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1st Semester Examination-2021 Guideline
১) BA/B.COM/B.SC (Hons. & Gen.) 1st Semester Examination, 2021 সম্পূর্ Online
ণ
Mode –এ গৃহীত হবে।
পরীক্ষা দেওয়ার জন্য ছাত্রছাত্রীবের আবগ দেবে উত্তরপত্র (Answer Booklet) বেেযাসাগর বেশ্ববেেযালবয়র
ওবয়েসাইট দেবে ডাউন্বলাড েবর প্রবয়াজন্ীয় সংখ্যে বপ্রন্ট আউট বন্বয় বন্বত হবে। ( যে সকল
ছাত্রছাত্রী 1st Semester এর পরীক্ষার জন্য Form Fill up কররনন্, তারা ককান্ ভারেই এই
পরীক্ষা নিরত পাররে ন্া।)
২) পরীক্ষার বন্র্াবরত
ণ
সূচী অন্ুযায়ী পরীক্ষার বেন্গুবলবত পরীক্ষা শুরু হওয়ার এে ঘণ্টা আবগ
বেশ্ববেেযালবয়র ওবয়েসাইবট এেং েবলবজর ওবয়েসাইবট প্রশ্নপত্র বেবয় দেওয়া হবে। ছাত্রছাত্রীবে বন্বেণষ্ট
প্রশ্নপত্র ডাউন্বলাড েবর বন্বত হবে।
৩) পরীক্ষার পর উত্তরপত্রটট ছাত্রছাত্রীবের েবলবজর সংবিষ্ট বেভাবগর বন্বেণষ্ট ই-দেল (E-mail) –এ দেল
(Mail) েরবত হবে। বেষয় বভবত্তে ই-দেল আইবড (E-mail Id) গুবল ন্ীবচ দেওয়া হবয়বছ।
৪) উত্তরপত্র টট দেল (Mail) েবর পাঠাবন্ার আবগ উত্তরপবত্রর পৃষ্ঠাগুবলবে পর পর সাজজবয় বন্বত হবে
এেং যোযে ভাবে স্ক্যান্ েবর (উত্তরপত্রটটবে) এেটট PDF File-এ (10 MB-এর েবর্য ) েরবত হবে।
ছাত্রছাত্রীবের উত্তরপত্রটটবে ই-দেবলর োর্যবে পরীক্ষা দেষ হওয়ার পর বন্বেণষ্ট সেবয়র েবর্যই পাঠাবত
হবে। বেবেষভাবে গুরুত্বপূর্ ণ দয, এই PDF File-এর নামকরণ করযে হযে এইরূবপ -----
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এেং ই-দেল (E-mail) েবর পাঠাবন্ার সেয় Mail-এর বেষয় (Subject) -এর জায়গাবতও এই এেই ন্ােেরর্
বেবত হবে।
৫) উত্তরপবত্রর (Answer Booklet) প্রেে পৃষ্ঠায় ছাত্রছাত্রীবের বন্বেণষ্ট জায়গায় তাবের প্রােবেে তেয দযেন্
– দরাল, ন্ং, দরজজিঃ ন্ং এেং সাল, বেষয়, দপপার, হাফ ইতযাবে সুন্দর ও পবরষ্কার েবর বলখ্বত হবে।
৬) সেল ছাত্রছাত্রীবে অন্লাইবন্র (ই-দেল) োর্যবে উত্তরপত্র জো বেবত হবে। প্রবতটট বেষবয়র জন্য
আলাো আলাো ই-দেল আইবড দেওয়া আবছ। ছাত্রছাত্রীবের প্রবতটট বেষবয়র উত্তরপত্র ঐ বেষবয়র বন্বেণষ্ট
ই-দেল আইবডবতই পাঠাবত হবে। বেষয় বভবত্তে ই-দেল আইবড গুবল ন্ীবচ দেওয়া হলিঃ১) োংলা বেষবয়র জন্য- bengali@lalgarhgovtcollege.org
২) ইংবরজজ বেষবয়র জন্য- english@lalgarhgovtcollege.org
৩) ইবতহাস বেষবয়র জন্য- history@lalgarhgovtcollege.org
৪) ইতেহাস ( সাাঁওোতল মাধ্যম) তেষযের জনয- historysantali@lalgarhgovtcollege.org
৫) েেন্ণ বেষবয়র জন্য- philosophy@lalgarhgovtcollege.org
৬) দর্নশ ( সাাঁওোতল মাধ্যম) তেষযের জনয- philosophysantali@lalgarhgovtcollege.org
৭) রাষ্ট্রবেজ্ঞান্ বেষবয়র জন্য- polsc@lalgarhgovtcollege.org

৮) রাষ্ট্রতেজ্ঞান ( সাাঁওোতল মাধ্যম) তেষযের জনয- polscsantali@lalgarhgovtcollege.org
৯) সংস্ক্ৃত বেষবয়র জন্য- sanskrit@lalgarhgovtcollege.org
১০) সোজতত্ত্ব বেষবয়র জন্য- sociology@lalgarhgovtcollege.org
১১) সাাঁওতাবল বেষবয়র জন্য- santali@lalgarhgovtcollege.org
১২) উজিেবেেযা (Botany) বেষবয়র জন্য- botany@lalgarhgovtcollege.org
১৩) প্রার্ীবেেযা (Zoology) বেষবয়র জন্য- zoology@lalgarhgovtcollege.org
১৪) োরীরবেেযা (Physiology) বেষবয়র জন্য- physiology@lalgarhgovtcollege.org
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