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6th Semester Examination-2021 Guideline 

১) BA/B.COM/B.SC (Hons. & Gen.) 6th Semester Examination, 2021 সম্পূর্ ণ Online Mode –এ গহৃীত হবে। ছাত্রছাত্রীবের 

আবগ থেবে উত্তরপত্র (Answer Booklet) বেেযাসাগর বেশ্ববেেযালবের ওবেেসাইট থেবে ডাউনবলাড েবর প্রবোজনীে 

সংখ্যে বপ্রন্ট আউট বনবে বনবত হবে। 

২) পরীক্ষার বনর্ ণাবরত সূচী অনুযােী পরীক্ষার বেনগুবলবত পরীক্ষা শুরু হওোর এে ঘণ্টা আবগ বেশ্ববেেযালবের ওবেেসাইবট 

এেং বেশ্ববেেযালবের “ছাত্রেনু্ধ অযাবপ” প্রশ্নপত্র Upload েরা হবে। এছাড়াও সংবিষ্ট েবলবজর ওবেেসাইবটও প্রশ্নপত্র বেবে 

থেওো হবে। ছাত্রছাত্রীবে বনবেণষ্ট প্রশ্নপত্র ডাউনবলাড েবর বনবত হবে। 

৩) পরীক্ষার পর উত্তরপত্রটট ছাত্রছাত্রীবের বনবজবের েবলবজর সংবিষ্ট বেভাবগর বনবেণষ্ট ই-থেল (E-mail) –এ থেল (Mail) 

েরবত হবে। বেষে বভবত্তে ই-থেল আইবড (E-mail Id) গুবল নীবচ থেওো হবেবছ।  

৪) উত্তরপত্র টট থেল (Mail) েবর পাঠাবনার আবগ উত্তরপবত্রর পৃষ্ঠাগুবলবে পর পর সাজজবে বনবত হবে এেং  যোযে ভাবে 

স্ক্যান েবর (উত্তরপত্রটটবে) এেটট  PDF File-এ (7 MB-এর েবর্য ) েরবত হবে। ছাত্রছাত্রীবের উত্তরপত্রটটবে ই-থেবলর 

োর্যবে পরীক্ষা থেষ হওোর পর বনবেষ্ট সেবের েবর্যই পাঠাবত হবে। বেবেষভাবে গুরুত্বপূর্ ণ  থয, এই PDF File-এর 

নামকরণ করতে হতে এইরূবপ ----- 

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

উোহরর্স্বরূপ, --     11151230004_BENGALI_CC13_02.08.2021 

এেং ই-থেল (E-mail) েবর পাঠাবনার সেে থেবলর বেষে (Subject) -এর জােগাে এেই ভাবে বলখ্বত হবে। 

৫) উত্তরপবত্রর (Answer Booklet) প্রেে পৃষ্ঠাে  ছাত্রছাত্রীবের  বনবেষ্ট জােগাে তাবের প্রােবেে তেয থযেন – থরাল, নং, 

থরজজিঃ নং এেং সাল, বেষে, থপপার, হাফ ইতযাবে সুন্দর ও পবরষ্কার েবর বলখ্বত হবে। 

৬) সেল ছাত্রছাত্রীবে অনলাইবনর (ই-থেল) োর্যবে উত্তরপত্র জো বেবত হবে। প্রবতটট বেষবের জনয আলাো আলাো ই-

থেল আইবড থেওো আবছ। ছাত্রছাত্রীবের প্রবতটট বেষবের উত্তরপত্র ঐ বেষবের বনবেষ্ট ই-থেল আইবডবতই পাঠাবত হবে। 

বেষে বভবত্তে ই-থেল আইবড গুবল নীবচ থেওো হলিঃ- 

১) োংলা বেষবের জনয- bengali.lgc@gmail.com 

২) ইংবরজজ বেষবের জনয- lalgarhenglish2014@gmail.com 

৩) ইবতহাস বেষবের জনয- lgchistvidyasagaruniv@gmail.com 

8) েে ণর্ বেষবের জনয- lgc.philosophy@gmail.com 

৫) রাষ্ট্রবেজ্ঞান বেষবের জনয- lgcpolsc@gmail.com 

৬) সংসৃ্ক্ত বেষবের জনয- sanskritggdcl@gmail.com 

৭) সোজবেেযা বেষবের জনয-  sociology.lgc@gmail.com 

৮) সা াঁওতাবল বেষবের জনয- santalidept.lgc14@gmail.com 

৯) উজিেবেেযা (Botany) বেষবের জনয- abc9800301026@gmail.com 

১০) প্রার্ীবেেযা (Zoology) বেষবের জনয- zoologyggdcl@gmail.com 

১১) োরীরবেেযা (Physiology) বেষবের জনয- lgc.physio@rediffmail.com 

           আবেোনুসাবর.   

            

 


