বাংলা িবভাগ
রঘুনাথপুর কেলজ ,পু িলয়া
০৬/১২/২০২০, রাি আটটায় অনুি ত িবভাগীয় আেলাচনার িববরণী-

০৫/১২/২০২০ তািরেখ রঘুনাথপুর কেলেজর মাননীয় অধ মহাশয় ও িবিভ
িবভাগীয় ধানেদর এক আেলাচনা সভা অনুি ত হয়। এই সভায় অধ মহাশয়
এর উ ািপত িবষয় িল স েক িবশদ আেলাচনা হয়। িবভাগীয় ধানগণেক
দািয় দওয়া হয় য এই িবষয় িল িবভােগর অন ান িশ ক-িশি কাগণেক
অবিহত করার। সই মাতােবক গত ০৬/১২/২০ রাি ৮ ঘ কায় বাংলা িবভােগর
অনলাইন সভা বেস। য িবষয় িল আেলািচত হয় তা যথা েম১) অধ মহাশয় জানেত চান 5thSem ও 3rdSem-এর িসেলবাস কতটা (upto
Nov,2020) পড়ােনা হেয়েছ?- এর উ ের জানােনা হয় য িসেলবাস কভােরজ
৮০-৯০ শতাংশ।
২) 5thSem ও 3rdSem-এর Final Exam-এর স াব তািরখ জানুয়াির,
2021-এর শষ স াহ এবং ফ য়াির, 2021-এর থম স াহ।
৩) সরকাির িনেদশ অনুসাের পরী া নওয়া হেব। এ িবষেয় সব রকম তথ
সময়মেতা িব িবদ ালয় না শ মারফত জানােব। তেব open book exam
হেবনা।
৪) যিদও সে র, 2020-এর শষ স াহ থেক আমরা Sem-1 অনাস-এর াস
কেরিছ, িক ইউিনভািস র িনেদশ অনুসাের Sem-1- এর অনাস ও া াম
কােসর অিফিশয়াল াস
হেব 16.12.2020 থেক। াস চলেব 31 শ মাচ
2021 পয । সরকাির িনেদশ অনুসাের অনলাইন াস অথবা অফলাইন াস হেব।
মাট 90 িদন াস করেত হেব তাই েয়াজন অনুসাের কেয়ক রিববােরও াস
হেত পাের।
৫) কেলেজর মা ার
ন থেক িবভাগীয় াস
ন বািনেয় াস
র পূেব
কেলজ ওেয়বসাইেট আপেলাড করা হেব।

৬) কেলজ আওয়ার অথাৎ দশটা থেক পাঁচটার মেধ িনধািরত সময়সূিচ অনুসাের
অনলাইন াস হেব। তেব েয়াজন অনুসাের িনধািরত সমেয়র আেগ বা পেরও
অনলাইন াস নওয়া যেত পাের।
৭) Sem-1 -এর Final Exam-এর স াব সময় হল এি ল 2021- এর থম
স াহ।(এ িবষেয় িব িবদ ালেয়র িনধািরত সময়সূিচ না শ িদেয় জানােনা হেব)
৮) Sem-1এর ছা -ছা ীেদর িডেস র ,2020 মেধ অবশ ই ইউিনভািস
রিজে শন কের িনেত হেব।
৯) Sem-1এর ছা -ছা ীেদর িবষয়(subject) সং া কােনা অস িত থাকেল
তখিন ক কের িনেত হেব।
১০) া াম কাস-এর ছা -ছা ী সংখ া বিশ হওয়ায় প ভাগ কের াস নওয়া
হেব। তারা এই স েক সম তথ কেলজ ওেয়বসাইেটর িবভােগর না শেবাড
থেক সং হ করেব।
১১) অধ াপক -অধ ািপকাগণ কানিদন াস িনেত না পারেল স অবশ ই আেগ
জািনেয় দেবন, এবং পের এর জন অধ মহাশয় এর কােছ ছু র(CL/EL)
দরখা করেত হেব।
১২) Sem 1,3,5 এর Internal Exam িবষেয় িবভাগীয় না শ বােড যথাসমেয়
িনধািরত সূিচ দওয়া হেব।
১৩) আগামী 16 ই িডেস র 2020 থেক েত ক স ােহ সামবার থেক
বৃহ িতবার পয চারিদন লাইে ির খালা থাকেব। িভড় এিড়েয় উপযু
া িবিধ পালন কের ছা -ছা ীরা কেলজ লাইে রী ব বহার করেত পারেব।
এছাড়া কেলজ ওেয়বসাইেট e-resource অংেশ িবিভ লাইে রী সং া তথ
পাওয়া যােব।
১৪) Sem 1-এর ছা ছা ীরা িনেজর নাম, ফান না ার এবং ইেমইল এে স
িবভােগ জমা দেব।

