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িব ি  

                                    ২৭.১১.২০২০ 

এত ারা  ি তীয় ও চতুথ পাঠপযােয়র সম  ছা  ছা ীেদর জানােনা হে  য, ০৬. ১২. ২০২০ তািরখ পয  

তােদর অভ রীণ মূল ায়েনর িদন ধায করা হেয়েছ। সকল ছা -ছা ীেক িন িলিখত িনেদিশকা ও সূিচ 

অনুসাের পরী া দওয়ার জেন  িনেদশ দওয়া হে । প  সংি  িবভাগীয় হায় াটসঅ াপ প/ কেলজ 

ও য়বসাইেট দওয়া হেব। পরী ার খাতা (answer booklet) কেলেজর ওেয়বসাইট/ সংি  িবভাগীয় 

হায় াটসঅ াপ প থেক ি  বর কের রাখেব। সই উ রপে  উ র িলখেত হেব। স াব  পরী ার সূিচ 

িনেচ দওয়া হল। এখােন উে খ  এই য াতক (সা ািনক) (Honours) েরর/ িব িস এ িবভােগর ছা  

ছা ীেদর পরী া সং া  িবষয় ও সূিচ জানেত তােদর িনিদ  িবভােগর হ লাইন ন ের যাগােযাগ করার 

জেন  িনেদশ দওয়া হে । 

 The tentative schedule for the upcoming internal examinations for intermediate 
semester (2nd & 4th Semester) AECC (for Commerce Hon., Arts Hon. & Arts Gen.), 
Arts generic elective & Arts general papers is as follows: 

Date 2nd Semester Internal Examination 4th Semester Internal Examination 
Time Paper/ Subject Time Paper/ Subject 

2nd 
December, 
2020 

10 a. m. -11 a. m. ENVS (AECC-2)  
for all students (for 
Commerce Hon., Arts 
Hon. & Arts Gen.) 

10 a. m. -11 a. m. MIL-II (AECC Core) 
 

12 p. m. – 1 p. m. MIL-I (AECC Core) 12 p. m. – 1 p. m. DSC - Bengali 
3rd 
December, 
2020 

10 a. m. -11 a. m. DSC- Bengali 10 a. m. -11 a. m. SEC paper for all arts 
general students  

12 p. m. – 1 p. m. DSC - Sanskrit 12 p. m. – 1 p. m. DSC - Sanskrit 
4th 
December, 
2020 

10 a. m. -11 a. m. DSC - Philosophy 10 a. m. -11 a. m. DSC - Philosophy 
12 p. m. – 1 p. m. DSC - History 12 p. m. – 1 p. m. DSC - History 

5th 
December, 
2020 

10 a. m. -11 a. m. GE paper for all Arts 
(Hon.) students  

10 a. m. -11 a. m. GE paper for all Arts (Hon.) 
students  

DSC - Political Science DSC - Political Science 
12 p. m. – 1 p. m. DSC - Physical Education 12 p. m. – 1 p. m. DSC - Physical Education 

6th 
December, 
2020 

9 a. m. -10 a. m. DSC - English 9 a. m. -10 a. m. DSC - English 
10 a. m. -11 a. m. DSC - Santali 10 a. m. -11 a. m. DSC - Santali 
12 p. m. – 1 p. m. DSC - NCC 12 p. m. – 1 p. m. DSC - NCC 
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 The tentative schedule for the upcoming internal examinations for intermediate semester (2nd & 
4th Semester) AECC (for Science Hon. & Science Gen.) & Science general papers is as 
follows: 

Date 2nd Semester Internal Examination 4th Semester Internal Examination 
Time Paper/ Subject Time Paper/ Subject 

2nd 
December, 
2020 

10 a. m. -11 a. m. ENVS (AECC-2)  
for all students (for 
both Science Hon. & 
Science Gen.) 

  

3rd 
December, 
2020 

10 a. m. -11 a. m.  10 a. m. -11 a. m. SEC paper for all science 
general students 

12 p. m. – 1 p. m. DSC - Mathematics 12 p. m. – 1 p. m. DSC - Mathematics 
4th 
December, 
2020 

10 a. m. -11 a. m. DSC - Physics 10 a. m. -11 a. m. DSC - Physics 
12 p. m. – 1 p. m. DSC - Chemistry 12 p. m. – 1 p. m. DSC - Chemistry 

5th 
December, 
2020 

10 a. m. -11 a. m. DSC - Zoology 10 a. m. -11 a. m. DSC - Zoology 

12 p. m. – 1 p. m. DSC - Botany 12 p. m. – 1 p. m. DSC - Botany 

6th 
December, 
2020 

9 a. m. -10 a. m. DSC – Computer 
Science 

9 a. m. -10 a. m. DSC – Computer Science 

10 a. m. -11 a. m. DSC - Physiology 10 a. m. -11 a. m. DSC - Physiology 
12 p. m. -1 p. m. DSC - Geography 12 p. m. -1 a. m. DSC - Geography 

ছা  ছা ীেদর িত িনেদশঃ- 

 পরী ার িনিদ  িদেনর আেগই পরী ার খাতা (Answer Booklet) হায় াটসঅ াপ প অথবা 

কেলজ ওেয়বসাইট থেক ডাউনেলাড কের ি  বর কের িনেজেদর কােছ রেখ িদেত এবং 

তােতই উ র িলখেত িনেদশ দওয়া হে । 

 পরী ার খাতায় (Answer Booklet) িজে শেনর বছর-সহ রিজে শন ন র, িবষয় এবং প র 

নাম িলখেত িনেদশ দওয়া হে । 

 াতক (সা ািনক) (Honours) েরর / িব িস এ িবভােগর সম  ছা  ছা ীেদর কার, এস ই িস 

এবং িজই পরী া সং া  িবষেয় জানেত তােদর িনিদ  িবভােগ যাগােযাগ করার জেন  িনেদশ 

দওয়া হে । 
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 কলা, িব ান ও বািণজ  িবভােগর সা ািনক াতক (Honours) েরর, িব িস এ িবভােগর ছা  

ছা ীেদর কার, এস ই িস এবং িজই পরী ার উ রপ  ান কের, িপিডএফ অথবা ইেমজ 

ফরম ােট পে র উপের িলেখ দওয়া মল আইিডেত মল করেত িনেদশ দওয়া হে । 

 কলা, িব ান ও বািণজ  িবভােগর সা ািনক াতক (Honours) েরর ছা  ছা ীেদর এ ই িস িস – 

ই এন িভ এস পরী ার উ রপ  ান কের, িপিডএফ অথবা ইেমজ ফরম ােট সংি  িবভােগর য 

ইেমইল আই িড ত পাঠােত হেব তা পেরর পাতায় দওয়া তািলকায় উি িখত আেছ। 

 ইেমেলর বিডেত িবষয় এবং পপার িলেখ িদেত িনেদশ দওয়া হে । 

 কলা িবভােগর াতক েরর ( জনােরল) ছা  ছা ীেদর এসইিস, িডএসিস, এইিসিস (বাংলা, 

ইএনিভএস) পরী া হেয় যাওয়ার ২৪ ঘ ার মেধ  কেলেজ িগেয় খামব  অব ায় উওরপ  জমা 

িদেত িনেদশ দওয়া হে । 

 িব ান িবভােগর াতক ( জনােরল) েরর ছা  ছা ীেদর এসইিস, িডএসিস পরী ার উ রপ  

ান কের, িপিডএফ অথবা ইেমজ ফরম ােট পে র উপের িলেখ দওয়া মল আইিডেত মল 

করেত িনেদশ দওয়া হে । ইেমেলর বিডেত িবষয় এবং পপার িলেখ িদেত িনেদশ দওয়া হে । 

 িব ান িবভােগর াতক ( জনােরল) েরর ছা  ছা ীেদর এইিসিস (ইএনিভএস) পরী া হেয় 

যাওয়ার ২৪ ঘ ার মেধ  কেলেজ িগেয় খামব  অব ায় উওরপ  জমা িদেত িনেদশ দওয়া হে । 

 য খােম পরী ার খাতা (Answer Booklet) জমা দেব, সই খােম িজে শেনর বছর-সহ 

রিজে শন ন র, িবষয় এবং প র নাম িলখেত িনেদশ দওয়া হে । 

 পরী ার মূল মান ১০। 

 ছা  ছা ীেদর পরী ার খাতার (Answer Booklet) দুই পৃ ােতই উ র িলখেত িনেদশ দওয়া 

হে  । 

 সংি  উ র দান বা নীয়। 

 কান অব ােতই পরী ার িনিদ  িদেন যারা পরী া িদেত পারেব না, তােদর আর ি তীয় বার 

পরী া নওয়ার ব ব া করা যাে  না। 
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 ছা -ছা ীেদর অনুেরাধ করা হে  য পরী াসং া  য কান অসুিবধার স ুখীন হেল তারা যন 

িন লিখত তািলকায় উি িখত সংি  িবভােগর হ লাইন ন ের ফান কের। 

 িবভাগীয় হ লাইন ফান ন র ও ইেমল আইিড িনেচ দওয়া হলঃ- 

Department Contact to Mobile No. Email ID for submission of AECC 
ENVS answer scripts 

ACCOUNTANCY Prof. Sanjib Kr Mukherjee 9434253890 mukherjee.sanjib2@gmail.com  
BCA MS. NANDINI KARMAKAR 8436019048 karmakar.nandini999@gmail.com  
BENGALI Prof. Rabindra Nath Mudi 9933913906 gbcugbengali@gmail.com  
BOTANY Prof. Kunwar Hansda 9609472320 khansda1985@gmail.com  
CHEMISTRY Dr. Mahadeb Maity 

Dr. Kanchan Bag 
9434128477 
9434527344 

bagkanchan14@gmail.com   

COMPUTER SCIENCE Dr. Sushil Kr. Ghosh 7872335942 sushilkumar_ghosh@yahoo.com  
ECONOMICS Dr. Prithwish Kr. Hait 9434939714 prithwishhait@gmail.com  
ENGLISH Prof. Sanchayita Manna 

Prof. Prasanta Rakshit 
9775096912 
7001458716 

prasantarakshit12@gmail.com  

GEOGRAPHY Prof. Uttam Sarkar 8069711969 fexam408@gmail.com  
HISTORY Prof. Manas Kr. Rana 

Prof. Susanta Kr. Mondal 
9002330199 
8967491680 

gc.ughistory@gmail.com  

MATHEMATICS Dr. Sushil Kr. Ghosh 
Dr. Abhijit Banerjee 

7872335942 
8768642056 

ugmathematicsgc@gmail.com  

NCC Mr. Tamal De 9474304402 tamalde177@gmail.com  
PHILOSOPHY Prof. Soma Samanta 9434805127 soma.dearies@gmail.com  
PHYSICS Mrs. Sutanuka Roy 9932884005 bagkanchan14@gmail.com   

PHYSICAL EDUCATION Dr. Krishnendu Pradhan 7908605562 kpgcpe@gmail.com  
PHYSIOLOGY Dr. Swatilekha Maiti 

Mr. Anup Jana 
Mr. Tathagata Chatterji 
Mr. Karali Manadol 

9775551293 
9614761345 
97329532595 

 
 
iamtathagata10@gmail.com  

POLITICAL SCIENCE Prof. Swarup Rana 7001493788 
9733923761 

garhbetaclgpls@gmail.com  

SANSKRIT Prof. Baneswar Jana 
Mr. Goutam Mitra 

8159868097 
7384541567 

bapansanskrit@gmail.com 
sanskritmitram.gmaitra@gmail.com  

SANTALI Mr. Rabi Murmu 6294405083 rabimurmu445@gmail.com  
ZOOLOGY Dr. Pokhraj Guha 

Prof. Souraditya 
Chakraborty 
Mr. Alekhya Maity 

9775995422 
9593004304 
8250812426 

zoologydeptgbc@gmail.com  

                              


