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                                                                                                Date : 19-01-2022  

বিজ্ঞবি 

রানী ধন্যা কুমারী কলেজের SEMESTER-III (HONS. & PROGRAM)  এর সমস্ত ছাত্র- 

ছাত্রীজের অিগবির েন্য  এই বিজ্ঞবিটি দেওয়া হল া :-  

1) 👉 Semester-III এর 20 Marks এর  Internal  পরীক্ষা নেওয়া হবে 24-01-2022 জেলে আগামী 
27-01-2022িাবরলের মলধয । 

2) 👉Internal পরীক্ষার েন্য Semester-III এর সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীলের িার বন্বেিষ্ট বিষল়ে প্রলিযে 

জেোলরর বন্বেিষ্ট টবেলের উের HOME ASSIGNMENTতিবর েরলি হলি। 

3) 👉 েল লের ওল়েিসাইট www.rdkcollege.in এ প্রলিশ েলর “DOWNLOADS" Section-

এ হলি এিং জসোন্ জেলে প্রশ্ন-েত্র DOWNLOAD েলর বন্লি হলি। আগামী 24-01-

22 িাবরে জেলে প্রশ্ন-েত্র DOWNLOAD েরা যালি। 

4) 👉 “DOWNLOADS" Section-এ HOME ASSIGNMENT-এ বিে েলর িার বন্বেিষ্ট 
বিষল়ের প্রতলিযে জেোলরর েৃেে ASSIGNMENT এর TOPIC( েুটির মলধয জয জোন্ 

এেটি)। বন্িিাচন্ েরলি হলি। 

5) 👉 বন্িিাবচি Topic এর উপর 250-300 শব্দসীমার মলধয ASSIGNMENT তিরী েরলি হবে।  

6) 👉 HOME ASSIGNMENT -এর প্রেম পৃষ্ঠায় আিবশযেভালি Student-এর ন্াম, অবভভািলের 

ন্াম, জোলসির ন্াম, বিষ়ে(Subject),  জেোর, ক্লাস জরা  ন্ম্বর, University   এর জরা  
ন্ম্বর, Registration no, ASSIGNMENT এর Topic এিং িালের Contact Number স্পষ্ট ও 

বন্ভুি  ভালি  উলেে েরলি হবে।  

7) 👉 বন্বেিষ্ট বেলন্র মলধয HOME ASSIGNMENT তিরী েলর বন্ম্নব বেি Email id 
এর মাধযলম েল লে জপ্ররণ (send) েরলি হবে ।   

8) 👉 প্রতলিযে  বিষল়ের (subject) েন্য একটি মাত্র PDF file েরলি হলি এিং জমই  
করার সময় জেেলি জযন্ জেলের  বসবর়ো  নাম্বার (জযমন্ 1,2,3,4) ের ের োলে ।  

http://www.rdkcollege.in/


 

 

9)  👉  ইমেল োরফ্ৎ উত্তরপত্র প্রেরণ করার প্রেষ তাররখ আগােী 27-01-2022 

তাররখ রিমকল 5টা । 

বি:দ্র:- 🔴a) বন্ম্নব বেি বন্বেিষ্ট বিোটি লমন্ট এর ইলমই  আইবিলি জমই  েরার 

সম়ে সািলেক্ট ে ালম প্রলিযে ছাত্র-ছাত্রীলে বন্লের ন্াম, ইউবন্ভাবসিটির জরা  ন্াম্বার, 
জরবেলেশন্ ন্াম্বার, সািলেক্ট, জোসি, জেোর বন্ভুি  ভালি ব েলি হলি। বিোটি লমন্ট 
দ্বারা উত্তরেত্র গ্রহলণর জেলত্র এটি িাধযিামূ ে। 

🔴b) ছাত্র-ছাত্রীলের বন্বেিষ্ট সমল়ের মলধয বন্বেিষ্ট বিোটি লমন্ট এর জমই  আইবিলি 

উত্তরেত্র জমই  েরা িাধযিাম ূে। এলেলত্র জোলন্া ছাত্র-ছাত্রী ভু  জমই  আইবি িা 

েল লের অন্য বিোটি লমলন্টর জমই  আইবি িা েল লের অবিবস়ো  জমই  আইবি িা 
অন্য েল লের জমই  আইবিলি বন্বেিষ্ট সমল়ের ের উত্তরেত্র জমই  েরল  িা 

জোলন্াভালিই গ্রহণ েরা হলি ন্া। িাই প্রলিযে ছাত্র-ছাত্রীলে িালের বন্েস্ব উত্তরেত্র 
জমই  েরার জেলত্র সলচিন্ ও সিেি  োেলি বন্লেিশ জেও়ো হলে। 

🔴 c) জমই  েরার ের উত্তরেত্র যত্নসহোলর ছাত্র-ছাত্রীরা বন্লেলের োলছ জরলে 
জেলি। জমইন্ েরীোর উত্তরেত্র যেন্ েল লে েমা জন্লি িেন্ এই HOME 

ASSIGNMENT এর উত্তরেত্রটিও জসই সম়ে েল লে েমা বেলি হলি। 

  

Home Assignment জপ্ররণ করার Department wise  

 E-mail Address     

  

  

SUBJECTS  E-MAIL ADDRESS  

BENGALI  

HONS.  rdkcbenghons4thsem@gmail.com  

PROGRAMME  rdkcbengprog4thsem@gmail.com  

ENGLISH  

HONS./GE/SEC exam.rdkcenglish@gmail.com  

LCC lcc.rdkcenglish@gmail.com 



 

 

SANSKRIT   rdkcsanskrit.exam@gmail.com  

COMMERCE  rdkccommerce.exam@gmail.com  

POLITICAL SCIENCE  

PROG. (CC) 
K.U. ROLL NO : 
2071216 - 2071572 

samirmukherjee541@gmail.com  

PROG. (CC) 
K.U. ROLL NO : 
2071574 – 2071886 
& Casual Students  

exam.rdkcpolsc@gmail.com  

PROG. (SEC) pcc.polscrdkc@gmail.com  

EDUCATION  

HONS.  exam.rdkceducation@gmail.com  

HONS. GE  ge.edurdkc@gmail.com  

PROG. pcc.edurdkc@gmail.com  

HISTORY  

HONS. & GE  rdkc.history.hons@gmail.com  

PROG.  exam.rdkchistory@gmail.com  

DEFENCE STUDIES  exam.rdkcdefencestudies@gmail.com  

GEOGRAPHY  

HONS.  exam.rdkcgeography@gmail.com  

PROG.  prog.geordkc@gmail.com  

PHYSICAL EDUCATION  
All theoretical 
Papers  

rdkcpe.exam@gmail.com  

PHYSICAL EDUCATION  All Practical Papers  azmalsk77@gmail.com  

ECONOMICS  rdkc.economics@gmail.com  

SOCIOLOGY  

HONS.  hons.socrdkc@gmail.com  

GE  ge.socrdkc@gmail.com  

 

  

                                                                                                   By Order  

                                                                                                   Principal   

     


