
বধমান িব িবদ ালেয়র াতক েরর থম, তৃতীয় ও
প ম সেম ােরর চূড়া পরী া সং া িবষেয়

েয়াজনীয় িকছু তথ

ছা ছা ীেদর সিুবধােথ
বাংলা িবভাগ, মানকর কেলজ ারা পিরেবিশত



চূড়া পরী ার খুিঁটনািট : একনজের

সেম ার পরী ার ফম
িফলােপর তািরখ

অ াডিমট কাড
দওয়ার তািরখ

পরী া র
তািরখ

থম ১২/০৩/২০২১ - ১৭/০৩/২০২১ ২০/০৩/২০২১ ২২/০৩/২০২১

তৃতীয় ২৩/০২/২০২১ – ০১/০২/২০২১ ০৪/০৩/২০২১ ০৮/০৩/২০২১

প ম ০৫/০৩/২০২১ – ১২/০৩/২০২১ ১৫/০৩/২০২১ ১৭/০৩/২০২১



েয়াজনীয় তথ

পরী ার সময় –
৬০ ন েরর পরী ার ে – ৩ ঘ া
৪০ ন েরর পরী ার ে – ২ ঘ া

প ডাউনেলাড করার জন ৩০ িমিনট সময় পােব।
উ রপ ইেমল অথবা কেলেজ িগেয় জমা করার জন ৩০ িমিনট সময়
পােব।



পূণ বদু িতন িঠকানা

বধমান িব িবদ ালেয়র ওেয়বসাইট –

http://www.buruniv.ac.in

মানকর কেলেজর ওেয়বসাইট –

https://www.mankarcollege.org

http://mankarcollege.ac.in



উ রপ কমন হেব ? 
( থম পাতা) 



উ রপ কমন হেব ?
(িভতেরর পাতা) 

 সাদা A-4 মােপর কাগেজ উ র িলখেত হেব।

 সাদা কাগজিটর চািরিদেক যথাযথ মািজন িদেত
হেব।

 সাদা কাগজিটর যেকােনা একিপেঠ উ র
িলখেব।

 পাতা সংখ া বা পজ ন র িলখেত হেব।

 িব িবদ ালয় দ রাল ন র িলখেত হেব।

 িবষয় িলখেত হেব।

 প সংখ া বা কাস কাড িলখেত হেব।



েয়াজনীয় তথ

পরী া মূলত দুিট প িতেত দওয়া যােব –

১। অনলাইন মাধ েম

২। অনলাইন ও অফলাইন মাধ েম



১। অনলাইন পরী া প িতর খুিঁটনািট

ক) পরী ার িদেন একজন পরী াথী, পরী া র ৩০ িমিনট আেগ
থেক বধমান িব িবদ ালেয়র ওেয়বসাইট িকংবা িনেজর কেলেজর
(মানকর কেলজ) ওেয়বসাইট থেক প ডাউনেলাড করেত পারেব।

খ) এরপর পরী াথী ঐ ডাউনেলাড করা পে র িভি েত িনেজর
বািড়েত বেস িব িবদ ালয় ারা িনেদিশত িনিদ উ রপে ও িনিদ
সমেয়র মেধ উ র লখার সুেযাগ পােব।



১। অনলাইন পরী া প িতর খুিঁটনািট

গ) এরপর সই উ রপ িটেক মাবাইল ফান / কি উটােরর সাহােয
িপিডএফ আকাের তরী কের িনেত হেব।
ঘ) িপিডএফ করা উ রপে র ফাইলিট িনিদ নােম সভ কের (পরী াথীর
িনেজর রাল ন র) সিটেক কেলজ িনেদিশত িনিদ ইেমল আইিডেত
পািঠেয় িদেত হেব পরী া শেষর িনিদ সময় থেক ৩০ িমিনেটর মেধ ।
ঙ) ইেমলিট পাঠােনা হেয় গেল পরী াথীেক উ রপ িট সফলভােব পাঠােনার
মাণ প ইেমেলর ি নশট (তািরখ ও সময় উে িখত) িনেয় রাখেত হেব।



১। অনলাইন পরী া প িতর খুঁিটনািট
(ছিব থেক িপিডএফ বানােনার িকছু অ াপিলেকশেনর নাম)   

 ADOBE SCAN: PDF SCANNER WITH OCR, PDF CREATOR
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ভৃিত ।



অনলাইন প িতেত উ রপ পাঠােনার ইেমল আইিড

তািরখ প সংখ া ইেমল আইিড

- - পের জানােনা হেব
- - পের জানােনা হেব



২। অফলাইন পরী া প িতর খঁুিটনািট

ক) পরী ার িদেন একজন পরী াথী, পরী া র ৩০ িমিনট আেগ থেক
বধমান িব িবদ ালেয়র ওেয়বসাইট িকংবা িনেজর কেলেজর (মানকর কেলজ)
ওেয়বসাইট থেক প ডাউনেলাড করেত পারেব।

খ) এরপর পরী াথী ঐ ডাউনেলাড করা পে র িভি েত িনেজর বািড়েত
বেস িব িবদ ালয় ারা িনেদিশত িনিদ উ রপে ও িনিদ সমেয়র মেধ
উ র লখার সুেযাগ পােব।



২। অফলাইন পরী া প িতর খঁুিটনািট

গ) িব িবদ ালয় িনিদ সমেয়র মেধ উ র লখা শষ করার পর পরী াথী
িনেজ অথবা তাঁর পিরবােরর কােনা সদস পরী াথীর কেলজ দ
পিরচয়প (আইেডি িট কাড) সে িনেয়, পরী া শেষর িনিদ সময় থেক
৩০ িমিনেটর মেধ কেলেজ এেস িনিদ জায়গায় উ রপ জমা করেত
পারেব।

ঘ) উ রপ কেলেজ এেস জমা করার সময় পরী াথীেক কেলজ দ
নিথেত সই কের একিট াি ীকার প বা ি প সং হ কের িনেত হেব।



২। অফলাইন পরী া প িতর খঁুিটনািট

ঙ) উ রপ কেলেজ এেস জমা করার সময়
অবশ ই সামািজক দূর িবিধ মানেত হেব, মুেখ
যথাযথভােব মা পরেত হেব এবং হাত
স ািনটাইজার অথবা সাবান িদেয় পির ার
রাখেত হেব।



আমরা পরী াথীেদর পােশ আিছ

পরী ার িদন িলেত বা তার আেগ ও পের যিদ কােনা পরী াথী
কােনারকম সমস ার স ুখীন হয়, তাহেল সই পরী াথী িনি ধায়
মানকর কেলেজর স াননীয় অধ িকংবা মানকর কেলেজর
অিফস িকংবা িনজ িনজ িবভােগর িবভাগীয় ধান িকংবা িবভােগর
অধ াপকেদর দৃি আকষণ করেত পাের। পরী াথীেদর পরী া
সং া যাবতীয় সাহােয র জন আমরা সদা ত।



েভ া বাতা

বধমান িব িবদ ালেয়র অিধভু মানকর কেলেজর াতক
েরর থম, তৃতীয় ও প ম সেম ােরর য সকল

ছা ছা ী চূড়া পরী ায় অংশ হণ করেত চেলেছ, তােঁদর
সকেলর িত বাংলা িবভােগর প থেক রইেলা অেনক
অেনক ভকামনা।


