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LALGARH : JHARGRAM 

1st, 3rd Semester & Part-III Examination-2020 Guideline 

১) BA/B.SC/B.COM (H&G) 1st Semester, 3rd Semester & Part-III -এর পরীক্ষা online –এর মাধ্যমম 

হমে। ছাত্রছাত্রীমের আমে থেমে উত্তরপত্র বেেযাসাের বেশ্ববেেযালমের ওমেেসাইট থেমে ডাউনমলাড 

েমর তার বিন্ট আউট বনমে বনমত হমে। এক্ষেক্ষে অবশ্যই মক্ষে রাখক্ষে হক্ষব যে, ববশ্বববদ্যালক্ষের 

Watermark যদ্ওো পৃষ্ঠা ছাড়া অেয য াক্ষো সাদ্া পৃষ্ঠাে পরীো যদ্ওো োক্ষব ো। 

২) উত্তরপমত্র সমূ্পর্ ণ বনজস্ব হামতর থলখাে উত্তর বলখমত হমে। উত্তরপমত্র যবে থোমনা ছবে ো Diagram 

থেওোর োমে, তাহমল থসটটও বনমজর হামত আেঁমত হমে, থোমনারেম Scan েরা ছবে উত্তরপমত্র বেমল 

উত্তরপত্রটট োবতল হমত পামর। 

৩) বেশ্ববেেযালে পরীক্ষার বনধ্ ণাবরত বেনগুবলমত পরীক্ষা শুরু হওোর এে ঘণ্টা আমেই 

বেশ্ববেেযালমের/েমলমজর ওমেেসাইমট এেং ছাত্রেনু্ধ অ্যামপ িশ্নপত্র বেমে থেমে। ছাত্রছাত্রীমে িশ্নপত্র 

ডাউনমলাড েমর বনমত হমে। 

৪) উত্তরপত্র ছাত্রছাত্রীমের েমলমজর বনবেণষ্ট ই-থমল –এ থমল েরমত হমে। িমতযে ছাত্রছাত্রীমে তামের 

বনমজমের বেভামের অ্ধ্যাপে/অ্ধ্যাবপোর োছ থেমে ঐ বনবেণষ্ট ই-থমল আইবড টট থজমন বনমত হমে। 

৫) উত্তরপত্র টট অ্নলাইমনর (ই-থমল) মাধ্যমম পাঠামনার জনয উত্তরপত্রটটমে PDF Format-এ (7 MB-

এর মমধ্য ) েরমত হমে। ছাত্রছাত্রীমের উত্তরপত্রটটমে ই-থমমলর মাধ্যমম পরীক্ষা থেষ হওোর বনবেণষ্ট 

সমমের মমধ্যই পাঠামত হমে। উত্তরপত্রটট PDF-এ েরার আমে উত্তরপত্র গুবলমে পর পর সাজজমে 

বনমত হমে এেং এেটট PDF File (Running PDF) –এর মাধ্যমম পাঠামত হমে। PDF File-এর নাম এেং ই-

থমমলর বেষে (Subject) এে হমে। PDF File-এর নামেরর্ এইভামে েরমত হমে— 

1st & 3rd Semester - এর যেক্ষে- 

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

<underscore>Date of exam” 

থযমন- 10001230004_CBCS_BENGALI_CC11_05.04.2021 

Part-III -এর যেক্ষে- 

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

<underscore>Date of exam” 

থযমন- 10001230004_PART III_BENGALI_6TH_05.04.2021 

৬) ছাত্রছাত্রীমের উত্তরপমত্রর বনবেণষ্ট জােোে তামের িােবমে তেয থযমন-থরাল নং, থরজজিঃ নং, বেষে, 

থপপার, হাফ ্ ইতযাবে সুন্দর ও পবরষ্কার েমর বলখমত হমে। 

৭) সেল ছাত্রছাত্রীমে অ্নলাইমনর (ই-থমল) মাধ্যমম উত্তরপত্র জমা বেমত হমে।িবতটট বেষমের জনয 

আলাো আলাো ই-থমল আইবড থেওো আমছ। ছাত্রছাত্রীমের িবতটট বেষমের উত্তরপত্র ঐ বেষমের 

বনবেণষ্ট ই-থমল আইবডমতই পাঠামত হমে। বেষে বভবত্তে ই-থমল আইবড গুবল নীমে থেওো হলিঃ- 



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

২) ইংমরজজ বেষমের জনয- lalgarhenglish2014@gmail.com 

৩) ইবতহাস (োংলা মাধ্যম) বেষমের জনয- lgchistvidyasagaruniv@gmail.com 

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

৫) রাষ্ট্রবেজ্ঞান (োংলা মাধ্যম) বেষমের জনয- lgcpolsc@gmail.com 

৬) সংসৃ্কত বেষমের জনয- sanskritggdcl@gmail.com 

৭) সমাজবেেযা বেষমের জনয-  sociology.lgc@gmail.com 

৮) সাওঁতাবল বেষমের জনয- santalidept.lgc14@gmail.com 

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

১০) িার্ীবেেযা(Zoology) বেষমের জনয- zoologyggdcl@gmail.com 

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

১২) ইবতহাস (অ্লবেবে মাধ্যম) বেষমের জনয- wbhslgc@gmail.com 

১৩) রাষ্ট্রবেজ্ঞান (অ্লবেবে মাধ্যম) বেষমের জনয- wbhslgc@gmail.com 

mailto:lgc.physio@rediffmail.com
mailto:wbhslgc@gmail.com
mailto:wbhslgc@gmail.com

