
 ইউিজর উ�র ি�ে�র ��প� 
ডাউনেলাড, ফরম�াট এবং জমা 
�দওয়ার �ি�য়া (স�ান)
�সিম�াস� - �থম, তৃতীয় এবং 
প ঞ্চম(ত�) পরী�া 2020 – 21

িনেদ�শ অনুসাের, ইউিজ (স�ান) �সিম�ার - �থম, তৃতীয় ও প�ম িশ�াথ� / পরী�াথ� 
(িনয়িমত ও এসএনিস উভয়) উভেয়র তেথ�র জন� এিট অবিহত করা হেয়েছ �য ইউিজ 
�শষ �সিম�ােরর (I, III এবং V) পরী�ার মাচ� 2021 (িথওির) ), 

িন�িলিখত�িল হ'ল উ�র ি���িলর ��প� ডাউনেলাড, ফম��াট 
এবং জমা �দওয়ার �ি�য়া যা পরী�াথ�েদর সুিবধােথ� কেঠারভােব 
অনুসরণ করা দরকার:

1] কাগজিট উ�র ি�� িহসােব ব�বহার করেত হেব:
• �াথ� / পরী�াথ�রা ��পে�র �ে�র উ�র�িল সরল সাদা এ 4 এ িলখেত পােরন

বািড়েত তােদর জন� উপল� আকােরর কাগজ



P কাগেজর আকারিট িকছ�টা বড় বা �ছাট হেল �াথ� / পরী�াথ�েদর দুি��ার দরকার 
�নই

• �াথ� / পরী�াথ�েদর বাজার �থেক এ 4 আকােরর কাগজ িকনেত হেব না তেব ঘের 
বেস থাকা কাগজ ব�বহার ক�ন

একই আকার

Used ব�ব�ত কাগজপ� �কানও �নাটবুক / খাতার সােথ সংযু� বা অংশ হওয়া উিচত 
নয়। কাগজপ� থাকা উিচত

পৃথক শীট

2] উ�র ি�ে� �লখা:

• �কানও কি�উটার টাইপড বা মুি�ত নিথ অনুেমািদত নয়

পরী�াথ�েদর উ�র িলখেত হেব িনজ� হ�া�ের

3] পরী�ার িববরণ উ�র ি�ে� িলখেত হেব:

 নীেচর িববরণ�িল / তথ� �িতিট উ�র পৃ�ার শীষ� মািজ�েন িলখেত হেব

পরী�াথ� �ারা ি��:

পৃ�া নং ০১ <<পেয়ে�র িভি�েত �শষ পৃ�ার ন�রিট িলখুন] এর বাইের> 
উপি�ত পৃ�া�িল ন�র িলখুন>>

পরী�ার নাম: বাঁকুড়া িব�িবদ�ালয় �াতক (স�ান) �সিম�ার I / III / V 
(ত�)



2021 পরী�া

ইউআইিড নং ._____________________ �কাস� �কাড (িসেলবাস 
অনুযায়ী) _____________

পরী�াথ�র নাম ____________ �কাস� আইিড (��প� অনুসরণ ক�ন) 
___________________

পরী�ার �িত�ান ____________ িবষয় ___________________

4] উ�র ি�� পৃ�ার সীমা, ফাইল ফম��াট এবং 
ফাইেলর নাম:

�য �কান পরী�ার জন� পরী�াথ�র হােত িলিখত উ�র ি�� সেব�া� ১০ (দশ) হেত 
পাের

সরল সাদা এ 4 আকােরর কাগেজর পৃ�া (উভয় প�ই নয়) not

 

Any �কানও িবষয় / ��পে� যিদ পূণ� ন�র 40 এর �বিশ হয় তেব �কবলমা� �সই 
িবষয় / ��পে�র জন�

উ�র ি�� সীমা সব�ািধক 16 (�ষাল) পৃ�ায় সাদামাটা সাদা A4 আকােরর 
কাগেজর 

পরী�া �শষ করার পের পরী�াথ�েদর উ�র ি�� ব�বহার কের ছিব �তালা / 
��ান করেত হেব

অ�ােডাব ��ান, মাইে�াস� �ল�, ডকুেমে�র মেতা �গল �� ��াের পাওয়া যায় 
নিথ ��ানার অ�াপস

��ানার, পৃ�া ��ান ইত�ািদ এই অ�াপসিট উ�র ি��িটেক �বদু�িতন ফাইেল 
�পা�র করেব



Document ডকুেম� ��ানার অ�াি�েকশন�িলেত, সম� পৃ�া�িলর ফেটা এেকর 
পর এক �নওয়া �যেত পাের, একিট একক �তির করেত

ফাইল

• �বদু�িতন ফাইল অবশ�ই .pdf ফম��ােট সংর�ণ করা উিচত। িপিডএফ ব�তীত অন� 
�কানও ফম��াট অনুেমািদত নয়

File ফাইেলর নামিট িন��প হওয়া উিচত: 

uid_course id_subject_colge code_date

�কাস� আইিড,সাবেজ�, কেলেজর �কাড, ইউআইিড সকেলই �েবশ কােড� 
উপি�ত রেয়েছ

Answer উ�র ি�� অন� �কানও ফাইেলর নােমর সােথ সংর�েণর অনুমিত 
�দওয়া হেব না

5] �বদু�িতন ফাইেলর ফাইেলর আকার সীমা (উ�র 
ি��):



 �বদু�িতন উ�র ি�ে�র ফাইেলর আকার 9 এমিব সীমাব�

9 9 এমিব এর �চেয় �বিশ আকােরর �কানও ফাইল আপেলাড হেব না / 
�য়ংি�য়ভােব �পাট�াল �ারা �ত�াখ�াত হেব required বড় আকােরর 
ফাইল পরী�াথ� �ারা 9MB এর �চেয় কম সংকুিচত হেত পাের, 
�েয়াজেন



6] �বদু�িতন ফাইল জমা �দওয়া (উ�র ি��) / হাড� 
কিপ:

• �বদু�িতন উ�র ি�� পরী�াথ�র �ারা তার কেলেজ ইেমইল করেত হেব �শষ হওয়ার 
এক ঘ�ার মেধ�

পরী�ার িদন পরী�া

Answer উ�র ি�� �পা�র করার জন� পরী�াথ�েদর এক ঘ�া সময় �দওয়ার একিট 
সুিবধাজনক সময় �দওয়া হে�

�বদু�িতন ফাইল এবং ইেমিলং

Authority কেলজ কতৃ�প� ইেলক�িনক অনুিলিপ জমা �দওয়ার জন� ইেমল িঠকানা 
সরবরাহ করেব es

উ�র িলিপ

Still এখনও চ�ড়া� অবল�ন িহসােব ইেমল করেত অ�ম হেল, পরী�াথ�রা উ�র ি�� 
(হাড� কিপ) জমা িদেত পাের

পরী�ার িদন তার কেলজ দুিট পরী�া �শষ হওয়ার দুই ঘ�ার মেধ�

Exam পরী�ার িদন কেলেজ একিট সুিবধা �ক� থাকেব

]] পরী�াথ�েদর �পাট�াল অ�াকাউে�র ব�বহার: ��প� পাওয়ার প�িত

Exam পরী�ার িদন ��প� 30 িমিনট পাওয়া যায়। পরী�াথ�র পরী�া ��র 
আেগ

�েবশ ক�ন. পরী�াথ�েক ব�বহারকারীর আইিড এবং ব�বহার কের �পাট�ােল লগ 
ইন কের ��প�িট ডাউনেলাড করেত হেব

পাসওয়াড�

• ��প� িব�িবদ�ালেয়র ওেয়বসাইেট পাশাপািশ পাওয়া যােব

কেলেজর ি�ি�পাল / িটআইিস / ওআইিস 30 িমিনট। পরী�া ��র আেগ



Portal পরী�ার �পাট�াল অ�াকাউে�র ব�বহারকারীর নাম এবং পাসওয়াড� ফম� 
পূরেণর সময় ব�ব�ত িহসােব একই

Portal পরী�ার �পাট�াল অ�াকাউে�র ব�বহারকারীর নাম এবং পাসওয়াড� 
কেলেজর ি�ি�পাল / িটআইিস / ওআইিস�িলেতও উপল�


