ছা ছা ীেদর জন পরী া সং া


তামার এ াম িসিডউল টা কেলজ ওেয়বসাইট (www.bankimsardarcollege.org) থেক দেখ
নাও। তামার



গাইডলাইন

িতিট পরী ার তািরখ ও সময় জেন নাও।

পরী ার িদন

প

পরী া

i)

কাথায় পােব ?
র ৩০ িমিনট আেগ

Year/Semester িসেল

পাটােল ঢু েক CU রিজে শন না ার ও তামার

কের Student Login করেত হেব। তাহেলই তু িম তামার

ডাউনেলাড করেত পারেব ।
এছাড়াও কেলজ ওেয়বসাইট থেকও

ii)



প ডাউনেলাড করা যােব।

পাওয়ার পর কী করণীয় ?
 উ রপে র front page ও last page (attendance sheet) সিঠকভােব িফল আপ করেত
হেব। অন থায় উ রপ বািতল করা হেব।
 িনেদশ অনু যায়ী পির

ও

হােতর লখায় উ র িলখেব। উ রপে র front side এ

উ র িলখেব। পাতার ব াক সাইেড উ র িলখেব না। এর ফেল িপিডএফ


আসেব।

িত পাতার উপের Reg. No. , Roll No. Page No, Group – A/B/C অবশ ই িলখেব।

 মেন রেখা  সম

িতিট Group এর জন আলাদা Answer Sheet ব বহার করেতই হেব।

উ র লখা হেয় গেল পজ ন র অনু যায়ী সািজেয় নাও ও PDF কের নাও। তাই front

page, Group – A, Group – B, Group – C, Last attendance sheet একসে কের
৬ Mb এর মেধ PDF িট হেত হেব। সই PDF মাবাইেলর কান ফাইেল সভ হল দেখ
নাও।

(PDF

ফাইল

করার

প িত

youtube

এ

দেখ

নাও।

িল

-

ি ক কের িনিদ তথ িদেয়

েবশ

https://youtu.be/N0lsva0HJiE )।


পাটােল আপেলাড করব িকভােব ?
 ১. পরী ার শেষ কেলজ ওেয়বসাইেট থাকা পাটাল িলে
কেরা।
১.

 ২. এরপর য পপার পরী া িদ , সই পপােরর পােশ থাকা “Upload Answer এ ি ক
কেরা।
২.

 ৩. এরপর Choose file এ ি ক কের তামার মাবাইেলর য ফাইেল PDF Answer script
টা সভ আেছ, সই ফা াের িগেয় িপিডএফ আনসার ি
৩.

টা িসেল কের নাও।

 ৪. PDF Answer script িট ফাইনািল িসেল

হল িক না দেখ নাও ও সবেশেষ Submit

বাটেন ি ক কেরা। মেন রাখেব – Answer sheet কবলমা একবারই সাবিমট করার সু েযাগ
পােব। ভু ল করেল ি তীয়বার আর সু েযাগ নই।
৪.

 ৫. এরপর িকছু সময় ধের PDF Answer script আপেলাড হেত থাকেব। এিট সময়সােপ
িবষয়। ধয ধের কাজিট কেরা। যত ণ “Your Answer Script Uploaded Successfully”
দখাে

তত ণ আপেলােডর চাকািট ঘু রেত থাকেব । তত ণ তু িম মাবাইেলর ব াক বাটেন

চাপ দেব না বা িরে শ করেব না বা নট অফ করেব না।
আপেলাড ১০০% হওয়ার পর তু িম নীেচর ছিবর মেতা “Your Answer Script
Uploaded Successfully” লখা দখেত পােব।
৫.

 ৬. এরপর তু িম য খাতা জমা কেরেছা তার
Receipt এ ি ক কের সিট ি

মাণ িহসােব Exam Acknowledgement

কের বা ি নশট তু েল নাও।
৬.

 সবেশেষ Log Out কের পাটাল থেক বিরেয় যাও।
সবেশেষ একটা কথা। িনিদ সমেয়র মেধ পরী া দাও ও খাতা আপেলাড কর। েভ া রইল।

