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।। বিজ্ঞবি ।।
এতদ্বারা বড়জোড়া কজেজের প্রথম, তৃতীয় ও পঞ্চম সেমমস্টাজরর (অনােস) েমস্ত ছাত্রছাত্রীজের োনাজনা
যাজে সয সতামাজের সেমমস্টাজরর পরীক্ষা [UG (Honours) Semesters-I, III & V (Theory)
Examinations-2020-21 (Both Regular & SNC) আগামী তামরখ সথজক শুরু হজে। বাাঁকুড়া
মবশ্বমবেযােজয়র সনাটিশ অনু োজর (Notice Ref. No.- BKU/CE/178/2021) মনজে সতামাজের
েু মবধাজথস মকছু কথা বো হজে।
।। প্রশ্নপত্র পাওয়ার উপায় ।।
❖ সতামাজের সয েমস্ত Official WhatsApp Group আজছ সেখাজন পরীক্ষা শুরু হওয়ার 30 মমমনট
আজগ Question সপাস্ট করা হজব।
❖ https:/bkuexams.in- এই সপাটসাজে সতামরা UID & Password মেজয় েগ ইন কজর প্রশ্নপত্র
পাজব।
।। উত্তর পত্রত্রর জন্য পপপার বি হত্রি ।।
❖ সতামরা A4 সপপার বযবহার করজত পারজব উত্তর সেখার েনয। সতামরা যমে A4 সপপার না পাও
তাহজে সতামরা সয সপপার বযবহার কজরা সেখাজন মেখজত পাজরা। সতামাজের সকাজনা রকম দুমিন্তা
করার েরকার সনই A4 সপপার না সপজে।
।। উত্তরপত্রত্রর উপত্রর বি বি বিখত্রে হত্রি ।।
Bankura University UG (Honours) Semester I/III/V (Theory) Examinations-2021
UID No………………………………………Course Code……………………
Name of Examinee………………………… Course ID………………………
Institution of Examinee……………………Subject…………………………

❖ উপজর সয সয তথয মেখজত বো হজয়জছ সতামরা উত্তরপজত্রর েব কটা পাতায় সেটা মেখজব।
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❖ প্রজতযক পাতার উপজর সপে নম্বর (Page Number) মেজত হজব 1/10 এই রকম ভাজব। অথসাৎ 1/10,
2/10, 03/10, 04/10, 5/10, 6/10, 7/10, 8/10, 9/10, 10/10 এই রকমভাজব হজব।
❖ 40 নম্বজরর প্রজশ্নর উত্তর সেখার েনয সতামরা 10 টা পাতা বযবহার করজত পারজব, 10 পাতার সবমশ
পাতা সতামরা বযবহার করজত পারজব না। পাতার এক মেজক সতামরা মেখজত পারজব মকন্তু
সকাজনাভাজবই একটা পাতার দুইমেক বযবহার করজত পারজব না। (Use single side, not both side)
।। উত্তর পিখার পত্রর বি িরত্রে হত্রি ।।
❖ উত্তর সেখার পজর সতামরা পাতার নম্বর অনু োজর মপমিএফ (PDF) কজর মনজব। মপমিএফ করার েনয
সতামরা Adove Scan App বযবহার করজত পাজরা। মপমিএফ (PDF) ছাড়া সতামরা অনয সকাজনা
ফরমযাট (JPG) বযবহার করজত পারজব না।
❖ মপমিএফ এর নাম মনম্নমেমখত ফরমযাট অনু োজর হজব- UID No_Course ID_Subject_College
Code_Date (Admit এ সতামরা এই েব মকছু সপজয় যাজব।)
উোহরণ- 123456789_10101_Bengali_104_24.03.2021
।। ফাইিটি পোমাত্রেরত্রি িত্রিজ পেত্রি পেওয়া বন্বেিষ্ট ইত্রমত্রি পাঠাত্রে হত্রি ।।
❖ মপমিএফ (PDF) করা হজয় সগজে সতামরা সতামাজের ফাইেটি কজেে সথজক সেওয়া সপপার অনু যায়ী
মনমেস ষ্ট ইজমে আইমিজত (Email ID) সেন্ড করজব। ইজমে পাঠাজনার েময় খু ব োবধানতা অবেম্বন
করজত হজব সকননা ইজমে আইমি গুজো সেখজত প্রায় একই ধরজণর।
উোহরণ- বাাংো অনাজেসর সকাজনা ছাত্র বা ছাত্রী C-1 এর সপপারটি 104bng002@gmail.com এই
ইজমে আইমিজত পাঠাজব।
❖ ইজমে পাঠাজনার েময় ছাত্রছাত্রীজের োরটি মবষজয়র উপর নের রাখজত হজব, মবষয় োরটি হেFrom- unknown@gmail.com (এখাজন সতামাজের ইজমে থাকজব অথসাৎ সয ইজমে সথজক
পাঠাজনা হজব সেই ইজমে আইমি থাকজব।)
To- 104bn000@gmail.com (এখাজন সতামরা সপপার অনু োজর কজেে সথজক সেওয়া ইজমে
আইমি সেজব। উোহরণ-104bng000@gmail.com)
Subject- Semester Name, UID, Course Code (এখাজন সতামরা সতামাজের সেমমস্টার, ইউ
আইমি, সকােস সকাো়ি মেখজব, উোহরণ- 1st Sem, 123456789, AHSNS 101C-1)
Compose email- Respected Sir/Madam, please see the attached file below.
**পরীক্ষার েময় সশষ হবার পর সথজক সতামরা ১ ঘন্টা (1 Hour) পাজব মপমিএফ কজর ইজমে পাঠাজনার
েনয।
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।। ইত্রমি পাঠাত্রে অসু বিধা হত্রি পত্রর ।।
❖ যমে সকাজনা ছাত্র বা ছাত্রী ইজমে আইমিজত তার উত্তরপজত্রর মপমিএফ ফাইে পাঠাজত বযথস হয় তাহজে
সে কজেজে এজে উত্তরপত্র েমা মেজত পারজব। এর েনয পরীক্ষার পর সথজক ২ ঘন্টা (2 Hours)
সতামরা পাজব।
❖ পরীক্ষা মনজয় সকাজনা মেজ্ঞাো থাকজে সতামরা মনমেস ষ্ট মবভাজগর টিোরজের োজথ সযাগাজযাগ করজত
পাজরা অথবা barjoraexamsupport@gmail.com এই ইজমজে সমে পাঠাজত পাজরা।

Examination Routine

অন্ু মেযান্ু সাত্রর
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