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Date- 03-10-2020 
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Subject :  All subjects (Departmental e-mail and WhattsApp numbers)  

 
ফাইনাল ইযারেে পেীক্ষার্থীরেে জানারনা হরে যে: 

 

1. পেীক্ষাে প্রশ্ন ইউননভানসিটিে যপার্ি ারল যেওযা হরে পেীক্ষাে নিছুক্ষন আরে । আমো 
যেষ্টা িেে িরলরজে নিপার্ি রমন্টাল যহাযার্সঅ্যাপ গ্রুপ গুরলারে প্রশ্ন যেোে, েের্া সম্ভে। 

িরলরজে ওরযেসাইরর্ও যেওযাে যেষ্টা হরে। ছাত্র-ছাত্রীরেে অ্নুরোধ িো হরে 

নিপার্ি রমন্টাল যহাযার্সঅ্যাপ গ্রুপ গুনল যেন োো অ্েশ্যই ফরলা িরে ।   

 

2. ছাত্র-ছাত্রীো উত্তেপরত্রে প্রনে পাোয ননরজরেে নাম, যোল নম্বে এেং যেনজরেশ্ন 

নম্বে, যপপাে এেং নিপার্ি রমন্ট/ সােরজক্ট অ্েশ্যই নলখরে। 

 
3. উত্তে পত্র গুলীে আলাো আলাো পাো না পাঠিরয, সমস্ত পাোগুরলারি িম্পাইল িরে 

এির্া নপনিএফ (pdf) ফাইল নহরসরে পাঠারে হরে। 

 

4. যিান পেীক্ষা িে সময ধরে েলরে, যসর্া প্রশ্নপরত্র যলখা র্থািরে।  
 
5. পেীক্ষা যশ্ষ হরয োোে যেড় যর্থরি েইু ঘণ্টাে মরধয অ্েশ্যই যেন উত্তে পত্র গুলী 
নিপার্ি রমন্টাল ইরমইল অ্র্থো যহাযার্সঅ্যাপ নম্বে গুনলরে পাঠিরয যেওযা হয। এরক্ষরত্র 

িরলরজে 297 নম্বে যনাটিশ্টি (এটি 30-9-20 এ িরলজ ওরযেসাইরর্ প্রিানশ্ে হয) ফরলা 
িেরে হরে। অ্নয যিান ইরমইল ো যহাযার্সঅ্যারপ েনে উত্তে পত্র পাঠারনা হয োহরল 

নিন্তু যসটি যিানভারেই এক্সানমন িো হরে না। 

 

6. এির্া উত্তেপত্র এিোেই আপরলাি িেরে হরে। যিানভারেই যেন এিই উত্তে পত্র েরুর্া 
জাযোরে আপরলাি িো না হয। ফাইরলে সাইজ েড় হরয যেরল আপরলাি িেরে সমসযা 
হরে। োই ইউননভানসিটি প্রশ্নপরত্র যে ওযার্ল্ি  নলনমর্ ো যপজ নলনমর্ েরল যেরে োে মরধযই 

উত্তে নলখরে হরে।   
 

Sd/- 

 

TIC 

Raiganj Surendranath Mahavidyalaya 



RAIGANJ SURENDRANATH MAHAVIDYALAYA 
RAIGANJ, UTTAR DINAJPUR,  

Pin -733134 

TEL-03523-253055,251231 
E-mail: mda_sunam@yahoo.co.in 

ANNEXURE  
Date- 30-09-2020  

(related to notice no. 297) 
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 োইরে যিান সমসযা র্থািরল যসর্া ননরেে ইরমরল অ্র্থো যহাযার্সঅ্যাপ নম্বে এ 

জানারনা োরে। -  

rsmexamination@gmail.com / 7319593993  
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