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১) BA/B.COM/B.SC (Hons. & Gen.) 4th Semester Examination, 2022 এর চুড়ান্ত সেমিস্টাররর পরীক্ষাটি ONLINE 

MODE (for Theory Exam.) এবং OFFLINE MODE (for Practical/Project Exam.)- এ হরে চরেরে। Theory 

পরীক্ষা দেওয়ার জন্য ছাত্রছাত্রীদের আদে দেদে উত্তরপত্র (Answer Booklet) বিেযাসাের বিশ্ববিেযালদয়র 

ওদয়িসাইট দেদে ডাউন্দলাড েদর প্রদয়াজন্ীয় সংখ্যে বপ্রন্ট আউট বন্দয় বন্দে হদি। (যে সকল ছাত্রছাত্রী 4th 

Semester এর পরীক্ষার জন্য Form Fill up কররনন্, তারা ককান্ ভারেই এই পরীক্ষা নিরত পাররে ন্া।) 

২) পরীক্ষার বন্র্ ধাবরে সূচী অন্ুযায়ী পরীক্ষার বেন্গুবলদে পরীক্ষা শুরু হওয়ার এে ঘণ্টা আদে বিশ্ববিেযালদয়র 

ওদয়িসাইদট এিং েদলদজর ওদয়িসাইদট প্রশ্নপত্র বেদয় দেওয়া হদি। ছাত্রছাত্রীদে বন্বেধষ্ট প্রশ্নপত্র ডাউন্দলাড েদর 

বন্দে হদি। 

৩) পরীক্ষার পর উত্তরপত্রটট ছাত্রছাত্রীদের েদলদজর সংবিষ্ট বিভাদের বন্বেধষ্ট ই-দেল (E-mail) –এ দেল (Mail) 

েরদে হদি। বিষয় বভবত্তে ই-দেল আইবড (E-mail Id) গুবল ন্ীদচ দেওয়া হদয়দছ।  

৪) উত্তরপত্র টট দেল (Mail) েদর পাঠাদন্ার আদে উত্তরপদত্রর পৃষ্ঠাগুবলদে পর পর সাজজদয় বন্দে হদি এিং  

যোযে ভাদি স্ক্যান্ েদর (উত্তরপত্রটটদে) এেটট  PDF File-এ (10 MB-এর েদর্য ) েরদে হদি। ছাত্রছাত্রীদের 

উত্তরপত্রটটদে ই-দেদলর োর্যদে পরীক্ষা দেষ হওয়ার পর বন্বেধষ্ট সেদয়র েদর্যই পাঠাদে হদি। বিদেষভাদি 

গুরুত্বপূর্ ধ  দয, এই PDF File-এর নামকরণ করযে হযে এইরূদপ ----- 

“Full Roll No<underscore>Exam Pattern<underscore>Subject<underscore>Paper 

Code<underscore>Date of exam” 

উোহরর্স্বরূপ, --     11141230004_CBCS_BENGALI_CC08_18.07.2022 

এিং ই-দেল (E-mail) েদর পাঠাদন্ার সেয় Mail-এর বিষয় (Subject) -এর জায়োদেও এই এেই ন্ােেরর্ বেদে 

হদি। 

৫) উত্তরপদত্রর (Answer Booklet) প্রেে পৃষ্ঠায়  ছাত্রছাত্রীদের  বন্বেধষ্ট জায়োয় োদের প্রােবেে েেয দযেন্ – দরাল, 

ন্ং, দরজজিঃ ন্ং এিং সাল, বিষয়, দপপার, হাফ ইেযাবে সুন্দর ও পবরষ্কার েদর বলখ্দে হদি। 

৬) সেল ছাত্রছাত্রীদে অন্লাইদন্র (ই-দেল) োর্যদে উত্তরপত্র জো বেদে হদি। প্রবেটট বিষদয়র জন্য আলাো 

আলাো ই-দেল আইবড দেওয়া আদছ। ছাত্রছাত্রীদের প্রবেটট বিষদয়র উত্তরপত্র ঐ বিষদয়র বন্বেধষ্ট ই-দেল 

আইবডদেই পাঠাদে হদি। বিষয় বভবত্তে ই-দেল আইবড গুবল ন্ীদচ দেওয়া হলিঃ- 

 

১) িাংলা বিষদয়র জন্য- bengali@lalgarhgovtcollege.org 

২) ইংদরজজ বিষদয়র জন্য- english@lalgarhgovtcollege.org 

৩) ইবেহাস বিষদয়র জন্য- history@lalgarhgovtcollege.org 

৪) ইতেহাস (সাাঁওোতল মাধ্যম) তেষযের জনয- historysantali@lalgarhgovtcollege.org 

৫) েে ধর্ বিষদয়র জন্য- philosophy@lalgarhgovtcollege.org 

৬) রাষ্ট্রবিজ্ঞান্ বিষদয়র জন্য- polsc@lalgarhgovtcollege.org 

৭) রাষ্ট্রতেজ্ঞান (সাাঁওোতল মাধ্যম) তেষযের জনয- polscsantali@lalgarhgovtcollege.org 

৮) সংসৃ্ক্ে বিষদয়র জন্য- sanskrit@lalgarhgovtcollege.org 

৯) সোজবিেযা বিষদয়র জন্য-  sociology@lalgarhgovtcollege.org 

১০) সা াঁওোবল বিষদয়র জন্য- santali@lalgarhgovtcollege.org 

১১) উজিেবিেযা (Botany) বিষদয়র জন্য- botany@lalgarhgovtcollege.org 

১২) প্রার্ীবিেযা (Zoology) বিষদয়র জন্য- zoology@lalgarhgovtcollege.org 

১৩) োরীরবিেযা (Physiology) বিষদয়র জন্য- physiology@lalgarhgovtcollege.org 
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