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১। প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীরই একটি বৈধ ইত্েইল আইটি থাকত্য হত্ৈ যেখান যথত্ক উত্তরপত্র অনলাইত্ন পাঠাত্না োত্ৈ। 

২। প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীর যথত্ক প্রটযটি পরীক্ষার জনে যকৈলোত্র একটিই উত্তরপত্র জো যনয়া া হত্ৈ। যাই 

যকানেত্যই একাটধক উত্তরপত্র পাঠাত্না োত্ৈনা। 

৩। উত্তরপত্র অৈশ্েই ছাত্রছাত্রীর টনত্জর হাত্য যলখাা  হত্য হত্ৈ। উত্তর যলখার সো  নীল ৈা কাত্লা কাটলর যপন 

ৈেৈহার করত্য হত্ৈ। েুটিয (টপ্রন্ট করা)/িাইপ করা/অত্নের হাত্য যলখা উত্তরপত্র ৈাটযল ৈত্ল গণ্ে করা হত্ৈ। 

৪। উত্তর যলখার জনে A4 োত্পর কাগজ ৈেৈহার করত্য হত্ৈ এৈং এই কাগত্জর এক টিত্ক (সােত্নর টিত্ক) উত্তর 

টলখত্য হত্ৈ।  

৫। উত্তরপত্ত্রর সােত্নর পৃষ্ঠাা   ক) টৈশ্বটৈিোলত্া র যরটজত্েশ্ন নং, খ) টৈশ্বটৈিোলত্া র যরাল নং (টৈকে যসে-৬ 

সাম্মাটনক য় সাধারণ্ ছাত্রছাত্রীত্ির জনেঃ যশ্ষ পরীক্ষার যরাল নং), গ) টৈষা , পত্র, গ্রুপ/ইউটনত্ির নাে এৈং             

ঘ) পরীক্ষার যাটরখ অৈশ্েই টলখত্য হত্ৈ। 

৬। উত্তরপত্ত্রর প্রটয পৃষ্ঠাা   ক) টৈশ্বটৈিোলত্া র যরটজত্েশ্ন নং, খ) টৈশ্বটৈিোলত্া র যরাল নং (টৈকে যসে-৬ 

সাম্মাটনক য় সাধারণ্ ছাত্রছাত্রীত্ির জনেঃ যশ্ষ পরীক্ষার যরাল নং), গ) টৈষা , পত্র, গ্রুপ/ইউটনত্ির নাে এৈং             

ঘ) পরীক্ষার যাটরখ অৈশ্েই টলখত্য হত্ৈ। 

৭। যকান অৈস্থাত্যই উত্তরপত্ত্র পরীক্ষাথথীর নাে যলখা োত্ৈ না।  

৮। উত্তরপত্র যলখা সমূ্পণ্থ হত্ল প্রটযটি পৃষ্ঠাত্ক আলািা ভাত্ৈ স্ক্োন করত্য হত্ৈ য় সেগ্র উত্তরপত্রত্ক একটিইোত্র 

টপটিএফ ফাইত্ল রূপান্তটরয করত্য হত্ৈ। 

৯। উত্তরপত্ত্রর ফাইল নাত্ের যক্ষত্ত্র টনম্নটলটখয পদ্ধটয অনুসরণ্ করত্য হত্ৈঃ ক) ফাইত্লর নাে টৈশ্বটৈিোলত্া র 

যরটজত্েশ্ন নং_পরীক্ষাথথীর নাে টিত্া  যসভ করত্য হত্ৈ, যেেনঃ 313-1111-1138-17_BIPLAB DAS.pdf                

অথৈা, খ) টৈভাত্গর অধোপক/অধোটপকারা ো টনত্িথশ্ যিত্ৈন যসই টনত্িথশ্ অনসুরণ্ করত্য হত্ৈ। 

১০। প্রশ্নপত্র পরীক্ষার টিন টনম্নটলটখয য়ত্া ৈসাইি যথত্ক পরীক্ষাথথীত্িরত্ক সরাসটর িাউনত্লাি করত্য হত্ৈঃ  

ক) কত্লজ য়ত্া ৈসাইিঃ http://www.gurudascollege.edu.in  

খ) কত্লজ যকাসথয়া ার য়ত্া ৈসাইিঃ https://bit.ly/2WGYkA7 

গ) কলকাযা টৈশ্বটৈিোলত্া র য়ত্া ৈসাইিঃ http://www.cuug.in অথৈা http://www.cuug20.in অথৈা  
http://www.culibrary.ac.in 

উত্তরপত্র যলখা যশ্ষ হত্া  যগত্ল অৈশ্েই যা দুপুর ১২িা – ২.৩০ এর েত্ধে পরৈযথী পৃষ্ঠাা  ৈটণ্থয টনটিথষ্ট ইত্েইল 

আইটিত্য পাটঠত্া  টিত্য হত্ৈ।  

১১। উত্তরপত্র টনটিথষ্ট ইত্েইল আইটি-ত্য না পাটঠত্া  অনে যকান ভলু ইত্েইল আইটি  ৈা অনে যকান ইত্েইল আইটি-

যয পাঠাত্ল যা সরাসটর ৈাটযল ৈত্ল গণ্ে করা হত্ৈ।  

১২। প্রশ্নপত্র িাউনত্লাি ৈা উত্তরপত্র পাঠাত্না সংক্রান্ত যেত্কান সেসোর সম্মখুীন হত্ল ছাত্রছাত্রীত্িরত্ক সরাসটর 

গুরুিাস কত্লজ কত্রাল রুত্ে ৈা টনটিথষ্ট টৈভাত্গ যোগাত্োগ করত্য অনুত্রাধ করা হত্ে। 

১৩। টলটখয উত্তরপত্র অৈশ্েই যরত্খ টিত্য হত্ৈ।  

কলকাযা টৈশ্বটৈিোলত্া র পািথ-৩/যসটেস্টার-৬ পরীক্ষা, ২০২০ 

ছাত্রছাত্রীত্ির জনে টনত্িথটশ্কা (সাম্মাটনক য় সাধারণ্)  

http://www.gurudascollege.edu.in/
https://bit.ly/2WGYkA7
http://www.cuug.in/
http://www.cuug20.in/
http://www.culibrary.ac.in/
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উত্তরপত্র জো যিৈার জনে টনটিথষ্ট ইত্েইল টঠকানা 

DEPARTMENT/SUBJECT EMAIL ID FOR 

HONS. STUDENTS 

EMAIL ID FOR 

GENERAL STUDENTS 

BENGALI 

5bengaligdc2020@gmail.com   
6bengaligdc2020@gmail.com  
7bengaligdc2020@gmail.com  
8bengaligdc2020@gmail.com  bngggdc@gmail.com 

EDUCATION -- gdcedu2020@gmail.com 

ENGLISH  gdcenga2020@gmail.com gdcengg2020@gmail.com  

HISTORY honshistorythirdyear@gmail.com historygeneralthirdyear@gmail.com 

JOURNALISM journalismcollege1@gmail.com journalismcollege2@gmail.com 

PHILOSOPHY -- philocuexamp3@gmail.com 

POLITICAL SCIENCE gdcpolscexamhons@gmail.com gdcpolscexamgen@gmail.com 

SANSKRIT sana3rdgdc@gmail.com  sanggdc3rs@gmail.com 

SOCIOLOGY sochonours3@gmail.com socgeneral3@gmail.com 

   
BIOCHEMISTRY bcmapartthreehons@gmail.com bcmgpartthreegeneral@gmail.com 

BOTANY 
honsbotanygurudascollege@gmail.
com 

generalbotanygurudascollege@gmail.
com 

CHEMISTRY cemapart3.2020@gmail.com  cemgpart3.2020@gmail.com 

COMPUTER SCIENCE csexam.cmsa3@gmail.com csexam.cmsg3@gmail.com 

ECONOMICS econgdc4@gmail.com ecogenp3exam@gmail.com 

MATHEMATICS gcmath.online.exam@gmail.com gcmath.gen.exam@gmail.com 

MICROBIOLOGY honsmcba@gmail.com passmcbg@gmail.com 

PHYSICS physics.gurudascollege@gmail.com physics.gurudas@gmail.com 

STATISTICS -- statisticsdeptgdc@gmail.com 

ZOOLOGY gdczooa@gmail.com gdczoog@gmail.com 

   

COMMERCE (Part-3) compart3hons@gmail.com 

compart3gen@gmail.com [Roll No. 1-
100] 
compart3gengc@gmail.com [Roll No. 
101-Rest] 

COMMERCE (Semester-6) comsem6h@gmail.com 

comsem6g@gmail.com [Roll No. 1-
100] 
comsem6ggc@gmail.com [Roll No. 
101-Rest] 

 

For ENVIRONMENTAL STUDIES: 

BA (Hons. & General) BSc (Hons. & General) BCOM (Hons. & General) 

envsba2020@gmail.com   envsbsc2020@gmail.com  envsbcom2020@gmail.com  
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