিভাগ) CEMH & CEMG chemistryh3@ranaghatcollege.org.in 

গনণতনিভাগ (নদিানিভাগ) MTMH & MTMG mathh3@ranaghatcollege.org.in 

প্রানণনিদযানিভাগ (নদিানিভাগ) ZOOH & ZOOG zoologyh3@ranaghatcollege.org.in 

উজিদনিজ্ঞািনিভাগ (নদিানিভাগ) BOTH & BOTG botanyh3@ranaghatcollege.org.in 

িারীরনিজ্ঞািনিভাগ (নদিানিভাগ) PHYG phyg3@ranaghatcollege.org.in 

পনরসাংখ্যািনিভাগ (নদিানিভাগ) STSG stsg3@ranaghatcollege.org.in 

কম্পিউটারনিভাগ (নদিানিভাগ) CMAV commaj3@ranaghatcollege.org.in 
 

MORNING SECTION 

(B.A. Programme) 

নিভাগ PAPER E-mail Address 

BENGALI BNGG bengalim3@ranaghatcollege.org.in 

ENGLISH ENGG englishm3@ranaghatcollege.org.in 

SANSKRIT SANG sanskritm3@ranaghatcollege.org.in 

HISTORY HISG historym3@ranaghatcollege.org.in 

POLITICAL SCIENCE PLSG polscm3@ranaghatcollege.org.in 

PHILOSOPHY PHIG philosophym3@ranaghatcollege.org.in 

GEOGRAPHY GEOG geographym3@ranaghatcollege.org.in 

EDUCATION EDCG educationm3@ranaghatcollege.org.in 

SOCIOLOGY SOCG sociologym3@ranaghatcollege.org.in 

PHYSICAL EDUCATION PEDG phyedum3@ranaghatcollege.org.in 

 

 

 

অর্যক্ষ 

রানাঘাটেরলে 


