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5th Semester Examination-2020 Guideline 

১) BA/B.COM/B.SC (Hons. & Gen.) 5th Semester Examination, 2020 স�ণূ � Online Mode –এ গহৃীত হেব। ছা�ছা�ীেদর 

আেগ �থেক উ�রপ� (Answer Booklet) িবদ�াসাগর িব�িবদ�ালেয়র ওেয়বসাইট �থেক ডাউনেলাড কের �েয়াজনীয় 

সংখ�ক ি�� আউট িনেয় িনেত হেব। 

২) পরী�ার িনধ �ািরত সূচী অনযুায়ী পরী�ার িদন�িলেত পরী�া �� হওয়ার এক ঘ�া আেগ িব�িবদ�ালেয়র ওেয়বসাইেট 

এবং িব�িবদ�ালেয়র “ছা�ব�ু অ�ােপ” ��প� Upload করা হেব। এছাড়াও সংি�� কেলেজর ওেয়বসাইেটও ��প� িদেয় 

�দওয়া হেব। ছা�ছা�ীেক িনিদ�� ��প� ডাউনেলাড কের িনেত হেব। 

৩) পরী�ার পর উ�রপ��ট ছা�ছা�ীেদর িনেজেদর কেলেজর সংি�� িবভােগর িনিদ�� ই-�মল (e Mail) –এ �মল (Mail) 

করেত হেব। িবষয় িভি�ক ই-�মল আইিড (e Mail Id) �িল নীেচ �দওয়া হেয়েছ।  

৪) উ�রপ� �ট �মল (Mail) কের পাঠােনার আেগ উ�রপে�র প�ৃা�িলেক পর পর সা�জেয় িনেত হেব এবং  যথাযথ ভােব 

��ান কের (উ�রপ��টেক) এক�ট  PDF File-এ (7 MB-এর মেধ� ) করেত হেব। ছা�ছা�ীেদর উ�রপ��টেক ই-�মেলর 

মাধ�েম পরী�া �শষ হওয়ার পর িনিদ� সমেয়র মেধ�ই পাঠােত হেব। িবেশষভােব ���পণূ �  �য, এই PDF File-এর 

নামকরণ করেত হেব এই�েপ ----- 

“Full Roll No<underscore>Subject<underscore>Paper Code<underscore>Date of exam” 

উদাহরণ��প, --     11151230004_BENGALI_CC11_19.03.2021 

এবং ই-�মল (e Mail) কের পাঠােনার সময় �মেলর িবষয় (Subject) -এর জায়গায় একই ভােব িলখেত হেব। 

৫) উ�রপে�র (Answer Booklet) -এর  �থম প�ৃায়  ছা�ছা�ীেদর  িনিদ� জায়গায় তােদর �াথিমক তথ� �যমন – �রাল, 

নং, �র�জঃ নং এবং সাল, িবষয়, �পপার, হাফ ইত�ািদ স�ুর ও পির�ার কের িলখেত হেব। 

৬) সকল ছা�ছা�ীেক অনলাইেনর (ই-�মল) মাধ�েম উ�রপ� জমা িদেত হেব। �িত�ট িবষেয়র জন� আলাদা আলাদা ই-

�মল আইিড �দওয়া আেছ। ছা�ছা�ীেদর �িত�ট িবষেয়র উ�রপ� ঐ িবষেয়র িনিদ� ই-�মল আইিডেতই পাঠােত হেব। 

িবষয় িভি�ক ই-�মল আইিড �িল নীেচ �দওয়া হলঃ- 

১) বাংলা িবষেয়র জন�- bengali.lgc@gmail.com 

২) ইংের�জ িবষেয়র জন�- lalgarhenglish2014@gmail.com 

৩) ইিতহাস িবষেয়র জন�- lgchistvidyasagaruniv@gmail.com 

8) দশ �ণ িবষেয়র জন�- lgc.philosophy@gmail.com 

৫) রা�িব�ান িবষেয়র জন�- lgcpolsc@gmail.com 

৬) সং�ৃত িবষেয়র জন�- sanskritggdcl@gmail.com 

৭) সমাজিবদ�া িবষেয়র জন�-  sociology.lgc@gmail.com 

৮) সাওঁতািল িবষেয়র জন�- santalidept.lgc14@gmail.com 

৯) উ��দিবদ�া (Botany) িবষেয়র জন�- abc9800301026@gmail.com 

১০) �াণীিবদ�া (Zoology) িবষেয়র জন�- zoologyggdcl@gmail.com 

১১) শারীরিবদ�া (Physiology) িবষেয়র জন�- lgc.physio@rediffmail.com 

           আেদশানসুাের.   

            

 


