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Date : 21-07-2021

বিজ্ঞবি
রানী ধনযা কুমারী কলেলের SEMESTER-VI (HONS. & PROGRAM) এর সমস্ত ছাত্রছাত্রীলের অিগবির েনয এই বিজ্ঞবিটি দেওয়া হলে :1)

Semester-VI এর 20 Marks এর Internal পরীক্ষা নেওয়া হবে 27-07-2021 দেলক

30-07-2021 তাররবের মবযে।
2)

Internal পরীক্ষার জেে Semester-VI 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
27-07-2021 তাররে নেবক প্রশ্নপত্র Download করা োবে।
4)
“DOWNLOADS” section-এ HOME ASSIGNMENT-এ Click কবর তার রেরেি ষ্ট
রেষবয়র প্রবতেক Paper-এর পৃেক ASSIGNMENT এর Topic (েুটির 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 পৃষ্ঠায় আেরশেকভাবে Student-এর োম,
অরভভােবকর োম, নকাবসির োম, রেষয়(Subject), নপপার, ক্লাস নরাে েম্বর, University এর
নরাে েম্বর, Registration no, ASSIGNMENT এর Topic এেং তাবের Contact Number
স্পষ্ট ও রেভুি েভাবে উবেে করবত হবে।
7)

রেরেি ষ্ট রেবের মবযে HOME ASSIGNMENT ততরী কবর রেম্নরেরেত E-

mail id এর মাযেবম কবেবজ নপ্ররণ (send) করবত হবে ।

8)

প্রত বতেক 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)

ইলমে মারফ্ৎ উত্তর েত্র দেরণ করার দেষ িাবরখ আগামী : 30-07-

2021 বিলকে োাঁচটা।

বি:দ্র:- 🔴a)

বনম্নবেবখি বনবেি ষ্ট বিোটিলমন্ট এর Email I’d দি

দমইে করার সময় সািলেক্ট কোলম েত লিযক ছাত্র-ছাত্রীলক বনলের
নাম, ইউবনভাবসিটির দরাে নং, দরবেলেেণ নং, সািলেক্ট, দকাসি ,
দেোর- বনভভি েভালি বেখলি হলি। বিোটিলমন্ট দ্বারা উত্তরেত্র গ্রহলণর
দেলত্র এটি িাধযিামূেক।

🔴b)

ছাত্র-ছাত্রীলের বনবেি ষ্ট সমলয়র মলধয বনবেি ষ্ট বিোটিলমলন্টর

দমইে আইবিলি উত্তরেত্র দমইে করা িাধযিামূেক। এলেলত্র দকান
ছাত্র-ছাত্রী ভভ ে দমইে আইবি িা কলেলের অনয বিোটিলমলন্টর দমইে
আইবি িা কলেলের অবিবসয়াে দমইে আইবি িা অনয কলেলের
দমইে আইবিলি িা বনবেি ষ্ট সমলয়র ের উত্তরেত্র দমইে করলে িা
দকানভালিই গ্রহণ করা হলি না। িাই েত লিযক ছাত্র-ছাত্রীলক িালের
বনেস্ব উত্তরেত্র দমইে করার দেলত্র সলচিন ও সিকি োকলি বনলেি ে
করা হলে ।

🔴 c)

দমইে করার ের উত্তর-েত্র েত্নসহকালর ছাত্র-ছাত্রীরা

বনলেলের কালছ দরলখ দেলি। দমইন েরীোর উত্তর-েত্র েখন কলেে
েমা দনলি িখন এই HOME ASSIGNMENT এর উত্তর-েত্রটিও
দসই সময় কলেলে েমা বেলি হলি।

Home Assignment দেরণ করার Department wise
E-mail Address
SUBJECTS
HONS. (CC+DSE)
BENGALI

ENGLISH

PROGRAMME
(DSE+SEC)
ALL PAPERS
(HONS +PROG.)

SANSKRIT

HISTORY

DEFENCE
STUDIES

GEOGRAPHY

rdkcbenghons6thsem@gmail.com
rdkcbengprog6thsem@gmail.com
rdkc.english@gmail.com
rdkc.sanskrit@gmail.com

HONS.(CC+DSE)
EDUCATION

E-MAILADDRESS

PROG. (DSE+SEC

hons.edurdkc@gmail.com
pcc.edurdkc@gmail.com

HONS. (CC+DSE)

rdkc.history.hons@gmail.com

PROG.(DSE+SEC)

arif.rdkc.history@gmail.com

PROG. (DSE+SEC)

rdkcdefencestudies.exam@gmail.com

PROG. (GE)

rdkc.defencestudies@gmail.com

HONS.(CC+DSE)

hons.geordkc@gmail.com

PROG. (DSE+SEC)

prog.geordkc@gmail.com

PHYSICAL EDUCATION PROG.
(DSE+GE.)All Theoretical Papers
PHYSICAL EDUCATION PROG. (SEC & All
Practical Papers)
ECONOMICS
HONS.(CC+DSE)

rdkcpe.exam@gmail.com

azmalsk77@gmail.com
rdkc.economics@gmail.com
hons.socrdkc@gmail.com

SOCIOLOGY
POLITICAL
SCIENCE

PROG. (DSE+SEC)

pcc.polscrdkc@gmail.com

By Order
Principal

