07/11/2022
Date..........................

RC/OFC/N02/2022
Ref. ...............................

বিশেষ বিজ্ঞবি
U.G. 5th Semester পরীক্ষার সাধারণ বিশদেবেকা
১.
ছাত্র-ছাত্রীরা সূচী অনুসারর বাড়িরে বরস পরীক্ষা ড়িরে পাররব। ১১-ই জািুয়াবর, 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 ড়নর্াড়রে
ধ
প্রশ্নপত্র ড়বশ্বড়বিযালয় এবং েরলরের ওরয়বসাইট
থেরে (http://www.ranaghatcollege.org.in/FrmviewQuestionPaper.aspx) সূচী অনুসারর
ড়নর্াড়রে
ধ
ড়িরন সংড়িষ্ট পরীক্ষা শুরুর ৩০ ড়িড়নট পূরব থপরয়
ধ
যারব।
৩.
েরলে অড়িস থেরে Admit Card সগ্রহ েররে হরব এবং প্ররেযেটট ড়বষরয়র
উত্তরপরত্রর প্রেি পৃষ্ঠায় Admit Card - এর PDF Scan Copy েুরি োরপর পরীক্ষরের Email 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 ড়নর্াড়রে
ধ
সিরয়র আর্ঘন্টার [৩০ড়িড়নট] িরর্য নেু বা িু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 েেৃে
ধ ড়নড়িধ ষ্ট সিরয়র িরর্য উত্তরপত্র E-mail এর িার্যরি থপ্ররণ না েররল
বা ড়নয়িানুসারর েিা না ড়িরল পরর আর থোনভারব উত্তরপত্র গ্রাহয েরা হরব না।
৭.
Practical অেবা Lab-based Subject-এর থক্ষরত্রও উপররাক্ত এেই ড়নয়ি গুড়ল
প্ররযােয।

অর্যক্ষ
রানাঘাটেরলে

**রািাঘাট কশেশজর ছাত্র-ছাত্রীশদর জিয:

U.G. 5th 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)
PAPER
E-mail Address
বিভাগ

িাাংো বিভাগ (বদিাবিভাগ)

ইাংশরজজ বিভাগ (বদিাবিভাগ)

HCC-11

bnghcc11@ranaghatcollege.org.in

HCC-12

bnghcc12@ranaghatcollege.org.in

DSE-01

bnghds1@ranaghatcollege.org.in

DSE-02

bnghds2@ranaghatcollege.org.in

ENGHCC + ENGHDS

english@ranaghatcollege.org.in

HCC-11

sanhcc11@ranaghatcollege.org.in

HCC-12

sanhcc12@ranaghatcollege.org.in

DSE-01

sanhds1@ranaghatcollege.org.in

DSE-02

sanhds2@ranaghatcollege.org.in

HCC-11

hishcc11@ranaghatcollege.org.in

HCC-12

hishcc12@ranaghatcollege.org.in

DSE-01

hishds1@ranaghatcollege.org.in

DSE-02

hishds2@ranaghatcollege.org.in

HCC-11

plshcc11@ranaghatcollege.org.in

HCC-12

plshcc12@ranaghatcollege.org.in

DSE-01

plshds1@ranaghatcollege.org.in

DSE-02

plshds2@ranaghatcollege.org.in

দেিে বিভাগ (বদিাবিভাগ)

All Paper

philosophy@ranaghatcollege.org.in

বেক্ষাবিজ্ঞাি বিভাগ (বদিাবিভাগ)

All Paper

education@ranaghatcollege.org.in

অর্িীবত
ে
বিভাগ (বদিাবিভাগ)

All Paper

economics@ranaghatcollege.org.in

ভূ শগাে বিভাগ (বদিাবিভাগ)

All Paper

geography5@ranaghatcollege.org.in

িাবণজয বিভাগ (বদিাবিভাগ)

All Paper

commerce@ranaghatcollege.org.in

সাংস্কৃত বিভাগ (বদিাবিভাগ)

ইবতহাস বিভাগ (বদিাবিভাগ)

রাষ্ট্রবিজ্ঞাি বিভাগ (বদিাবিভাগ)

PHSHCC + PHSHDS

phsh@ranaghatcollege.org.in

PHSPDS + PHSPSE

phsp@ranaghatcollege.org.in

CEMHCC + CEMHDS

cemh@ranaghatcollege.org.in

CEMPDS+ CEMPSE

cemp@ranaghatcollege.org.in

MTMHCC + MTMHDS

mtmh@ranaghatcollege.org.in

MTMPDS + MTMPSE

mtmp@ranaghatcollege.org.in

ZOOHCC + ZOOHDS

zooh@ranaghatcollege.org.in

ZOOPDS + ZOOPSE

zoop@ranaghatcollege.org.in

BOTHCC + BOTHDS

both@ranaghatcollege.org.in

BOTPDS + BOTPSE

botp@ranaghatcollege.org.in

োরীরবিজ্ঞাি বিভাগ (বদিাবিভাগ)

PHYPDS + PHYPSE

phyp@ranaghatcollege.org.in

পবরসাংখ্যাি বিভাগ (বদিাবিভাগ)

STSPDS + STSPSE

stsp@ranaghatcollege.org.in

পদার্বিজ্ঞাি
ে
বিভাগ (বদিাবিভাগ)

রসায়ি বিভাগ (বদিাবিভাগ)

গবণত বিভাগ (বদিাবিভাগ)

প্রাবণবিদযা বিভাগ (বদিাবিভাগ)

উজিদবিজ্ঞাি বিভাগ (বদিাবিভাগ)

**রািাঘাট কশেশজর ছাত্র-ছাত্রীশদর জিয:

U.G. 5th Semester ছাত্র-ছাত্রীশদর উত্তরপত্র

পাঠাশিার E-mail Address (For Main Examination)

MORNING SECTION
(B.A. Programme)
বিভাগ

PAPER

E-mail Address

BNGPDS (Male)

bengalidm5@ranaghatcollege.org.in

BNGPDS (Female)

bengalidf5@ranaghatcollege.org.in

BNGPSE (Male)

bengalism3@ranaghatcollege.org.in

BNGPSE (Female)

bengalisf3@ranaghatcollege.org.in

BNGPGE

bengalige1@ranaghatcollege.org.in

ইাংশরজজ বিভাগ (প্রাতঃবিভাগ)
ENGLISH

ENGPDS + ENGPSE +ENGPGE

english5@ranaghatcollege.org.in

সাংস্কৃত বিভাগ (প্রাতঃবিভাগ)
SANSKRIT

SANPDS + SANPSE + SANPSE

sanskrit5@ranaghatcollege.org.in

HISPDS (Male)

historydm5@ranaghatcollege.org.in

িাাংো বিভাগ (প্রাতঃবিভাগ)
BENGALI

HISPDS (Female)
ইবতহাস বিভাগ (প্রাতঃবিভাগ)
HISTORY

রাষ্ট্রবিজ্ঞাি বিভাগ (প্রাতঃবিভাগ)
POLITICAL SCIENCE

historydf@ranaghatcollege.org.in

HISPSE (Male)

historysm3@ranaghatcollege.org.in

HISPSE (Female)

historysf3@ranaghatcollege.org.in

HISPGE

historyge1@ranaghatcollege.org.in

PLSPDS (Male)

polscdm5@ranaghatcollege.org.in

PLSPDS(Female)

polscdf5@ranaghatcollege.org.in

PLSPSE (Male)

polscsm3@ranaghatcollege.org.in

PLSPSE (Female)

polscsf3@ranaghatcollege.org.in

PLSPGE

polscge1@ranaghatcollege.org.in

দেিে বিভাগ (প্রাতঃবিভাগ)
PHILOSOPHY

PHIPDS + PHIPSE + PHIPGE

বেক্ষাবিজ্ঞাি বিভাগ (প্রাতঃবিভাগ)
EDUCATION

EDCPDS +EDCPSE +EDCPGE

education5@ranaghatcollege.org.in

সমাজতত্ত্ব বিভাগ (প্রাতঃবিভাগ)
SOCIOLOGY

SOCPDS + SOCPSE + SOCPGE

sociology5@ranaghatcollege.org.in

PEDPDS + PEDPSE + PEDPGE
(Male)

pedpm5@ranaghatcollege.org.in

PEDPDS + PEDPSE + PEDPGE
(Female)

pedpf5@ranaghatcollege.org.in

োরীরবেক্ষা বিভাগ (প্রাতঃবিভাগ)
PHYSICAL EDUCATION

philosophy5@ranaghatcollege.org.in

অর্যক্ষ
রানাঘাটেরলে

