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Notice For : P-I & P-II Examinations 2020 related guideline     

Subject : P-I & P-II Examinations 2020 related guideline     

Department: All  

 

Part-I & Part-II Examinations, 2020 পরীক্ষা পদ্ধতি সংক্রান্ত তিজ্ঞতি 
 
১) পরীক্ষার প্রশ্ন ইউনিভানিনির পপািিাল পেওয়া লব পরীক্ষা শুরুর ৩০ নমনিি আলগ, পরীক্ষার্িীলের সুনবধার জন্য 
নবভাগীয় পায়ািঅ্যাপ গ্রুপ  গুলাপে প্রশ্ন পেওয়া লব। কললজর ওলয়ব াইলিও প্রশ্ন আপলাড করা লব।  
 
২) উত্তরপত্র াো কাগলজ নখলে লব। শুধমুাত্র ালে নখা উত্তরপত্র গ্রণ করা লব। উত্তরপলত্রর প্রনেনি 
পাোয় পরীক্ষার্িীর িাম, অ্যাডনমলি উলেনখে পরা িম্বর, পরনজলেলি িম্বর (Session),  পপপার, নবভাগ , নবয় 
এবং উত্তরপলত্রর ংখযা (Page Number) নখলে লব। 
  
৩) পকাি পরীক্ষা কে ময় ধলর চলব ো প্রশ্নপলত্র উলেখ র্াকলব। পরীক্ষার সময় শেষ হওয়ার ৩০ মমমিটের 
মটযে উত্তরপত্র গুন নিম্নননখে পয পকাি একনি পদ্ধনেলে পাঠালিা পযলে পালর-  
অ্পলি -১ ছাত্র-ছাত্রীরা ালের পখা উত্তরপত্রনি (Pdf/ jpeg/png) ফরলমলি ইউনিভানিনির পরীক্ষা ংক্রান্ত 
ওলয়ব পপািিাল আপলাড করলব। 
অ্পলি-২ ইউনিভানিনির পরীক্ষা ংক্রান্ত ওলয়ব পপািিাল আপলাড করলে িা পারল উত্তরপত্র নি নিলম্ন 
উলেনখে নবভাগীয় ই-পমল পাঠালে পালর। 
অ্পলি-৩ উপলরর পকািনিলে িা পারল মানবেযালয়র েপ্তলর জমা করলে পালর (এই নবলয় পকানভড 
নিয়মাবী প্রলযাজয)।  
৪)  উত্তরপত্র গুীর আাো আাো পাো িা পানঠলয়, মস্ত পাোগুলালক কম্পাই কলর একিা নপনডএফ 
(Pdf) ফাই নললব পাঠালে লব ।  
৫) পরীক্ষার্িীরা উত্তরপত্র পয পকাি এক জায়গায় একবারই আপলাড করলে পারলব।   

 

 
 

Sd/- 

TIC 

Raiganj Surendranath Mahavidyalaya 
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ANNEXURE 
Date- 07-01-2021 
(related to notice no. 0003) 

Department Departmental e-mail id 

Bengali rsmbengali1986@gmail.com  

Botany rsmbotany@gmail.com  

Chemistry rsmchemistry@gmail.com  

Economics rsmeconomics@gmail.com  

Education rsmeducationdept@gmail.com  

English shila19512@yahoo.in ( For B.A. Part I & Part II Honours) 

iammrnimo@gmail.com (B. A Part II Comp. Eng) 

paulmithu2011@gmail.com (B. A. Part I & B. A. Part II General) 

 

Geography dept.of.geography2020@gmail.com  

History histdeptrsm@gmail.com  

Mathematics rsmmath20@gmail.com  

Philosophy rsnm.philo0000@gmail.com  

Physical Education drshyamsundar498@gmail.com 

Physics rsmphysics2020@gmail.com 

Political Science rsmpoliticalscience@gmail.com 

Sanskrit a4anandakr.singha@gmail.com 

Sociology deptsociologyrsm@gmail.com 

Zoology zoologyrsm@gmail.com 

Urdu mda_sunam@yahoo.co.in  
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