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297 RSM 2020 

 

Date- 30-09-2020 

Notice For : 3rd year Examination  

Subject :  All subjects (Departmental e-mail and WhattsApp numbers)  

 
ফাইনাল ইযারেে পেীক্ষার্থীরেে জানারনা হরে যে তাো ইউননভানসিটি এক্সানিরনশন 

যপার্ি ারল েনে উত্তেপত্র আপরলাড কেরত না পারে, তাহরল ননরে যেওযা নডপার্ি রিন্টাল 

ইরিইল অর্থবা যহাযার্সঅযাপ নম্বরে উত্তেপত্র আপরলাড কেরব।  

 

একর্া বযাপাে িার্থায োখরত হরব যে একর্া উত্তেপত্র একবােই আপরলাড কেরত হরব। 

অর্থিাৎ যকানভারবই যেন একই উত্তে পত্র েরুর্া জাযগারত আপরলাড কো না হয।  

যেিন ধরো, একটি ইরিইল ও একটি যহাযার্সঅযারপ, অর্থবা েটুি আলাো ই যিল-এ, অর্থবা 
েটুি আলাো যহাযার্সঅযারপ- এইভারব আপরলাড কো না হয। কােণ তাহরল উত্তেপরত্রে 

নহসাব োখরত সিসযা হরব এবং উত্তে পত্র হানেরয োবাে সম্ভাবনা র্থাকরব। তাই একর্া 
উত্তেপত্র যে যকান একটি জাযগারতই আপরলাড কেরব। 

 
যে নডপার্ি রিন্টাল যহাযার্সঅযাপ নম্বে এবং ইরিইল যেওযা হরে তাে বাইরে অনয যকান 

ইরিইল বা যহাযার্সঅযারপ উত্তেপত্র পাঠারল যসর্া নকন্তু যেখা হরব না। 

 

পেীক্ষাে খাতায অবশযই ননরজে যোল নাম্বাে, যেনজরেশন নম্বে সাবরজক্ট , যপপাে, 

ইতযানে উরেখ কেরত হরব। ইউননভানসিটিে যনাটিস ফরলা কেরত হরব। 

 

ফাইরলে সাইজ বড় হরয যগরল আপরলাড কেরত সিসযা হরব। তাই ইউননভানসিটি প্রশ্নপরত্র 

যে ওযার্ল্ি  নলনির্ বা যপজ নলনির্ বরল যেরব তাে িরধযই উত্তে নলখরত হরব।   
 

 

Sd/- 

 

 

TIC 

Raiganj Surendranath Mahavidyalaya 
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ANNEXURE  
Date- 29-09-2020 

Department Departmental  e-mail id Mobile No. for WhattsApp 
Bengali rsmbengali1986@gmail.com 9641890637 / 8759104467 

 
Botany rsmbotany@gmail.com - 

 
Chemistry rsmchemistry@gmail.com 9851609366 

 
Economics rsmeconomics@gmail.com 9434161898 

 
Education rsmeducationdept@gmail.com 9832046157 (for Hons.) 

6294566256 (for General) 
 

English rsmdepatmentofeng2020@gmail. com  7365825950 
 

Environmental 
Science 

envs.2020@gmail.com 9735069222 

Geography dept.of.geography2020@gmail.com 9735069222 
 

History histdeptrsm@gmail.com 8016630464 (for Hons. paper 5,6) 
7908026089 (for Hons. paper 7,8) 
8918047928 (for General) 
 

Mathematics rsmmath20@gmail.com 7908014870 
 

Philosophy rsnm.philo0000@gmail.com  7908187085 
 

Physical 
Education 

drshyamsundar498@gmail.com 9883748434 

Physics rsmphysics2020@gmail.com 8902203133 
 

Political 
Science 

rsmpoliticalscience@gmail.com 9474736976 (for Hons.) 
8001170199 (for General) 
 

Sanskrit a4anandakr.singha@gmail.com  9641284834 
 

Sociology deptsociologyrsm@gmail.com 9932968629 
 

Zoology zoologyrsm@gmail.com - 
 

 

এে বাইরে যেনজরেশন সংক্রান্ত কারোে যকান সিসযা র্থাকরল যসর্া ননরেে ইরিরল 

জানারনা োরব। - rsmexamination@gmail.com  


