RANI DHANYA KUMARI COLLEGE
JIAGANJ :: MURSHIDABAD
Date : 29-04-2021

বিজ্ঞবি
রানী ধনযা কুমারী কলেলের SEMESTER-I (HONS. & PROGRAM) এর সমস্ত ছাত্র- ছাত্রীলের
অিগবির েনয এই বিজ্ঞবিটি দেওয়া হলে :1) Semester-I এর 20 Marks এর Internal পরীক্ষা নেওয়া হবে 06-05-2021 দেলক 10-052021 তাররবের মবযে।
2) Internal পরীক্ষার জেে Semester- I এর সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীবের তার রেরেি ষ্ট রেষবয়র প্রবতেক Paper এর
রেরেি ষ্ট Topic-এর উপর HOME ASSIGNMENT ততরর করবত হবে।
3) কবেবজর ওবয়েসাইট (www.rdkcollege.in)-এ প্রবেশ কবর “DOWNLOADS” section-এ নেবত
হবে এেং নসোে নেবক প্রশ্ন-পত্র ডাউেবোড কবর রেবত হবে। আগামী 06-05-2021 তাররে নেবক
প্রশ্নপত্র Download করা োবে।
4) “DOWNLOADS” section-এ HOME ASSIGNMENT-এ Click কবর তার রেরেি ষ্ট রেষবয়র প্রবতেক
Paper-এর পৃ েক ASSIGNMENT এর Topic (দুটির মবযে নে নকাে একটি) রেেিাচে করবত হবে।
5) রেেিারচত Topic এর উপর 250-300 শব্দসীমার মবযে ASSIGNMENT ততরী করবত হবে।
6) HOME ASSIGNMENT -এর প্রেম পৃ ষ্ঠায় আেরশেকভাবে Student-এর োম, অরভভােবকর োম, নকাবসির
োম, রেষয়(Subject), নপপার, ক্লাস নরাে েম্বর, Registration no (েরে উক্ত তাররবের মবযে জােবত পাবর
তবেই রেেবে) ASSIGNMENT এর Topic এেং তাবের Contact Number স্পষ্ট ও রেভভিেভাবে উবেে
করবত হবে।
7) রেরেি ষ্ট রেবের মবযে HOME ASSIGNMENT ততরী কবর রেম্নরেরেত E-mail id এর
মাযেবম কবেবজ নপ্ররণ (send) করবত হবে ।
8) প্রতবতেক রেষবয়র (subject) এর জেে একটি মাত্র PDF file করলি হলি এিং দমইে করার
সময় দেখলি হলি দেন দেলের বসবরয়াে নাম্বার (দেমন 1,2,3,4) ের ের োলক ।

9) বনম্নবেবখি বনবেিষ্ট Department এর e-mail id দি দমইে করার সময় সািলেক্ট
কোলম প্র্ত লিযক ছাত্র-ছাত্রীলক বনলের দকাসি এিং দেোর বনর্ভিে র্ালি বেখলি হলি।
10) ইলমে মারফ্ৎ উত্তর েত্র দপ্র্রণ করার দেষ িাবরখ আগামী : 10-05-2021 বিলকে
োাঁচটা।

বি:দ্র:-

দমইে করার ের উত্তর-েত্র েত্নকলর ছাত্র-ছাত্রীরা বনলেলের কালছ দরলখ দেলি। দমইন

েরীক্ষার উত্তর-েত্র েখন কলেে েমা দনলি িখন এই HOME ASSIGNMENT এর
উত্তর-েত্রটিও দসই সময় কলেলে েমা বেলি হলি।
Home Assignment দপ্র্রণ করার Department wise
E-mail Address
SUBJECTS

BENGALI

ENGLISH
ENGLISH

ENVS

HONS.
PROGRAMME
AECC MIL (All 1ST SEM
PROG.)

HONS.
HONS GE
PROG.
LCC (All 1st Sem. Prog.
Course students)
1ST Group (All 1st Sem.
Hons.)
2nd Group (All 1st Sem
Hons.)

SANSKRIT
COMMERCE
HONS.
POLITICAL
HONS. GE
SCIENCE
PROG.
HONS.
EDUCATION
HONS. GE
PROG.
HONS. & GE
HISTORY
PROG.
DEFENCE STUDIES
HONS.
GEOGRAPHY
PROG.

E-MAIL ADDRESS
hons.bengrdkc@gmail.com
prog.bengrdkc@gmail.com
examsutapardkc@gmail.com (class roll 01
to 690)
polomarko2008@gmail.com (class roll 691
to 1230)
exam.rdkcenglish@gmail.com
lcc.rdkcenglish@gmail.com
pb.envs@gmail.com
sb.envs@gmail.com
rdkc.sanskrit@gmail.com
rdkccommerce.exam@gmail.com
hons.polscrdkc@gmail.com
ge.polscrdkc@gmail.com
pcc.polscrdkc@gmail.com
hons.edurdkc@gmail.com
ge.edurdkc@gmail.com
pcc.edurdkc@gmail.com
rdkc.history.hons@gmail.com
arif.rdkc.history@gmail.com
rdkcdefencestudies.exam@gmail.com
hons.geordkc@gmail.com
prog.geordkc@gmail.com

PHYSICAL EDUCATION
ECONOMICS
HONS.
SOCIOLOGY

rdkcpe.exam@gmail.com
rdkc.economics@gmail.com
hons.socrdkc@gmail.com

By Order
Principal

