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Ref. No.:
Date:০১/০৭/২০২২

ন োটিশ
বিএ চতু র্ (4
থ th ) নেবিস্টোর ইন্টোর োল পরীক্ষো, ২০২২
এতদ্বোরো রোজো িীররন্দ্রচন্দ্র করলরজর বিএ চতু র্ থ(4th ) নেবিস্টোররর েিস্ত ছোত্রছোত্রীরক জো োর ো হরে
নে আগোিী ০৭.০৭.২০২২ থেকে ১৩.০৭.২০২২ তোবররের িরযে তোরের ইন্টোর োল পরীক্ষো ন ওয়ো হরি।
পরীক্ষোর রুটি ও ব য়িোিলী ব রে নেওয়ো হল-

Date
07.07.2022
08.07.2022
09.07.2022

Date
12.07.2022

13.07.2022

Time
11.00am-12.00pm
1.00pm-2.00pm
11.00am-12.00pm
11.00am-12.00pm
1.00pm – 2.00 pm

Routine for Hons Candidates
Subject
Bengali, English, History, Geography, Sanskrit
Bengali, English, History, Geography, Sanskrit
Bengali, English, History, Geography, Sanskrit
ALL HONS SEC
ALL HONS GE

Routine for General (Programme Course) Candidates
Time
Subject
11.00 am – 12.00
LCC – L2 (BENGALI)
1.00pm – 2.00 pm
ALL SEC PROGRAMME
11.00 am – 12.00
ALL Programme CC (CC – 1A)
Noon
(Bengali, English, History, Geography, Sanskrit,
Education, Physical Education, Political Science,
Philosophy)
12.00 Noon – 1.00
ALL Programme CC (CC – 2A)
pm
(Bengali, English, History, Geography, Sanskrit,
Education, Physical Education, Political Science,
Philosophy)

Course
CC - 08
CC – 09
CC - 10
SEC – II
GE - II

Course
L2/2
Course - II
CC - IV

CC - IV

পরীক্ষার নিয়মাবলীীঃ
•
•
•
•
•
•
•

পরীক্ষো অ লোই নিোরে(BLENDED MODE) পবরচোবলত হরি।
ব বেথষ্ট বের
পরীক্ষো শুরু হওয়োর ৩০ বিব ি আরগ প্রশ্নপত্র করলজ ওরয়িেোইরি
(https://rbcckandi.in) এিং করলরজর নহোয়োিেঅেোপ গররুপ এ আপরলোে করো হরি।
প্রশ্নপত্র পোওয়োর পর A4 কোগরজ উত্তর বলেরত হরি।
উত্তরপরত্রর প্রবত পোতোয় োি, নরোল ম্বর, নরজজরেশ
ম্বর (বিএ চতু র্ থ(4th ) নেবিস্টোর এিং
নিোিোইল ম্বর উত্তরপরত্রর পৃষ্ঠোয় বলেরত হরি।
উত্তরপত্রটি স্ক্েো করর বপবেএফ কররত হরি।
PDF ফোইরলর েোইজ ১৫ MB এর িরযে রোেরত হরি।
WHATSAPP এ েোতো পোঠোর ো েোরি ো।
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•

উত্তর পরত্রর ফোইলটি Rename করোর েিয় Name-Subject-Course name-Gender বলরে
Save কররত হরি। নেি -ইবতহোে Hons এর নক্ষরত্র একজ Male Candidate (Amit KunduHistoryHC10-Male.pdf), ইবতহোে Programme(General) এর নক্ষরত্র একজ

Female

Candidate (Ena Saha-HistoryPC-SEC2-Female.pdf)
•
•

পরীক্ষো নশষ হওয়োর ৩০ বিব রির িরযে উত্তরপত্র অ লোইর (E-MAIL) জিো কররত হরি।
প্রবতটি বিভোরগর (SUBJECT) জ ে একটিই ব বেথষ্ট ইরিইল আইবে র্োকরি।
নিম্ননলনিত নিনদিষ্ট নিপার্ি মমন্ট এর Email Id তত তমইল পাঠাক ার সময় থেইকের
সাবমেতে প্তমতেক ছাত্র-ছাত্রীমক নিমের িাম থোাাইে

রর ইউনিভানসটর্র
ি
তরাল

িম্বর, তরজেমেশি িম্বর, সাবমেে, তকাস, ি নিভভ িলভামব নলিমত হমব।
•

ছাত্র-ছাত্রীমদর নিনদিষ্ট সমময়র মমযে নিনদিষ্ট নিপার্ি মমমন্টর তমইল আইনিমত উত্তরপত্র
পাঠামিা বাযেতামূলক। এমক্ষমত্র তকাি ছাত্র-ছাত্রী ভভ ল তমইল আইনি বা কমলমের
অিে নিপার্ি মমমন্টর তমইল আইনি বা কমলমের অনিনসয়াল তমইল আইনি বা অিে
কমলমের তমইল আইনিমত বা নিনদিষ্ট সমময়র পর উত্তরপত্র তমইল করমল তা
তকািভামবই গ্রহণ করা হমব িা। তাই প্তমতেক ছাত্র-ছাত্রীমক তামদর নিেস্ব উত্তরপত্র
তমইল করার তক্ষমত্র সমেতি ও সতকি থাকার নিমদিশ তদওয়া হমে ।

•

থেইে পাঠাক ার পর থেন্ট আইকেকে থেে েরকে হকা থেইে েঠঠে ভাকা পাঠাক া হকয়কে
কে া। থেই থেন্ট আইকেে এর স্ক্রী

শে ক কয় রাখকে হকা। ঐ স্ক্রী

েো েরার েেয় থেখাকে হকা। অ লোইর

শে উত্তর পত্র েকেকে

(E-MAIL) জিো কররল তরিই Hard Copy

অফোইক েকেকে েো নেওয়ো েোরি। উত্তরপত্র জমা দেবার তাররখ ফাইনাল পরীক্ষোর
দনাটিশে জানাশনা হশব।
•

ব রে ই-নিইল আই বে (E-MAIL) নেওয়ো হলঃ

EMAIL FOR ANSWER SCRIPTS SUBMIT (SUBJECTWISE)
SL NO.
SUBJECT
EMAIL
1
BENGALI
rbccbengali.h@gmail.com
2
ENGLISH
rbccenglish.h@gmail.com
3
HISTORY
rbcchistory.h@gmail.com
4
GEOGRAPHY
rbccgeography.h@gmail.com
5
SANSKRIT
rbccsanskrit.h@gmail.com
6
EDUCATION
rbcceducation.g@gmail.com
7
POLITICALSCIENCE
rbccpoliticalscience.g@gmail.com
8
PHILOSOPHY
rbccphilosophy.g@gmail.com
9
PHYSICAL EDUCATION
rbccphysicaleducation.g@gmail.com
Sd/ Dr. Atish Chandra Ghosh
Principal
Raja Birendra Chandra College
Kandi, Murshidabad.

