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B.A./B.Sc. Part-II 

Morning (10 am to 12.00 Noon) 
 

Date Subjects Marks Remarks 

08/12/2020 All Hons Paper-III 50 Theory -50 

09/12/2020 All Hons Paper-IV 50/25 
For Lab. base subjects 

Theory 25, Practical 25 

10/12/2020 PLSG/ZOOG (Paper II, III) 50+50 
For Lab base subjects 

Paper III (Practical)- 50 marks 

11/12/2020 HISG/FNTG (Paper II, III) 50+50 
For Lab base subjects 

Paper III (Practical)- 50 marks 

12/12/2020 BNGG/PHSG/BOTG (Paper II, III) 50+50 
For Lab base subjects 

Paper III (Practical)- 50 marks 

14/12/2020 EDCG/CEMG (Paper II, III) 50+50 
For Lab base subjects 

Paper III (Practical)- 50 marks 

15/12/2020 
ENGG/GEOG/SANG/MCBG/MTMG 

(Paper II, III) 
50+50 

For Lab base subjects 

Paper III (Practical)- 50 marks 
 

B.A./B.Sc. Part I 

Afternoon (1:00 pm to 3:00 pm) 
 

08/12/2020 All Hons Paper-I 100 Theory 

09/12/2020 All Hons Paper-II 100/50 
For Lab. base subjects 

Theory 50, Practical 50 

10/12/2020 BNGG/PHSG/ZOOG 100 Theory 

11/12/2020 EDCG/CEMG 100 Theory 

12/12/2020 PLSG/BOTG 100 Theory 

14/12/2020 ENGG/GEOG/SANG/MCBG/MTMG 100 Theory 

15/12/2020 HISG/FNTG 100 Theory 

( For Practical Exam. contact concerned department) 

 

 

For Detailed information See Page2  
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বি.এ./বি.এস.বস পার্ট-১/পার্ট-২ (১+১+১)  অন্তিটর্টীকালীন পরীক্ষা-২০২০  িযিস্থাপনার পূর্টাঙ্গ বিজ্ঞবি  

এর্দ্বারা সংবিষ্ট সকল পরীক্ষার্টীদের জানাদনা যাদে যয, বনম্নবলবির্ বনদেটশ ও সূবি অনুসাদর উপদরাক্ত পরীক্ষা অনুবির্ হদি। 
 

১। পরীক্ষা হদি কদলজ ওদেিসাইদর্ যেওো বনর্টাবরর্ সূবি যেদনই। 
২। পরীক্ষা শুরুর বনর্টাবরর্ সেদের ১৫ বেবনর্ পূদিট কদলদজর ওদেিসাইর্ যর্দক প্রশ্নপত্র ডাউনদলাড করদর্ পারদি। অসুবির্া হদল 
সংবিষ্ট বিভাদের বশক্ষকদের সাদর্ যযাোদযাে করদর্ পারদি। 
৩। পরীক্ষা সম্পন্ন হিার পর িার্া অনলাইন ও অফলাইদন জো যেওো যাদি। যকাবভড-১৯ অবর্োবরর কর্া োর্াে যরদি ছাত্রছাত্রীদের 
অনলাইদন উত্তরপত্র জো বেদর্ অনুদরার্ করা যাদে। 
৪। উত্তরপদত্রর সাদর্ কদলজ ওদেিসাইদর্ যেওো Top Sheet বফলাপ কদর জো বেদর্ হদি। এর সাদর্ কলকার্া বিশ্ববিেযালদের 
যরবজদেশন সাবর্টবফদকর্ এর স্ক্যান কবপ /যজরক্স কবপ বেদর্ হদি। Top Sheet এ পার্ট- ১ িা পার্ট -২ পরীক্ষার(২০২০) যরাল নম্বর 
অিশযই বলিদর্ হদি।  
৫। ছাত্রছাত্রীরা র্াদের পার্ট- ১ িা পার্ট -২ পরীক্ষার(২০২০) যরাল নম্বর কদলদজর ওদেিসাইর্ যর্দক যপদে যাদি। 

বলঙ্কঃ http://raidighicollege.in/Important-Notifications.html 

( এই                                    এ                                 'PARTLY'                 ।      স             
          'WHOLE' এ                    ।)  
 

৬। অনলাইদন িার্া জো বেদর্ হদল স্ক্যান কদর বপবডএফ ফাইল সংবিষ্ট পরীক্ষার প্রশ্নপদত্র যেওো ইদেল আইবড যর্ পাঠাদর্ হদি। 
িুঝদর্ অসুবির্া হদল বিভােীে যহল্পলাইদন যযাোদযাে কদর যনদি। 
৭। অনলাইদন িার্া জো যেওোর সেেসীো পরীক্ষা যশদের বনর্টাবরর্ সেে যর্দক ৩০ বেবনর্ পর পযটন্ত। অফলাইদন জো বেদর্ যেদল 
আরও ৩০ বেবনর্ সেে িরাদ্দ করা যাদি। 
৮। প্রযাকবর্কযাল পরীক্ষার বিেদে বিভােীে বশক্ষক-বশবক্ষকাদের সাদর্ যযাোদযাে করদর্ হদি।  
৯। অনলাইন ইন্টারবেবডদের্ পরীক্ষা সংক্রান্ত যকান অসুবির্া হদল বিভােীে প্রর্াদনর সাদর্ যযাোদযাে করদর্ িলা হদে। সার্ারর্ 
বিভাদের ছাত্রছাত্রীদের সংবিষ্ট বিেদের বশক্ষক িা কদলজ যহল্পলাইদন যযাোদযাে করদর্ অনুদরার্ করা হদে। 
 
             আদেশানুসাদর 

 

বি.দ্রঃ কবলকার্া বিশ্ববিেযালে ও পবিেিঙ্গ সরকাদরর উচ্চবশক্ষা বিভাদের বনদেটশক্রদে সকল যপ্রাগ্রাে 

পবরির্টনসাদপক্ষ। 

 

 

 


