
 

রানাঘাট কলেজ 
বিলেষ বিজ্ঞবি 

U.G. Part-III পরীক্ষার সাধারণ বনলদেবেকা 
 

 

১. ছাত্র-ছাত্রীরা সচূী 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 নন্র্ ধানরত প্রশ্নপত্র নিশ্বনিেযালয় এিং কদলদজর ওদয়িসাইট 

থেদক (http://www.ranaghatcollege.org.in/FrmviewQuestionPaper.aspx) সচূী অন্ুসাদর 

নন্র্ ধানরত নেদন্ সংনিষ্ট পরীক্ষা শুরুর ৩০ নিনন্ট পূদি ধ থপদয় 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 নন্র্ ধানরত 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 কতত ধক নন্নেধষ্ট 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। 
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** রানাঘাট কলেলজর ছাত্র-ছাত্রীলদর জনয : U.G. Part-III ছাত্র-ছাত্রীলদর উত্তরপত্র 

পাঠালনার E-mail Address 

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

বিভাগ PAPER E-mail Address 

িাাংোবিভাগ (বদিাবিভাগ) BNGH bengalih3@ranaghatcollege.org.in 

ইাংলরজজবিভাগ (বদিাবিভাগ) ENGH  englishh3@ranaghatcollege.org.in 

সাংসৃ্কতবিভাগ (বদিাবিভাগ) SANH sanskrith3@ranaghatcollege.org.in 

ইবতহাসবিভাগ (বদিাবিভাগ) HISH historyh3@ranaghatcollege.org.in 

রাষ্ট্রবিজ্ঞানবিভাগ (বদিাবিভাগ) PLSH polsch3@ranaghatcollege.org.in 

দে েনবিভাগ (বদিাবিভাগ) PHIH philosophyh3@ranaghatcollege.org.in 

বেক্ষাবিজ্ঞানবিভাগ (বদিাবিভাগ) EDCH educationh3@ranaghatcollege.org.in 

ভূলগােবিভাগ (বদিাবিভাগ) GEOH geographyh3@ranaghatcollege.org.in 

িাবণজযবিভাগ (বদিাবিভাগ) COMH & COMG commerce3@ranaghatcollege.org.in 

পদার্ েবিজ্ঞানবিভাগ (বদিাবিভাগ) PHSH & PHSG physicsh3@ranaghatcollege.org.in 

রসায়নবিভাগ (বদিাবিভাগ) CEMH & CEMG chemistryh3@ranaghatcollege.org.in 

গবণতবিভাগ (বদিাবিভাগ) MTMH & MTMG mathh3@ranaghatcollege.org.in 

প্রাবণবিদযাবিভাগ (বদিাবিভাগ) ZOOH & ZOOG zoologyh3@ranaghatcollege.org.in 

উজিদবিজ্ঞানবিভাগ (বদিাবিভাগ) BOTH & BOTG botanyh3@ranaghatcollege.org.in 

োরীরবিজ্ঞানবিভাগ (বদিাবিভাগ) PHYG phyg3@ranaghatcollege.org.in 

পবরসাংখ্যানবিভাগ (বদিাবিভাগ) STSG stsg3@ranaghatcollege.org.in 

কম্পিউটারবিভাগ (বদিাবিভাগ) CMAV commaj3@ranaghatcollege.org.in 

MORNING SECTION 

(B.A. Programme) 

বিভাগ 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 
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