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১. পরী াথ েদর  A4 size এর পাতা
পাতা অ  ছাট বা বড় হেল িচ ার
লখা যােব না।  

২.উ রপ  পরী াথ র িনেজর
Document াহ  হেব না। ( use Black pen
৩.উ রপ  ট সেবা  ১০ পাতার
নয়।  
৪. পরী ার শেষ পরী াথ েক 
সম  পাতা িলেক পরপর ান
ভােলা হয়।িপিডএফ ছাড়া অন  file 
৫. pdf file টর নাম িদেত হেব 
এইভােব নমকরণ আবিশ ক ।আমােদর
৬. ফাইল টর সেবা  SIZE হেব
এর হেল পরী াথ  স টেক েয়াজেন
পাের।  
৭.পরী াথ েক িত ট পপােরর
পপার অনুযায়ী কেলজ থেক দ
চ া কের িনেজর Email Id থেক

জায়গায় যন সই পরী ার পপার
৮. কােনা পরী াথ  কােনাভােবই
পরী া শেষ ২ ঘ ার মেধ  কেলেজ
৯.  প  পরী া র ৩০ িমিনট
LOGIN কের ডাউনেলাড করেত
ওসরাসির Download করেত  পারেব।
দেখ িনেত হেব। 
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পাতা ব বহার করেত হেব, যা তােদর হােতর কােছ
িচ ার কারণ নই। কােনা নাটবুক /খাতা বা তার

িনেজর হােত লখা হেব। কােনা computer typed 
Black pen if possible ) 

পাতার হেব। এক ট পাতার এক িপেঠই িলখেত হেব

পরী াথ েক কােনা Document Scanner িদেয় ান কের
ান কের এক ট .pdf file বানােত হেব। ান 300DPI
file াহ  নয়।  
 এইভােব: uid_course id__subject code_college code_date

আমােদর কেলজ কাড হেলা : 112 
হেব 9 MB।  9  MB র বিশ হেল তা বািতল হেব। ফাইল
েয়াজেন সংকুিচত (COMPRESSED ) কের িনধািরত

পপােরর পরী ার জন  িনধািরত সময় শেষ পরবত  ১
দ  িনিদ   Email ID ত রণ করেত হেব। পরী াথ

থেক ফাইল ট পাঠােনার। Email ট পাঠােনার সময়
পপার নাম ট উে খ কের।  

কােনাভােবই Email ID র মাধ েম জমা িদেত না পারেল তা
কেলেজ যেয় Hardcopy জমা করেত পারেব।  

িমিনট পূেব পরী াথ  িনেজর USER  ID ও পাসওয়াড
করেত পারেব। বাকুঁড়া  িব িবদ ালেয়র ওেয়বসাইট

পারেব। এখােন পরী ার তািরখ, সময় এবং পপােরর
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THE BANKURA 

University, Ref. 

কােছ সহজলভ ।  
তার পাতা িছেড় 

computer typed বা printed 

হেব , দুই িপেঠ 

কের উ রপে র 
300DPI এ করেল 

uid_course id__subject code_college code_date 

ফাইল বড় Size 
িনধািরত size করেত 

১ ঘ ার মেধ  
পরী াথ  যন 

সময় Subject এর 

তা সইিদেনই 

পাসওয়াড িদেয় 
ওেয়বসাইট এ  িগেয় 

পপােরর নাম ট 



 
 
১০.এছাড়া কেলেজ ওেয়বসাইট 
িব িবদ ালেয়র ওেয়বসাইট এ প
11. Model Answer script: 
উ রপে র িত ট পাতার ওপেরর
 
Page No.01 out < write Present page number> out of < write last page number>
Name of Examinations: Bankura University 
Semester II/IV/VI (Theory) Examinations 2021
UID No------------------------------
Institution of Examinee------------
Course Title -------------------------
Course Id (Follow question paper)
Mail Id (paper specific mail id)
 
[ েত ক পরী াথ েক বাকুঁড়া িব িবদ ালেয়র
বলা হে ।] 

 
 
 
 
 
 
 
 

 এ এক ট link দওয়া  থাকেব য ট ি ক কের
প  Downloading এর Option এ যেতপারেব।

ওপেরর অংেশ য ট িলখেত হেব : 

out < write Present page number> out of < write last page number>
Name of Examinations: Bankura University Undergraduate (Honours/Programme) 

(Theory) Examinations 2021-22 
----            Name--------------------  

------------ Subject--------------------- 
-------------------------Course Code--------------------- 

question paper)---------------------Phone Number-------------
(paper specific mail id)----------------------- 

িব িবদ ালেয়র িনেদশাবলী ও Exam Routine অনুসরণ

কের তারা বাকুঁড়া 
যেতপারেব।  

out < write Present page number> out of < write last page number> 
Undergraduate (Honours/Programme) 

-------------Sending 

অনুসরণ করেত 

 


