NOTICE

DATE: 30.07.2021

GUIDELINES FOR EXAMINEE OF (EVEN SEM) BANKURA UNIVERSITY
[ These Guidelines are prepared in compliance with the notification of Bankura University, Ref. No.:
BKU/CE/UG/455/2021, Dated : 27.07.2021 ]

১. পরীক্ষার্থীদের A4 size এর পাতা ব্যব্হার করদত হদব্, যা তাদের হাদতর কাদে
সহজলভ্য। পাতা অল্প ছোট ব্া ব্ড় হদল চিন্তার কারণ ছেই । ছকাদো ছোটব্ুক /
খাতা ব্া তার পাতা চেদড় ছলখা যাদব্ ো।
২.উত্তরপত্র পরীক্ষার্থীর চেদজর হাদত ছলখা হদব্। ছকাদো computer typed ব্া
printed Document গ্রাহয হদব্ ো। ( use Black pen if possible )
৩.উত্তরপত্র টট সদব্াচ্চ
ব ১০ পাতার হদব্। একটট পাতার এক চপদেই চলখদত হদব্ ,
েুই চপদে েয়।
৪. পরীক্ষার ছেদে পরীক্ষার্থীদক ছকাদো Document Scanner চেদয় স্ক্যাে কদর
উত্তরপদত্রর সমস্ত পাতাগুচলদক পরপর স্ক্যাে কদর একটট .pdf file ব্াোদত হদব্।
স্ক্যাে 300 DPI এ করদল ভ্াদলা হয় । চপচিএফ োড়া অেয file গ্রাহয েয়।
৫. pdf file টটর োম চেদত হদব্ এইভ্াদব্ uid_course id__subject code_college
code_date এইভ্াদব্ োমকরণ আব্চেযক । আমাদের কদলজ ছকাি হদলা : 112
৬. ফাইল টটর সদব্াচ্চ
ব SIZE হদব্ 9 MB। 9 MB র ছব্চে হদল তা ব্াচতল হদব্। ফাইল
ব্ড় Size এর হদল পরীক্ষার্থী ছসটটদক প্রদয়াজদে সংকুচিত ( COMPRESSED ) কদর
চের্াচরত
ব
size করদত পাদর।
৭.পরীক্ষার্থীদক প্রচতটট ছপপাদরর পরীক্ষার জেয চের্াচরত
ব
সময় ছেদে পরব্তী ১
ঘন্টার মদর্য ছপপার অেুযায়ী কদলজ ছর্থদক প্রেত্ত চেচেব ষ্ট Email ID ছত ছপ্ররণ
করদত হদব্। পরীক্ষার্থী ছযে ছিষ্টা কদর চেদজর Email Id ছর্থদক ফাইল টট
পাোদোর। Email টট পাোদোর সময় Subject এর জায়গায় ছযে ছসই পরীক্ষার
ছপপার োম টট উদেখ কদর।

৮. ছকাদো পরীক্ষার্থী ছকাদোভ্াদব্ই Email ID র মার্যদম জমা চেদত ো পারদল তা
ছসইচেদেই পরীক্ষা ছেদে ২ ঘন্টার মদর্য কদলদজ ছযদয় Hardcopy জমা করদত
পারদব্।
৯. প্রশ্নপত্র পরীক্ষা শুরুর ৩০ চমচেট পূদব্ ব পরীক্ষার্থী চেদজর USER ID ও
পাসওয়ািব চেদয় LOGIN কদর িাউেদলাি করদত পারদব্। ব্াাঁকুড়া চব্শ্বচব্েযালদয়র
ওদয়ব্সাইট এ চগদয় ও সরাসচর Download করদত পারদব্।
১০. এোড়া কদলদজ ওদয়ব্সাইট এ একটট link ছেওয়া র্থাকদব্ ছযটট চিক কদর
তারা ব্াাঁকুড়া চব্শ্বচব্েযালদয়র ওদয়ব্সাইট এ প্রশ্নপত্র Downloading এর Option এ
ছযদত পারদব্।
11. Model Answer script :
উত্তরপদত্রর প্রচতটট পাতার ওপদরর অংদে ছযটট চলখদত হদব্
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