
 
 

 

 
তািরখঃ 28/11/2020 

িব ি  
 

কলকাতা িব িবদ ালয় –এর অ গত িব.এ./িব.এসিস./িব.কম. অনাস ও জনােরল অ বতী পির া, ২০২০ (আ ার 

সিম ার এবং 1+1+1 িসে ম) সকল পরী াথীেদর জন  িনিদ  িনয়মাবলীঃ  
 

 সকল পরী াথীেদর উ রপ  অনলাইেন বধ ই- মল আইিড –এর মাধ েম জমা িদেত হেব এবং সকল পরী াথীেদর 

তােদর সংি  িডপাটেমে র/িবভাগীয় ই- মল আইডেত ধায সমেয়র মেধ ই উ রপ  জমা িদেত হেব। 

 

 সকল পরী াথীেদর অিত অবশ ই তােদর উ র িল A4 আকােরর সাদা কাগেজ িলখেত হেব ( ল কাগজ নয়) 

এবং উ র িল কবলমা  কাগেজর এক িদেকই িলখেত হেব।  

 

 উ র িল অবশ ই কােলা বা নীল কািলেত িলখেত হেব। 

 

 পরী াথীেদর অবশ ই উ রপে র আেগ তােদর Fees Card িট সংেযাগ করেত হেব।  

 

 সকল পরী াথীরা অবশ ই তােদর উ রপে র থম পৃ ায় িন িলিখত তথ  উে খ করেব 

 ক. পির ার নাম ও পপার 

 খ. কলকাতা িব িবদ ালেয়র রাল ন র 

 গ. কলকাতা িব িবদ ালেয়র রিজে শন ন র (বাধ তামূলক) 

 ঘ. িবষয় 

 ঙ. িনিদ  পির ার তািরখ 

 চ. উ রপে র পৃ া িলর মাট সংখ া 

 

 সকল পরী াথীরা অবশ ই তােদর উ রপে র িতিট পৃ ায় িন িলিখত তথ  উে খ করেব 

 ক. কলকাতা িব িবদ ালেয়র রাল ন র 

খ. কলকাতা িব িবদ ালেয়র রিজে শন ন র 

 গ. িতিট পৃ ার ন র 

 ঘ. পির ার তািরখ 

 

 সকল পরী াথীরা উ রপে র কাথাও তােদর নাম বা সা র উে খ করেব না। এেত উ রপ  খািরজ হেয় যােব। 

সকল পরী াথীরা িবভাগীয় ই- মল আইিডেত এবং mcexam2020@gmail.com ই- মল আইিডেত  তােদর 

উ রপ িল িপিডএফ সং রণ কের িনিদ  সময়সীমার মেধ  পাঠােত হেব। িতিট পরী াথী েত ক পপােরর জন  

কবল মা  একিট িপিডএফ ফাইল আপেলাড করেত পারেব। িপিডএফ ফাইেলর নাম অবশ ই সাবেজ  কাড এবং 

রিজে শন ন র অনুসাের রাখেত হেব।  

 



িন িলিখত মল আইিডেত উ রপ  জমা িদেত হেবঃ 

Exam email id  mcexam2020@gmail.com 

SL 
No Department Email id Teacher Contact No. 

1 Bengali bengali.maheshtalacollege@gmail.com SB 
IG 

9073158312 
9051047493 

2 Education education.maheshtalacollege@gmail.com RM 
SS 

9830295571 
9831665813 

3 English english.maheshtalacollege@gmail.com 
SG 

 
 

9433511723 
9830382625 

4 Geography geography.maheshtalacollege@gmail.com DB 
DM 

9674030676 
8335922673 

5 History history.maheshtalacollege@gmail.com AS 
SS 

9674686839 
6290342352 

6 Philosophy philosophy.maheshtalacollege@gmail.com SDG 
MS 

9477061995 
9830782648 

7 Political 
Science polsc.maheshtalacollege@gmail.com SM 

RD(P) 
9830472198 
9647435115 

8 Sanskrit sanskrit.maheshtalacollege@gmail.com SC 
PD 

9874116668 
8972450953 

9 Environmental 
Science envs.maheshtalacollege@gmail.com AP 8981163583 

10 Journalism jmc.maheshtalacollege@gmail.com MJ 
 8348142020 

11 Computer 
Science computersc.maheshtalacollege@gmail.com SD 

PR 
9830525769 
9564883781 

12 Mathematics mathematics.maheshtalacollege@gmail.com ARM 
SSM 

9007961952 
9647050423 

13 Chemistry chemistry.maheshtalacollege@gmail.com KM 9883216125 

14 Physics arindambasu@hotmail.com AB 9433119075 

15 Economics economics.maheshtalacollege@gmail.com SL 
SD(E) 

9832460165 
9734082487 

16 Commerce commerce.maheshtalacollege@gmail.com SJ 
CS 

9433371484 
9874554357 

 

 িতিট পরী ার প িল সরাসির পরী াথীেদর কেলেজর ওেয়বসাইট 
(https://www.maheshtalacollege.ac.in/intermediate-exam-2020) থেক ডাউনেলাড করেত পারেব। 

এে ে  কােনা সমস ার স ুখীন হেল, পরী াথীরা িনেজেদর িবভাগীয় ই- মল আইিডেত বা 

mcexam2020@gmail.com এই ই- মল আইিডেত মল কেরও প  িনেত পাের। 

 অনলাইন মাধ েম উ রপ  জমা িদেত কিঠন সমস ার স ুখীন হেল পরী াথীরা সই ে  কেলজেক তােদর 

সমস ার কথা উে খ কের, অফলাইন মাধেমও উ রপ  জমা িদেত পাের।  


