
RANI DHANYA KUMARI COLLEGE 

JIAGANJ :: MURSHIDABAD 

                                                         Date : 14.11.2020 

বিজ্ঞবি 

রানী ধনযা কুমারী কলেলের Semester-IV (HONS. & PROGRAM)  এর সমস্ত ছাত্র- 

ছাত্রীলের অিগবির েনয এই বিজ্ঞবিটি দেওয়া হলে :- 

1)  Semester-IV এর 20 Marks এর  Internal  পরীক্ষা নেওয়া হবে 18.11.2020 দেলক 

22.11.2020 তাররবের মবযে। 

2) Internal পরীক্ষার জেে Semester- IV এর সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীবের তার রেরেিষ্ট রেষবয়র 

প্রবতেক Paper এর রেরেিষ্ট Topic-এর উপর HOME ASSIGNMENT ততরর করবত হবে। 

3) কবেবজর ওবয়েসাইট (www.rdkcollege.in)-এ প্রবেশ কবর “DOWNLOADS” section-এ 

নেবত হবে । 

4)  “DOWNLOADS” section-এ HOME ASSIGNMENT-এ Click কবর তার রেরেিষ্ট রেষবয়র 

প্রবতেক Paper-এর পৃথক 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) ছাত্র- ছাত্রীবেরবক HOME ASSIGNMENT টাইপ কবর অথো পাঠবোগ্ে হাবতর নেোয় Scan 

কবর PDF কবর পাঠাবত হবে রেরেিষ্ট Department এর Email Id নত। 

7) HOME ASSIGNMENT -এর প্রথম পষৃ্ঠায় আেরশেকভাবে Student-এর োম, অরভভােবকর 

োম, নকাবসির োম, নররজবেসে েম্বর, 3rd Semester এর নরাে েম্বর, রেষয়(Subject), 

নপপার, ক্লাস নরাে েম্বর,  ASSIGNMENT এর Topic এেং তাবের Contact Number স্পষ্ট ও 

রেভুি েভাবে উবেে করবত হবে। 

8)  HOME ASSIGNMENT রেরেিষ্ট Department এর Email Id নত Mail করার নশষ তাররে 

22.11.2020 (বিলকে 5টা)। 

http://www.rdkcollege.in)-এ
http://www.rdkcollege.in)-এ


9) E-mailকরার সময় নমইবের সােবজক্ট কোম-এ প্রবতেক ছাত্র-ছাত্রী নেে 
রেবজর নকাসি এেং নপপাবরর োম রেভুি েভাবে উবেে কবর। 

      👉 4th Semester এর ছাত্র-ছাত্রীবেরবক রেম্নরেরেত রেভাগ্বকরিক Email Address এ 

তাবের HOME ASSIGNMENT SCAN কবর একটি PDF file ততরী কবর  E-mail করবত হবে :- 

E-mail Adress 
বিষয়                     বিষয়বিবিক Email Id 

1) BENGALI                       -           rdkc.bengali@gmail.com 

2) ENGLISH                       -           rdkc.english@gmail.com 

3) COMMERCE                 -           rdkc.commerce@gmail.com 

4) POLITICAL SCIENCE     -          rdkc.politicalscience@gmail.com 

5) EDUCATION                  -          rdkc.edudepartment@gmail.com 

6) HISTORY                        -          rdkc.history@gmail.com 

7) SOCIOLOGY                   -         rdkc.sociology@gmail.com 

8) DEFENCE STUDIES       -          rdkc.defencestudies@gmail.com 

9) SANSKRIT                      -         rdkc.sanskrit@gmail.com 

10).GEOGRAPHY               -         rdkc.geography@gmail.com 

11).PHYSICAL EDUCATION -      rdkc.physicaleducation@gmail.com 

12).ECONOMICS                -        rdkc.economic@gmail.com 

 

 

                                                           By Order 

                                                         Principal 
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