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MAHESHTALA COLLEGE 

 

তারযখঃ 18.03.2021 

রফজ্ঞরি 

 

করকাতা রফশ্বরফদযারয় –এয ন্তগগত রফ.এ./রফ.এর./রফ.কভ. সরভস্টায I নাগ ও সেনারযর ন্তফগতগী রযক্ষা, 

২০২০ (অন্ডায CBCS ররস্টভ) কর যীক্ষাথগীরদয েনয রনরদগষ্ট রনয়ভাফরীঃ  

 

 কর যীক্ষাথগীরদয উত্তযত্র নরাআরন বফধ আ-সভর অআরি –এয ভাধযরভ েভা রদরত রফ এফং কর যীক্ষাথগীরদয 

তারদয ংরিষ্ট রিার্গরভরেয/রফবাগীয় আ-সভর অআরিরত ধামগ ভরয়য ভরধযআ উত্তযত্র েভা রদরত রফ। 

Education এফং Political Science –এয সক্ষরত্র  সম রদন exam সআ রদন Whatsapp group এ খাতা upload 

এয link সদয়া রফ।  মাযা google classroom ফা  Whatsapp group এ সনআ শুধু ভাত্র তাযা খাতা upload এয link 

াওমায েনয রনরেরদয রিার্গরভরেয যায এফং ভযারভয ারথ সমাগারমাগ কযরফ। (রফস্তারযত রনরে সদওয়া র।) 

 

 কর যীক্ষাথগীরদয রত ফযআ তারদয উত্তযগুরর A4 অকারযয াদা কাগরে ররখরত রফ (রুর কাগে নয়) 

এফং উত্তযগুরর সকফরভাত্র কাগরেয এক রদরকআ ররখরত রফ।  

 

 উত্তযগুরর ফযআ কাররা ফা নীর কারররত ররখরত রফ। 

 

 যীক্ষাথগীরদয ফযআ উত্তযরত্রয অরগ তারদয Admit Cardরর্ ংরমাগ কযরত রফ।  

 

 কর যীক্ষাথগীযা ফযআ তারদয উত্তযরত্রয প্রথভ ৃষ্ঠায় রনেরররখত তথয উরেখ কযরফ 

 ক. রযক্ষায নাভ ও সায 

 খ. করকাতা রফশ্বরফদযাররয়য সযার নম্বয (ফাধযতাভূরক) 

 গ. করকাতা রফশ্বরফদযাররয়য সযরেরেন নম্বয (ফাধযতাভূরক) 

 ঘ. রফলয় 

 ঙ. রনরদগষ্ট রযক্ষায তারযখ 

 চ. উত্তযরত্রয ৃষ্ঠাগুররয সভার্ ংখযা 

 

 কর যীক্ষাথগীযা ফযআ তারদয উত্তযরত্রয প্ররতরর্ ৃষ্ঠায় রনেরররখত তথয উরেখ কযরফ 

 ক. করকাতা রফশ্বরফদযাররয়য সযার নম্বয 

খ. করকাতা রফশ্বরফদযাররয়য সযরেরেন নম্বয 

 গ. প্ররতরর্ ৃষ্ঠায নম্বয 

 ঘ. রযক্ষায তারযখ 

 

 কর যীক্ষাথগীযা উত্তযরত্রয সকাথাও তারদয নাভ ফা াক্ষয উরেখ কযরফ না। এরত উত্তযত্র খারযে রয় মারফ। 

কর যীক্ষাথগীযা রফবাগীয় আ-সভর অআরিরত এফং mcexam2021@gmail.com আ-সভর অআরিরত  তারদয 

উত্তযত্রগুরর ররিএপ ংস্কযণ করয রনরদগষ্ট ভয়ীভায ভরধয াঠারত রফ। প্ররতরর্ যীক্ষাথগী প্ররতযক সারযয েনয 

সকফর ভাত্র একরর্ ররিএপ পাআর অররাি কযরত াযরফ। ররিএপ পাআররয নাভ ফযআ াফরেক্ট সকাি এফং 

সযরেরেন নম্বয নুারয যাখরত রফ। (Education এফং Political Science –এয সক্ষরত্র খাতা upload এয 

link সদয়া রফ।) 
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রনেরররখত সভর অআরিরত উত্তযত্র েভা রদরত রফঃ 

Exam email id  mcexam2021@gmail.com  

SL 

No 
Department Email id Teacher Contact No. 

1 Bengali bengali.mcexam@maheshtalacollege.ac.in 
SB 

IG 

9073158312 

9051047493 

2 Education 

সম রদন exam সআ রদন Whatsapp group এ খাতা upload 

এয link সদয়া রফ l  মাযা google classroom ফা  

Whatsapp group এ সনআ শুধু ভাত্র তাযা খাতা upload এয 

link াওমায েনয রনরচয এআ নাম্বারয সমাগারমাগ করযা l  

SS- 9831665813 RM- 98302 95571 SG-798060 

9203 PB-99032 20056 JA- 87770 91892 

RM 

SS 

9830295571 

9831665813 

3 English english.maheshtalacollege@gmail.com SG 
9433511723 

9830382625 

4 Geography geography@maheshtalacollege.ac.in 
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 

সম রদন exam সআ রদন Whatsapp group এ খাতা upload 

এয link সদয়া রফ l  মাযা google classroom ফা  

Whatsapp group এ সনআ শুধু ভাত্র তাযা খাতা upload এয 

link াওমায েনয রনরচয এআ নাম্বারয সমাগারমাগ করযা l  

RD(P)-7003459156/ SM-9830472198/  

AN- 9674836280 

SM 

RD(P) 

 

9830472198 

9647435115 

8 Sanskrit sanskrit.maheshtalacollege@gmail.com 
SC 

PD 

9874116668 

8972450953 

9 Journalism jmc.maheshtalacollege@gmail.com MJ 8348142020 

10 
Computer 

Science 
computersc.maheshtalacollege@gmail.com 

SD 

PR 

9830525769 

9564883781 

11 Mathematics mathematics.maheshtalacollege@gmail.com 
ARM 

SSM 

9007961952 

9647050423 

12 Chemistry chemistry.maheshtalacollege@gmail.com KM 9883216125 

13 Physics arindambasu@hotmail.com AB 9433119075 

14 Economics economics.maheshtalacollege@gmail.com 
SL 

SD(E) 

9832460165 

9734082487 

15 Commerce commerce.maheshtalacollege@gmail.com 
SJ 

CS 

9433371484 

9874554357 

 

 প্ররতরর্ যীক্ষায প্রশ্নত্রগুরর যারয যীক্ষাথগীরদয করররেয ওরয়ফাআর্ 

(https://www.maheshtalacollege.ac.in/sem-3-sem-5-exam-2021) সথরক িাউনররাি কযরত াযরফ। 

এরক্ষরত্র সকারনা ভযায ম্মুখীন রর, যীক্ষাথগীযা রনরেরদয রফবাগীয় আ-সভর অআরিরত ফা 

mcexam2021@gmail.com এআ আ-সভর অআরিরত সভর করযও প্রশ্নত্র রনরত ারয। 

 নরাআন ভাধযরভ উত্তযত্র েভা রদরত করঠন ভযায ম্মুখীন রর যীক্ষাথগীযা সআ সক্ষরত্র                   

                ৩০                                      ।  

 

 

***************** 

mailto:bengali.mcexam@maheshtalacollege.ac.in
mailto:english.maheshtalacollege@gmail.com
mailto:geography@maheshtalacollege.ac.in
mailto:history.maheshtalacollege@gmail.com
mailto:philosophy.maheshtalacollege@gmail.com
mailto:sanskrit.maheshtalacollege@gmail.com
mailto:jmc.maheshtalacollege@gmail.com
mailto:computersc.maheshtalacollege@gmail.com
mailto:mathematics.maheshtalacollege@gmail.com
mailto:chemistry.maheshtalacollege@gmail.com
mailto:arindambasu@hotmail.com
mailto:economics.maheshtalacollege@gmail.com
mailto:commerce.maheshtalacollege@gmail.com
https://www.maheshtalacollege.ac.in/sem-3-sem-5-exam-2021

