NOTIFICATION
Sub: Question Paper download, Format & Submission process of answer script of UG
Programme Semesters - I, III & V (Theory) Examinations of the A.Y. 2020 - 21
As directed, it is hereby notified for information of UG Programme Semesters - I, III & V
students/examinees (both Regular & SNC) that in relation to the UG End Semesters (I, III &
V) Theory Examinations of the A.Y. 2020 - 21, the followings shall be the Question Paper
download, format & submission process of Answer Scripts, which need to be strictly followed
for convenience of examinees:
1] Paper to
•

be used as answer script:

Candidates / examinees may write the answers to the questions in the Question Paper in
plain white A4 size paper as available to them at home

•
•

Candidates / examinees need not worry if size of Paper is a bit bigger or smaller
Candidates / examinees need not buy A4 size Paper from market but use paper available
at home of similar size

•

Papers used should not be a part of or, attached to any Notebook/ Khata. The Papers should
be in separate sheets

2] Writing
•
•

on answer script:

No computer typed or printed documents are allowed
Examinees have to write the answers in their own handwriting

3] Exam

details to be written on answer script:

•

The following details / information must be written on the top margin of each and every
page of answer script by examinee:

Page No.01<Write present page number> out of <Write last page number based on point 4]>
Name of Examinations: Bankura University Undergraduate (Programme) Semester I/
III/ V (Theory) Examinations 2021
UID No._____________________ Course Code (As per syllabus) _____________
Name of Examinee ____________ Course ID (Follow question paper)
___________________ Institution of Examinee ____________ Subject
___________________

4] Answer script
•

page limit, file format, file size & file name:

The handwritten answer script of the examinee for any examination can be a maximum of
10 (ten) pages of plain white A4 size paper (not both sided).

•

For subjects like Chemistry, Physics, Mathematics, etc. requiring examinees to write
equations / calculations, the answer script limit may be increased to a maximum of 12
(twelve) pages of plain white A4 size paper (not both sided)

•

After completing the exam, examinees will have to take photograph / scan the answer script
using document scanner apps available in google play store like Adobe Scan, Microsoft
Lens, Document Scanner, Page Scan, etc. These apps will convert answer script to
electronic file

•

In the document scanner apps, photos of all pages can be taken one after another, to create
one single file

•
•

The electronic file must be saved in .pdf format. No other format is allowed except pdf
The file name should be as follows: uid_course id_subject_college code_date. where
course id, subject, college code, uid all are present in admit card

•
•
•
•

Saving the answer script with any other file name will not be allowed
The file size of the electronic answer script is limited to 9 MB
Any file more than 9 MB in size will be rejected
Large size file may be compressed to less than 9MB by examinee, if required

5] Submission
•

of electronic file (answer script)/hard copy:

Electronic answer script has to be emailed by the examinee to his/her college within one
hour of end of examination on the day of the examination

•

A convenience time of one hour is being provided to examinees for converting answer
script to electronic file and emailing

•

The college authority will provide the email address(es) to submit the electronic copy
of the answer script

•

If still unable to email, as a final resort, examinee may submit the answer script(s) (hard
copy) to her/his college within two hours of end of examination on the day of the
examination

•

If a student has more than one exams on a particular day then she/he may email/submit
the answer scripts after the end of the final exam of that day within the time limit mentioned
above

•

There will be a facilitation centre at the college on examinations days

6] Procedure
•

to get Question Paper

Question Paper on day of exam is available 30 mins. before commencement of exam in
examinee’s login. Examinee will have to download the question paper by logging in to the
portal using user id & password

•

Question Paper will also being available on the University website as well as to the
Principals/TiCs/OiCs of colleges 30 mins. before commencement of exam

•

Exam portal account’s username & password is same as those used during form fill-up
Exam portal account’s username and password is also available to Principals/TiCs/OiCs
of colleges

•

7] Step

by Step procedure to download Question Papers from user login

Step 1: To download questions, please visit the link - https://bkuexams.in
Step 2: Please Enter “Username” “Password” and “Captcha” to log-in to the portal

Step 3: Click on the “Question Paper” Section. Select the “Question Paper Download” option
from the drop-down menu.

Step 4: Once download question paper webpage appears on the screen, please check the exam
date, exam time and then choose the appropriate Question Paper from the adjacent tab. Click on
the download button to download the question paper.

Note: 1. Green mark (Download) Question Papers are related to previous exams, which are
closed now. Blue mark (Download) Question Paper is related to current exam. Next, subsequent
exams are marked in Red (Coming up).
2. If by any chance, you are logged out from the system then please try by logging in again.

নিয়মাবলী

1. পরীক্ষার্থীরা ঘরর বরে েহজলভ্য োদা A4 আকাররর কাগরজ প্রশ্নপরের প্ররশ্নর উত্তর ললখরে পাররন
যদি কাগরজর আকারটি লকছু টা বড় বা ছছাট হরল প্রার্থী / পরীক্ষার্থীরদর লিন্তা করার দরকার ছনই

2. পরীক্ষার্থীরদর বাজার ছর্থরক A4 আকাররর কাগজ লকনরে না পারেন, েরব একই আকাররর বালড়রে পাওযা কাগজ বযবহার কো যযরে
পারে।

3. ছকানও ছনাটবুক / খাোর য েঁ ড়া পাো ব্যাব্হাে কো চলরব্ না।

4. ছকানও কলিউটার টাইপড বা মুলিে নলর্থ অনুরমালদে নয। পরীক্ষার্থীরদর উত্তর ললখরে হরব লনজস্ব হস্তাক্ষরর।

লনম্নলললখে লববরণ / ের্থয অবশ্যই পরীক্ষার্থীর দ্বারা উত্তর লিরের প্রলেটি পৃ ষ্ঠার উপররর মালজিরন ললখরে হরব:
Page No.01<Write present page number> out of <Write last page number based on point 4]>
Name of Examinations: Bankura University Undergraduate (Programme)
Semester I/ III/ V (Theory) Examinations 2021
UID No._____________________ Course Code (As per syllabus) _________
Name of Examinee ____________ Course ID (Follow question paper)
___________________ Institution of Examinee ____________ Subject
___________________

5. ছে ছকানও পরীক্ষার জনয পরীক্ষার্থীর হারে লললখে উত্তর লিে েবিালিক 10 (দশ্) ছেইন োদা A4 আকাররর কাগজ (উভ্য পরক্ষর
নয) হরে পারর।

6. রোযন, পদার্থিলবজ্ঞান, গলণে ইেযালদর জনয পরীক্ষার্থীরদর েমীকরণ / গণনা ছলখার জনয প্ররযাজনীয উত্তরগুললর জনয উত্তর লিরের
েীমা েবিালিক 12 (বাররা) পৃ ষ্ঠার োদা A4 আকাররর কাগরজর (উভ্য পরক্ষর নয) বাড়ারনা ছেরে পারর

7. পরীক্ষা ছশ্ষ করার পরর পরীক্ষার্থীরদর অযারডাব স্ক্যান, মাইররােফ্ট ছলন্স, ডকুরমন্ট স্ক্যানার, পৃ ষ্ঠা স্ক্যান ইেযালদর মরো গুগল ছে
ছটারর উপলব্ধ ডকুরমন্ট স্ক্যানার অযালেরকশ্নগুলল বযবহার করর উত্তর লিে ছোলা / স্ক্যান কররে হরব এই অযাপেটি উত্তর লিেটিরক
ববদ্যযলেন ফাইলগুললরে রূপান্তর কররব
ডকুরমন্ট স্ক্যানার অযালেরকশ্নগুললরে, একটি একক ফাইল বেলর কররে, েমস্ত পৃ ষ্ঠার ফরটা এরকর পর এক ছনওযা ছেরে পারর

8. ববদ্যযলেন ফাইল অবশ্যই .pdf ফমিযারট েংরক্ষণ করা উলিে। লপলডএফ বযেীে অনয ছকানও ফমিযাট অনুরমালদে নয

9. File ফাইলের নামটি ননম্নরূপ হওযা উনিত: uid_course id_subject_college code_date। ই মমল করার সময়
EMAIL এর SUBJECT এর জায়গায় নিজজর িাম এবং UID অবশ্যই নলখজে হজব।

10. উত্তরপত্র অনয ছকানও ফাইরলর নারমর োরর্থ েংরক্ষরণর অনুমলে ছদওযা হরব না

11. ববদ্যযলেন উত্তর লিরের ফাইরলর আকার 9 MB েীমাবদ্ধ। 9 MB আকাররর ছবলশ্ ছকানও ফাইল প্রেযাখযান করা হরব। বড়
আকাররর ফাইলটি পরীক্ষার্থীর দ্বারা 9MB এর ছিরয কম েংকুলিে হরে পারর, েলদ প্ররযাজন হয ।

12. ববদ্যযলেন উত্তর লিে পরীক্ষার্থীর দ্বারা পরীক্ষার লদন পরীক্ষার ছশ্রষর এক ঘন্টার মরিয োর করলজগুললরে ইরমল কররে হরব।

13. উত্তরপত্র ববদ্যযলেন ফাইল এবং ইরমল রূপান্তর করার জনয পরীক্ষার্থীরদর এক ঘন্টা েু লবিার েময েরবরাহ করা হরে ।

14. করলজ কেৃিপক্ষ উত্তরপত্রটিে ববদ্যযলেন অনুলললপ জমা ছদওযার জনয ইরমল ঠিকানা েরবরাহ কররব
এখনও িূড়ান্ত অবলম্বন লহোরব ইরমল কররে না পাররল পরীক্ষার্থীরা পরীক্ষার লদন পরীক্ষার ছশ্রষর দ্যই ঘন্টার মরিয োর / োর করলরজ
উত্তর লিে (গুলল) (হাডি কলপ) জমা লদরে পারর

15. ছকান লশ্ক্ষার্থীর েলদ লনলদি ষ্ট লদরন একালিক পরীক্ষা হয েরব ছে উলিলখে েমযেীমার মরিয লদরনর িূড়ান্ত পরীক্ষা ছশ্ষ হওযার পরর
উত্তর লিেগুলল ইরমল / জমা লদরে পারর

16. পরীক্ষার লদন করলরজ একটি েুলবিা ছকন্দ্র র্থাকরব

17. পরীক্ষার লদন প্রশ্নপে 30 লমলনট আরে পাওযা যারব্ পরীক্ষার্থীর লগইরন পরীক্ষা শুরুর আরগ। পরীক্ষার্থীরক ইউজার আইলড এবং
পােওযাডি বযবহার করর ছপাটিারল লগ ইন করর প্রশ্নপেটি ডাউনরলাড কররে হরব।

18. প্রশ্নপে লবশ্বলবদযালরযর ওরযবোইরট পাশ্াপালশ্ পাওযা োরব করলরজর লপ্রলন্সপাল / টিআইলে / ওআইলে 30 লমলনট। পরীক্ষা শুরুর
আরগ পরীক্ষার ছপাটিাল অযাকাউরন্টর বযবহারকারীর নাম এবং পােওযাডি ফমি পূ ররণর েময বযবহৃে লহোরব একই পরীক্ষার ছপাটিাল
অযাকাউরন্টর বযবহারকারীর নাম এবং পােওযাডি করলরজর লপ্রলন্সপাল / টিআইলে / ওআইলেগুললরেও উপলব্ধ বযবহারকারী লগইন ছর্থরক
প্রশ্নপে ডাউনরলাড করার জনয িারপ িারপ পদ্ধলে

পদরক্ষপ 1: প্রশ্নগুলল ডাউনরলাড কররে, দযা করর ললঙ্কটি ছদখু ন - https://bkuexams.in
পদরক্ষপ 2: দযা করর ছপাটিারল লগ ইন কররে "বযবহারকারীর নাম" "পােওযাডি" এবং "কযাপিা" ললখু ন

Principal

