
Part – I, Part – II ছা ছা ীেদর জন  পরী া সং া  গাইডলাইন 

Part-1, Part-2 পরী াথীেদর থম কাজ :  

 কেলজ ওেয়বসাইট (www.bankimsardarcollege.org) এর General Notice থেক check list দেখ জেন নাও 

তামার কান কান পপাের সাি  আেছ। 

 এছাড়াও তামার পরী ার িটনটা কেলজ ওেয়বসাইট (www.bankimsardarcollege.org) থেক দেখ নাও। 

তামার িতিট পরী ার তািরখ ও সময় জেন নাও।  

 পরী ার উ র লখার জন  িনিদ  ফরম ােট করা উ রপে র PDF টা কেলজ ওেয়বসাইট থেক ডাউনেলাড কের নাও 

ও েয়াজন মেতা ি  আউট বর কের রােখা। সই িনিদ  উ রপে ই তামােক উ র িলখেত হেব।  

 েত ক পরী াথী তামরা তামােদর সাবেজ  কাড জেন নেব।    

 পরী ার িদন প  কাথায় পােব ? 

i) পরী া র ৩০ িমিনট আেগ  পাটােল ঢুেক CU রিজে শন না ার ও তামার Year িসেল  কের 

Student Login করেত হেব। সাবেজ  কাড অনুযায়ী তুিম তামার  ডাউনেলাড করেত পারেব ।  

ii) এছাড়াও কেলজ ওেয়বসাইট থেকও সাবেজ  কাড অনুযায়ী প  ডাউনেলাড করা যােব।  

  পাওয়ার পর কী করণীয় ? 

 উ রপে র front page ও last page তামার ছিব সহ (attendance sheet) সিঠকভােব িফল আপ করেত 

হেব। অন থায় উ রপ  বািতল করা হেব। 

 উ রপে র সােথ শেষর ২ িট পৃ া িহসােব  

- CU রিজে শন সািটিফেকেটর self attested Xerox ও  

- একিট ID Proof (Adhaar Card, Voter card ইত ািদর কান একিট) এর self attested Xerox 

িদেত হেব। এবং সবটা িনেয় একটাই PDF হেব। 

 িনেদশ অনুযায়ী 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 এবং প  অনুযায়ী Group – A/B অবশ ই িলখেব।  

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

 সম  উ র লখা হেয় গেল পজ ন র অনুযায়ী সািজেয় নাও ও PDF কের নাও। তাই front page, Group 

– A, Group – B,  Last attendance sheet একসে  কের  4 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  - https://youtu.be/N0lsva0HJiE )। 
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 খাতা িকভােব জমা করা যােব ? 

১. িপিডএফ করা উ রপ িট পাটােলর মাধ েম জমা করা যােব। েয়াজেন সংি  িবভােগর হ েড  না াের ফান 

কের িনেত হেব। 

২.  িপিডএফ করা উ রপ িট সাবেজ  অনুযায়ী সই সই িডপাটেমে র ইেমেল পািঠেয় খাতা জমা করা যােব। 

েয়াজেন সংি  িবভােগর হ েড  না াের ফান কের িনেত হেব। 

 

 পাটােল উ রপে র িপিডএফ আপেলাড করব িকভােব ? 

 তামােদর সুিবধােথ নীেচর Youtube link - এ ি ক কের খাতা পাটােল আপেলাড করার স ূণ িভিডও টা দেখ নাও 

– https://youtu.be/mR39CoN1y5Q 

 

 ১. পরী ার শেষ কেলজ ওেয়বসাইেট থাকা পাটাল িলে  ি ক কের িনিদ  তথ  িদেয় েবশ কেরা।  

১. 

 
 

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

২. 

 

https://youtu.be/mR39CoN1y5Q


 

 ৩. এরপর Choose file এ ি ক কের তামার মাবাইেলর য ফাইেল PDF Answer script টা সভ আেছ, 

সই ফা াের িগেয় িপিডএফ আনসার ি টা িসেল  কের নাও। 

৩. 

 

   
 

 

 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 সুেযাগ পােব। ভুল করেল ি তীয়বার আর 

সুেযাগ নই। 

৪. 

   উ রপে র PDF ফাইলটা িসেল  হেয়েছ ও ফাইেলর নাম দখা 

যাে  - দখার পর সাবিমট এ ি ক করেব।  



 

 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 ঘুরেত থাকেব । তত ণ তুিম মাবাইেলর ব াক বাটেন চাপ দেব না বা িরে শ করেব না বা নট অফ 

করেব না।  

আপেলাড ১০০% হওয়ার পর তুিম নীেচর ছিবর মেতা “Your Answer Script Uploaded 

Successfully” লখা দখেত পােব।  

৫. 

 

সবুজ কািলেত এই লখা না হওয়া পয  মাবাইল বা কি উটােরর ব াক বাটেন চাপ দেব না বা িরে শ করেব না 

 ৬. এরপর তুিম য খাতা জমা কেরেছা তার মাণ িহসােব Exam Acknowledgement Receipt এ ি ক 

কের যই পপােরর পরী া িদেয়েছা সই পপােরর Acknowledgement Receipt  ি  কের বা ি নশট 

তুেল নাও। 

 



 

 শেষ Log Out কের পাটাল থেক বিরেয় যাও।  

 মেন রেখা -  

১. িনেজর সাবেজ  কাড ও এ াম ডট মেন রােখা। 

২. িনিদ  সমেয়র মেধ  পরী া দাও, খাতা আপেলাড কর বা িবভােগর িনিদ  ইেমইল এ মল কেরা। 

 

িতিট িবভােগর ইেমইল আইিড ও ফান ন র 

(যিদ মইল কের িপিডএফ করা উ রপ  পাঠােত চাও, তাহেল সাবেজ  অনুযায়ী সই িডপাটেমে র মইেল 

তুিম উ রপে র PDF কিপ অ াটাচেম  কের পাঠােব। PDF করার সময় উ রপে র শেষর পাতা িহসােব 

তামার রিজে শন সািটিফেকট ও আধার কাডটাও ওই PDF file এর শষ পাতা িহসােব রাখেব। আর সই 

সােথ মইেলর Subject অংেশ িনেজর Name, CU Registration No., Subject Name, Paper, Mobile 

Number অবশ ই দেব। )  উ রপে র ছিব (jpeg image) তুেল পাঠােল সই উ রপ  বািতল করা হেব।  

Sl. No.  Department Course Name Contact No. e-mail ID 
1 Bengali Hons Anirban Basu 9830193975 bengali.honours@bankimsardarcollege.org 

    Gen 
Bebapriya 
Biswas 8777756594 bengali.general@bankimsardarcollege.org 

2 Economics Gen 
Nilendu 
Chatterjee 9836075820 economics.general@bankimsardarcollege.org 

3 Education Hons Tanusri Dey 9564143180 education.honours@bankimsardarcollege.org 

    Gen Tanusri Dey 9564143180 education.general@bankimsardarcollege.org 

4 English Hons 
Debanjan 
Banerjee 9874526857 english.honours@bankimsardarcollege.org 

    Gen 
Debanjan 
Banerjee 9874526857 english.general@bankimsardarcollege.org 

5 Geography Gen 
Bappaditya 
Koley 7980880546 geography.general@bankimsardarcollege.org 

6 History Hons Ayan Sarkar 9733808123 history.honours@bankimsardarcollege.org 

    Gen Ayan Sarkar 9733808123 history.general@bankimsardarcollege.org 

7 Philosophy Gen Arumita Dey 9830686671 philosophy.general@bankimsardarcollege.org 

8 Physical Education Gen 
Prasenjit 
Samanta 8820599623 phyedu.general@bankimsardarcollege.org 

9 Political Science Hons Swapna Paul 9163737498 polscience.honours@bankimsardarcollege.org 

    Gen Subir Karmakar 9830292727 polscience.general@bankimsardarcollege.org 

10 Sanskrit Hons Malay Debnath 8436684920 sanskrit.honours@bankimsardarcollege.org 

    Gen 
Jhulan Krishna 
Mandal 9732149929 sanskrit.general@bankimsardarcollege.org 

11 Botany Hons Sashi Sankar 9433679921 botany.honours@bankimsardarcollege.org 

    Gen Sashi Sankar 9433679921 botany.general@bankimsardarcollege.org 

12 Chemistry Hons Krshna Basu 9903142408 chemistry.honours@bankimsardarcollege.org 
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    Gen Krshna Basu 9903142408 chemistry.general@bankimsardarcollege.org 

13 Mathematics Gen Rina Chatterjee 9477458553 mathematics.general@bankimsardarcollege.org 

14 Physics Hons Abhijit Sidhanta 9830202486 physics.honours@bankimsardarcollege.org 

    Gen Abhijit Sidhanta 9830202486 physics.general@bankimsardarcollege.org 

15 Zoology Hons Aniruddha Maity 8420880273 zoology.honours@bankimsardarcollege.org 

    Gen Aniruddha Maity 8420880273 zoology.general@bankimsardarcollege.org 

16 B.Com. Hons & 
Gen Nibedita Mallick 9433200860 commerce@bankimsardarcollege.org 
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