
রানাঘাট কলেজ 
সংল াধিত ধিল ষ ধিজ্ঞধি 

U.G. তৃতীয়-িষ ষ এিং P.G. চতুর্ ষ সসধিস্টার পরীক্ষার সািারণ ধনলদষধ কা 
 

১. ছাত্র-ছাত্রীরা Registration এবং Roll Number-সহ Admit Card List কিছুকিনের মনযে 

কবশ্বকবিোলয় এবং িনলনের ওনয়বসাইট থেনি থেনয় যানব, তারা সূচী অেুসানর বাকিনত বনস 

েরীক্ষা কিনত োরনব। ১লা অনটাবর, ২০২০ থেনি েরীক্ষা শুরু হনব, যার সূকচ কবশ্বকবিোলয় এবং 

িনলনের ওনয়বসাইট থেনি থিখা যানব। 
 

২.  ছাত্র-ছাত্রীরা তানির েেে কেয ধাকরত প্রশ্নেত্র কবশ্বকবিোলয় এবং িনলনের ওনয়বসাইট থেনি 

সূচী অেুসানর কেয ধাকরত কিনে সংকিষ্ট েরীক্ষা শুরুর এি [১] ঘন্টা েূনব ধ থেনয় যানব। 
 

৩.  েরীক্ষার প্রনশ্নর উত্তর কলখবার েেে A4 সাইনের িাগে বেবহার িরনত হনব এবং এই 

িাগনের এি কিনিই উত্তর থলখা যানব। কলকখত িাগে গুকলনত ক্রকমি সংখোর [ ১, ২, ৩ ] উনেখ 

িরনত হনব। উত্তরেনত্রর প্রনতেিটট োতায় আবকযেিভানব Registration Number, Roll Number, 

Subject, Paper-এর উনেখ োিনত হনব।  
 

৪. েরীক্ষা থযনের কেয ধাকরত সমনয়র িুই [২] ঘন্টার মনযে স্বকলকখত উত্তরেত্র Scan িনর িনলে 

প্রিত্ত E-mail Address-এ সংকিষ্ট ছাত্র-ছাত্রীনিই থপ্ররণ িরনত হনব। যারা থিানোভানবই E-mail 

িরনত োরনব ো, তারা WhatsApp িরনত োরনব। কেনে প্রকতটট কবেনয়র E-mail Address এবং 

WhatsApp Number োোনো হনয়নছ। শুযুমাত্র উত্তরেত্র ছািা অেে থিানো িারনণ E-mail 

অেবা WhatsApp Number-এ Message বা Call িরা যানব ো। 
 

৫. থয সব ছাত্র-ছাত্রীরা  E-mail অেবা WhatsApp Number -এর মাযেনম উত্তরেত্র োঠানত 

োরনব ো, তারা স্বকলকখত উত্তরেত্র মুখ বন্ধ খানম ভনর, খানমর উের Name,Registration 

Number, Roll Number, Subject এবং Paper-এর উনেখ িনর েরীক্ষা থযনের কেয ধাকরত সমনয়র 

িুই [২] ঘন্টার মনযে িনলে অকিনস েমা িরনত োরনব। তনব অবযেই মনে রাখনত হনব, কবনযে 

েরুকর েকরকিকত ছািা থিানোভানব এই েদ্ধকতর প্রনয়াগ িরা যানব ো।  বতধমাে অকতমারী 

েকরনবনয কবশ্বকবিোলয় প্রিত্ত কেয়মােুসানর ছাত্র-ছাত্রীনির যোসাযে সামাজেি িরূত্বকবকয 

োলেেূব ধি Online Submission প্রজক্রয়া গ্রহণ িরনত কেনিধয থিওয়া হনে।  
 

৬. কবশ্বকবিোলয় িতত ধি কেকিধষ্ট সমনয়র মনযে উত্তরেত্র E-mail অেবা WhatsApp Number -

এর মাযেনম থপ্ররণ ো িরনল বা কেয়মােুসানর েমা ো কিনল েনর আর থিােভানব উত্তরেত্র গ্রাহে 

িরা হনব ো।  
 

৭. Practical অেবা Lab-based Subject-এর থক্ষনত্রও উেনরাক্ত এিই কেয়মগুকল প্রনযােে। 
 

 

Helpline Number – 9883441152, 8653261023 
(10.00A.M – 01.00P.M) & (04.00P.M – 06.00P.M) 

অযেক্ষ 

রাোঘাট িনলে 
 

 



** রানাঘাট কলেলজর ছাত্র-ছাত্রীলদর জনয: U.G. এিং P.G. ছাত্র-ছাত্রীলদর উত্তরপত্র 

পাঠালনার E-mail Address এিং WhatsApp Number 
 

শুযুমাত্র উত্তরেত্র ছািা অেে থিানো িারনণ E-mail অেবা WhatsApp Number-এ Message 

বা Call িরা যানব ো। 

ধিভাগ E-mail Address WhatsApp No. 

বাংলা কবভাগ (কিবা কবভাগ)  bengali@ranaghatcollege.org.in 7908945216 

ইংনরজে কবভাগ (কিবা কবভাগ) english@ranaghatcollege.org.in 7098104878 

সংস্কত ত কবভাগ (কিবা কবভাগ)  sanskrit@ranaghatcollege.org.in 9433805318 

ইকতহাস কবভাগ (কিবা কবভাগ)  history@ranaghatcollege.org.in 9382458874 

রাষ্ট্রকবজ্ঞাে কবভাগ (কিবা কবভাগ)  politicalscience@ranaghatcollege.org.in 7908045557 

িয ধে কবভাগ (কিবা কবভাগ)  philosophy@ranaghatcollege.org.in 9732555726 

কযক্ষাকবজ্ঞাে কবভাগ (কিবা কবভাগ)  education@ranaghatcollege.org.in 9153456180 

অে ধেীকত (কিবা কবভাগ)  economics@ranaghatcollege.org.in 6290997356 

ভূনগাল কবভাগ (কিবা কবভাগ)  geography@ranaghatcollege.org.in 6289934358 

বাকণেে কবভাগ (কিবা কবভাগ)  commerce@ranaghatcollege.org.in 9903966900 

েিাে ধকবজ্ঞাে কবভাগ (কিবা কবভাগ)  physics@ranaghatcollege.org.in 7044190727 

রসায়ে কবভাগ (কিবা কবভাগ)  chemistry@ranaghatcollege.org.in 9674388160 

গকণত কবভাগ (কিবা কবভাগ)  mathematics@ranaghatcollege.org.in 9434302397 

প্রাকণকবিো কবভাগ (কিবা কবভাগ)  zoology@ranaghatcollege.org.in 7001609453 

উজিি কবজ্ঞাে কবভাগ (কিবা কবভাগ)  botany@ranaghatcollege.org.in 9433647360 

যারীর কবজ্ঞাে কবভাগ (কিবা কবভাগ) physiology@ranaghatcollege.org.in 9932620644 

িম্পিউটার কবভাগ (কিবা কবভাগ)  computer@ranaghatcollege.org.in 8972247682 

েকরসংখোে কবভাগ (কিবা কবভাগ)  statistics@ranaghatcollege.org.in 9836937557 

   

বাংলা কবভাগ (প্রাতঃ কবভাগ)  bengali_m@ranaghatcollege.org.in 9434117117 

ইংনরজে কবভাগ (প্রাতঃ কবভাগ)  english_m@ranaghatcollege.org.in 9564508121 

সংস্কত ত কবভাগ (প্রাতঃ কবভাগ)  sanskrit_m@ranaghatcollege.org.in 9681603611 

ইকতহাস কবভাগ (প্রাতঃ কবভাগ)  history_m@ranaghatcollege.org.in 9674024140 

রাষ্ট্রকবজ্ঞাে কবভাগ (প্রাতঃ কবভাগ)  politicalscience_m@ranaghatcollege.org.in 9647022155 

িয ধে কবভাগ (প্রাতঃ কবভাগ)  philosophy_m@ranaghatcollege.org.in 8250089474 

কযক্ষাকবজ্ঞাে কবভাগ (প্রাতঃ কবভাগ)  education_m@ranaghatcollege.org.in 7074460840 

সমােকবজ্ঞাে কবভাগ (প্রাতঃ কবভাগ)  sociology_m@ranaghatcollege.org.in 7278451461 

যারীরকযক্ষা কবভাগ (প্রাতঃ কবভাগ)  physicaleduc_m@ranaghatcollege.org.in 9088909467 
 

শুযুমাত্র উত্তরেত্র ছািা অেে থিানো িারনণ E-mail অেবা WhatsApp Number-এ Message 

বা Call িরা যানব ো। 

Helpline Number – 9883441152, 8653261023 
(10.00A.M – 01.00P.M) & (04.00P.M – 06.00P.M) 

অযেক্ষ 

রাোঘাট িনলে 


