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RSM 322 2020 

 

Date- 01-11-2020 

Notice For: Semester-I (Honours & General) Examination (Practical & Non-theory based) 

Subject:  All Science Subjects, Geography, Physical Education 

 
As per the directions of the University of Gour Banga, it is hereby notified that the practical or non-
theoretical examinations for Semester- 1 (2019-20 batch) would be conducted within the next few days as 
per the following schedule.  

The question papers would be uploaded in the college website or departmental WhatsApp groups at about 
one hour prior to the commencement of examinations. Students will get one hour extra after the end of the 
examination to submit the answer scripts. 

The total examination process would be in ONLINE mode. Students are asked to refer to departmental 
notice or contact with departmental teachers for further clarifications. 

গ ৌড়বঙ্গ ববশ্বববদ্যায় গেকে প্রাপ্ত বিকদ্েল অিুযায়়ী গবমস্টার 1 এরপ্রােবিেযা / িি বেউবরবিেযা পর়ীক্ষা আ াম়ী েকয়ে বদ্কির 
মকযয েমবিি েরকে কব। গইুবাকদ্ েকজ গেকে বিম্নববিে বদ্িগুবকে পর়ীক্ষা গুব গিওয়া কব। প্রকয়াজকি বববভন্ন 
বিপািেকমকের গিাবিল গুব আাদ্াভাকব গদ্িকে কে পাকর। 

প্রবেবদ্ি পর়ীক্ষা শুরুর এেঘো আক  অিাইকি- ওকয়ব াইি অেবা বিপািেকমকের গায়ািঅযাপ গ্রুকপ পর়ীক্ষার প্রশ্নপত্র গদ্ওয়া 

কব এবং পর়ীক্ষা গল বার এেঘো ময় অবি উত্তরপত্র বিবদ্েষ্ট বিপািেকমো ইকমই অেবা whatsapp-এ পাঠাকিা যাকব। 
ববস্তাবরে জািার জিয প্রকয়াজকি বিপািেকমকের বিচারকদ্র াকে গযা াকযা  েরা যাকব। পুকরা পর়ীক্ষািাই অিাইকি কব। 

পর়ীক্ষার বেছু বিয়ম  - 
 
1. ছাত্র-ছাত্র়ীরা উত্তরপকত্রর প্রবে পাোয় বিকজকদ্র িাম, গরািম্বর এবং গরবজকেলি িম্বর, গপপার এবং বিপািেকমে/ াবকজক্ট 
অবলযই বিকব। 
 
2. উত্তরপত্র গু়ীর আাদ্া আাদ্া পাো িা পাবঠকয়, মস্ত পাো গুকাকে েম্পাই েকর এেিা বপবিএফ (pdf) ফাই বককব 
পাঠাকে কব। 
 
3. গোি পর়ীক্ষা েে ময় যকর চকব, গিা প্রশ্ন পকত্র গিা োেকব। 
 
4. এেিা উত্তরপত্র এেবারই আপকাি েরকে কব। গোি ভাকবই গযি এেই উত্তরপত্র দু্কিা জায় াকে আপকাি েরা িা য়। 
ফাইকর াইজ বড় কয় গ ক আপকাি েরকে মযা কব। 
 

 

Sd/- 

 
Teacher-in-Charge 

Raiganj Surendranath Mahavidyalaya 

 

 

 

 



 

 

 

 

RAIGANJ SURENDRANATH MAHAVIDYALAYA 
RAIGANJ, UTTAR DINAJPUR,  

Pin -733134 

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

Department Examination details 
(including date & time) 

Departmental  e-mail id Mobile No. for 
WhattsApp 

 
 

Botany 

(Hons.)- DC1 and DC2 

Date of Exam- 02-11-2020 
11 AM to 3 PM 

 

(General) (BOTG)- DC1 

Date of Exam- 02-11-2020 
11 AM to 1 PM 

 

 

rsmbotany@gmail.com 

 

 

- 

 

 
 

Chemistry 

 

General Exam (F.M-15) 
03.11.2020; 11 AM to 2 PM.  

 

Honours Exam (F.M-15) 

03.11.2020 
Paper:CEMHP-1: 10 AM to 1 PM;  

Paper: CEMHP-2; 4 PM to 7 PM 

 

 

rsmchemistry@gmail.com 

 

9851609366 

(General) 

 

9434961143 

(Honours) 

 

 

 
Geography 

1B/GE-1B 

03.11.2020; 
11 AM to 12:30 PM. 

dept.of.geography2020@gma

il.com 

9735069222 

 

Physical 
Education 

03.11.2020; 

From 11 AM onwards 
drshyamsundar498@gmail.co

m 

9883748434 

 
 

Physics 

Honours Exam 
03.11.2020; 

DC1P -10 AM to 1.30PM; 

DC2P - 2 PM to 5.30 
General Exam 

04.11.2020 

Paper DC1P / GE1: 10 AM to 1.30 

PM 

 

 

rsmphysics2020@gmail.com 

 

 

8902203133 

 

 
 

Zoology 

Honours exam 

03.11.20 

DC1 & DC 2 

(from 3 Pm onwards) 

General Exam 

03.11.20 

(from 3 PM onwards) 

 

 

zoologyrsm@gmail.com 

- 

 

 

এর বাইকর গোি মযা োেক গিা বিকচর গায়ািঅযাপ িম্বর এ জািাকিা যাকব - 7319593993  


