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Office of the Controller of Examinations 

Ref No.: BKU/CE/425/2020                                                  Date: 25/09/2020 

বিজ্ঞবি  

(Bengali Version) 

বিষয় : উত্তরপত্রের আকার সম্পবকি ত বিত্রদি বিকা(ইউ.বি.ষষ্ঠ সসবিস্টার,পরীক্ষাসিূহ-২০২০). 

সংবিষ্ট বির্দে শািুসার্ে স্নাতক স্তর্েে (ষষ্ঠ সসবিস্টার্েে) বশক্ষার্থী/পেীক্ষার্থীর্দে স্নাতক (ষষ্ঠ সসবিস্টাে) 

পেীক্ষায় (অর্টািে ২০২০) িযিহৃতিয উত্তেপর্েে আকাে-আয়তি সংক্রান্ত অিশযিািয বিষর্য়ে তর্থযািবি 

তার্দে সুবিধাে জিয জ্ঞাপি করা হল । 

A] উত্তরপত্রের িিয িযিহৃতিয কাগিঃ 

 পরীক্ষার্থীরা প্রশ্নপত্রের উত্তর সলখার িিয বিত্রির িাবিত্রত লব্ধ এ৪(A4) আকাত্ররর সাধােণ 

কাগজ িযিহাে কের্ত পাের্ি । 

 কাগর্জে আকাে-আয়তি একটু িড় বকম্বা স াট হর্িও পেীক্ষার্থীর্দে উবিগ্ন হওয়াে সকার্িা 

কােি সিই । 

 একই আকৃবতে সে সকার্িা কাগজ ো গৃর্হই িভ্য সসই কাগজ িযিহাে কো সের্ত পার্ে  । এ৪ 

কাগজ ক্রর্য়ে জিয িাজার্ে োওয়াে বির্শষ প্রর্য়াজি সিই ।  

 সকার্িা খাতা িা সিাটিই-এে সর্ে সংবিষ্ট কাগজ পেীক্ষাে উত্তেপে বহর্সর্ি িযিহাে কো উবিত 

হর্ি িা  । পৃর্থক পৃর্থক কাগজ উত্তেপে বহর্সর্ি িযিহাে কোই িাঞ্ছিীয় ।  

B] উত্তরপত্রের বলখি পদ্ধবত: 

 সকার্িা  াপা িা কবিউটার্ে টাইপ কাগজ উত্তেপে বহর্সর্ি িযিহাে কো বিবষদ্ধ ।  

 বিজস্ব হস্তাক্ষর্ে উত্তে সিখা একান্তই আিশযক ।  
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C] উত্তেপর্ে পেীক্ষা সংক্রান্ত তর্থযািিীে বিশদীকেণ :  

 বিম্নবিবখত তর্থযািিী প্রবতটি পাতায় িাবজে র্িে উপর্ে পেীক্ষার্থীর্দে বিখর্ত হর্ি : 

 

 

Page 

 No. 

01/04 

Name of Examinations: Bankura University Undergraduate Semester VI Examinations 2020 

UID No._____________________  Activity ID/Code _____________ 

পেীক্ষার্থীে িািঃ                   ____________   সকাসে আই বি   ___________________ 

কর্ির্জে িািঃ                    ____________ বিষয়ঃ             ___________________ 

  

 

 

 

 

 Page 

  No. 

02/04 

Name of Examinations: Bankura University Undergraduate Semester VI Examinations 2020 

UID No._____________________  Activity ID/Code _____________ 

পেীক্ষার্থীে িািঃ                   ____________   সকাসে আই বি   ___________________ 

কর্ির্জে িািঃ                    ____________ বিষয়ঃ             ___________________ 

  

 

 

 

 



Page 3 of 8 
 

 

 

 

 

 

Page 

 No. 

03/04 

Name of Examinations: Bankura University Undergraduate Semester VI Examinations 2020 

UID No._____________________  Activity ID/Code _____________ 

পেীক্ষার্থীে িািঃ                   ____________   সকাসে আই বি   ___________________ 

কর্ির্জে িািঃ                    ____________ বিষয়ঃ             ___________________ 

  

 

 

 

 

Page 

 No. 

04/04 

Name of Examinations: Bankura University Undergraduate Semester VI Examinations 2020 

UID No._____________________  Activity ID/Code _____________ 

পেীক্ষার্থীে িািঃ                   ____________   সকাসে আই বি   ___________________ 

কর্ির্জে িািঃ                    ____________ বিষয়ঃ             ___________________ 
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D]উত্তেপর্েে জিয িযিহাের্োগয পাতাে সীিার্েখা বিধোেণ (সংখা) :  

 একজি পেীক্ষার্থী সে সকাি বিষর্য়ে পেীক্ষাে জিয এ৪ আকাত্ররর পৃষ্ঠা সিোবধক ৪টি (িােটি) 

িযিহাে কের্ত পাের্ি (পাতাে উভ্য় বদক এই বহসার্িে িাইর্ে র্থাকর্ি) । বির্দে বশকাটি সদওয়া 

হি পেীক্ষার্থীে প্রদত্ত বিদ্যযবতি উত্তেপে/ ফাইি সপ্রেণ /জিা / আপর্িাি ইতযাবদে সুবিধার্র্থে ।  

                              

 

 

 

 

                    (A4 size paper)     (A4 size paper)     (A4 size paper)     (A4 size paper) 

 েবদ সকার্িা প্রশ্নপর্েে পূণেিাি ২০-সিবশ হয় শুধুিাে সসই প্রশ্নপর্েে সক্ষর্ে উত্তেপর্েে 

সংখযা সিোবধক  য়টি কো সের্ত পার্ে । এর্ক্ষর্েও পাতাে িাপ এক র্থাকর্ি (এ৪) ।  

 েসায়ি,গবণত,ইতযাবদ বিষর্য় সিীকেণ/গণিাে জিয উত্তেপে বহর্সর্ি সিোবধক  ’টি সাদা এ-

৪ সাইর্জে কাগজ (অিশযই এক বদক) িযিহাে কো সের্ত পার্ে ।  

 পেীক্ষার্থীর্দে সিাঝিাে সুবিধার্র্থে উত্তেপর্েে একটি বিদশেি এই বিজ্ঞবির সত্রে যুক্ত করা হল।  

E] উত্তরপত্রের বিদ্যযবতি ফাইত্রল রূপান্তর:  

 পেীক্ষা সিাবির পর গুগুল সে সর্থত্রক অ্যািড স্ক্যাি, কযাত্রিরা স্ক্যািার,প্রি স্ক্যািার,কাগি 

স্ক্যািার ইতযাবদ অ্যাপত্রসর িাধ্যত্রি পরীক্ষার উত্তরপে স্ক্যাি কত্রর অ্র্থিা উত্তরপত্রের ছবি 

বিত্রত হত্রি । ঐ সকল অ্যাপসগুবল উত্তরপেগুবলত্রক বিদ্যযবতি ফাইত্রল রূপাবিত করত্রি ।                                                                                             

 চার পাতার উত্তরপে িাত্রি এই িয় সয চারটি আলাদা ফাইল । এগুবলর একটিিাে ফাইল 

হত্রি । 

 িকুর্িন্ট স্ক্যািাে অযাপ বদর্য় এর্কে পে এক পাতাে  বি বির্য় একটি বিদ্যযবতি ফাইি বতবে 

কের্ত হর্ি ।  

ONE TWO THREE FOUR 

01/04 02/04 04/04 03/04 
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 ঐ বিদ্যযবতি ফাইিগুবির্ক এেপে বপ বি এফ ফেিযার্ট জিা কের্ত হর্ি । এেজিয সকার্িা 

িবর্থস্ক্যািার্েে সাহােয বির্ত হর্ি । বপ বি এফ  াড়া অিয সকার্িা ফেিযাট গৃহীত হর্ি িা ।  

  বি িা স্ক্যাি োর্ত অস্পষ্ট,কার্িা বকম্বা অসংিদ্ধ িা হয় সসবদর্ক িক্ষ োখা িাঞ্ছিীয় । ছবি িা 

স্ক্যাত্রির বিষয় পঠিত্রযাগয এিং সুস্পষ্ট হত্রত হত্রি ।  

F] বিদ্যযবতি ফাইত্রলর িািকরণ (উত্তরপত্রের ফাইল):  

 ফাইত্রলর িাি হত্রি এরকি : UID_ACTIVITY ID. উদাহরণ স্বরূপ িলা 

যায়,ধ্রাযাক সকাত্রিা পরীক্ষার্থীর UID যবদ  17001010101 হয় এিং ACTIVITY 

ID 123456789 হয়, তর্ি তাে সপ্রবেত ফাইর্িে বশর্োিাি হর্ি : 

17001010101_123456789. 

 প্রশ্নপর্েে উপর্ে িয় সংখযাে  ACTIVITY ID  সদখর্ত পাওয়া োর্ি । এই  

ACTIVITY ID সকি পেীক্ষার্থীে অ্যাডবিট কাত্রডি ও সদখত্রত পাওয়া যাত্রি ।  

 সংেবক্ষত উত্তেপে অিয সকার্িা ফাইর্িে িার্ি আপর্িাি কোে অিুিবত সদওয়া হর্ি িা ।  

G] বিদ্যযবতি ফাইর্িে আয়তিসীিা (উত্তেপে): 

 সপ্রেণীয় বিদ্যযবতি ফাইি-এে আয়তি বতি এি বি -এে সিবশ হর্ি িা ।  

 বতি এি বি-এে সিবশ আয়তর্িে ফাইি হর্িই সপাটে াি িাো স্বয়ংবক্রয় ভ্ার্ি প্রতযাখযাত হর্ি  

 পেীক্ষার্থীর্দে আপর্িার্িে  সিসযাে জিয িৃহদাকাে ফাইর্িে স্থর্ি ফাইর্িে আয়তি সীবিত 

কো হি ।  

 পেীক্ষার্থীর্দে তাই ফাইর্িে আয়তি সীবিত/বিয়ন্ত্রর্িে সিষ্টা কের্ত িিা হর্ে ।  

 েবদ একান্তই প্রর্য়াজি হয় তর্ি িড় ফাইি সংর্কাির্িে িধযবদর্য় বতি এি বি-এে ির্ধয 

োখর্ত হর্ি ।  
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H] উত্তেপর্েে বিদ্যযবতি ফাইি জিা/অ্ন্তরভু্বিকেণ : 

 বিদ্যযবতি ফাইত্রল সংরবক্ষত উত্তরপে পরীক্ষা সিাবির দ্য’ঘন্টার িত্রধ্য ঐবদি িিা বদত্রত হর্ি ।                                                            

 পেীক্ষার্থীর্দে দ্য’ঘন্টা সিয় িোদ্দ হর্য়র্  উত্তেপর্েে বিদ্যযবতি ফাইর্ি রূপান্তে এিং 

অন্তভ্ে বিকেণ (আপর্িাি) এে জিয ।  

 ইউবিট্রাক সপাটে াি অ্যাকাউত্রের সিাতাি বিক কত্রর উত্তরপত্রের বিদ্যযবতি ফাইল িিা িা 

অ্ন্তরু্ি বক্ত করত্রত হত্রি ।  

 আপত্রলাড সফল হত্রল একটি POP UP সিত্রসি সর্ত্রস উঠত্রি । 

 বতি এি বি-এে সিবশ ফাইি হর্ি কবিউটে কতৃে ক তা স্বয়ংবক্রয়ভ্ার্ি প্রতযাখযাত হর্ি ।  

 ইউবিট্রাক সপাটে ার্ি আপর্িাি িা অন্তভু্ে বিকের্ণে সুবিধাে পাশাপাবশ একটি বি-িাক ঠিকািা 

(Email address )পেীক্ষাে বদিই প্রদত্ত হর্ি ।  

 উত্তেপে আপর্িাি কের্ত িা পাের্িও পেীক্ষার্থীর্দে আতবিত হর্ত হর্ি িা । তাো সর্ে সর্ে 

োিাই কর্ে সদখর্িঃ 

o ঐ সির্য় Internet-এে download গবত ।  

o উত্তেপর্েে বিদ্যযবতি ফাইর্িে আয়তি ।  

 েবদ একান্তভ্ার্ি অন্তভু্ে বিকের্ণ সে পেীক্ষার্থীো অসির্থে হর্ি তাো সংবিষ্ট কর্িজ 

কতৃে পর্ক্ষে অিুিবত সার্পর্ক্ষ প্রদত্ত email address ঐ বিদ্যবতি ফাইি পাঠার্ত পার্ে ।   

 কর্িজ কতৃে পর্ক্ষে অিুিবত  াড়া উত্তেপে প্রদত্ত email addressএ পাঠার্ি সসই উত্তেপে 

িার্জয়াপ্ত হর্ি এিং পেীক্ষার্থী অিুপবস্থত বহর্সর্ি গণয হর্ি ।  

I]পেীক্ষার্থীর্দে ইউবিট্রাক সপাটে ার্িে িযিহাে: 

 সকি পেীক্ষার্থীর্দে ইউবিট্রাক সপাটে াি অ্যাকাউত্রন্ট পরীক্ষার বদি (পরীক্ষা শুরুর ৩০বিবিট 

পূত্রিি) প্রশ্নপে ডাউিত্রলাড এিং পরীক্ষা সিাবির ২ ঘন্টার িত্রধ্য আপত্রলাড-এই দ্যত্রয়রই 

সুত্রযাগ পাওয়া যাত্রি ।  

 সিস্ত প্রশ্নই পেীক্ষার্থীো িাউির্িাি কের্ত পাের্ি ।  

 আপর্িাি সিাতাি বিক কোে পর্েই সকি বিদ্যযবতি উত্তেপে ফাইি আপর্িাি কো োর্ি 
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 পেীক্ষার্থীে  UID হি ইউবিট্রাক সপাটে ার্িে’ ইউজাের্িি এিং প্রর্িশক শব্দ                                 

( Password) (সেিি সেিি প্রর্য়াগর্োগয) পেীক্ষার্থীর্দে সিািাইর্ি সিশ কর্য়কিাে 

পাঠার্িা হর্ি (োো সিািাইি িম্বর্েে সাম্প্রবতকীকেণ( আপর্িট )কোে জিয আর্িদি 

কর্ে  তাো ২৯/০৯/২০২০ এিং তােপে সর্থর্ক িাতে া ( message) সপর্য় োর্ি ।  

 ইউবিট্রাক সপাটে ার্িে অ্যাকাউত্রন্টর ইউিার সিি এিং পািওয়াডি  সংবিষ্ট কত্রলি কততি পত্রক্ষর 

কাছ সর্থত্রকও পাওয়া যাত্রি ।  

J] বিদ্যযবতি উত্তরপত্রের িিা সদওয়ার িহিা:  

 সকি পেীক্ষার্থীর্দে অিুশীির্িে সুবিধাে জিয বিদ্যযবতি উত্তেপে পাঠার্িাে িহড়া প্রবক্রয়া 

অিুবষ্ঠত হর্ি ।  

 ৩০/০৯/২০২০(সিিা ৫টা পেেন্ত) 

ugmockapsubmission@bankurauniv.ac.in সিইর্িও বিদ্যযবতি উত্তেপে 

জিা সদওয়া যাত্রি ।  

 জিা সদওয়া বিদ্যযবতি ফাইি পাঠার্িাে সুর্োগ িাে একিােই বিির্ি ।   

 ির্ি োখর্ত হর্ি হাজাে হাজাে পেীক্ষার্থীো িযিহাে কের্ি এই প্রর্কৌশি । তাই পেীক্ষার্থীর্দে 

িােংিাে উত্তে সদওয়া িা সিইি পাঠার্িা উবিত িয় ।   

K]বিদ্যযবতি িাধযি িযিহাে কের্ িা এিি পেীক্ষার্থীিৃন্দ : 

 সে সকি পেীক্ষার্থী বিদ্যযবতি িাধযি িযিহাে কের্ত অসির্থে তাো উপর্োি বির্দে বশকাটি উর্পক্ষা 

কর্ে বির্ম্নাস্বাক্ষবের্তে পূিে বিজ্ঞবিগুবল  অ্িুসরণ করত্রত পাত্রর ।   

 এইরূপ পরীক্ষার্থী তার িাবির বিকটতি স্থত্রল অ্িবস্থত সযত্রকাত্রিা পরীক্ষা সহায়ক সকন্দ্র সর্থত্রক 

(িাাঁ কুিা বিশ্ববিদযাির্য়ে বিয়ন্ত্রিাধীি ২৪টি কর্িজ) প্রশ্নপর্েে হািে কবপ সংগ্রহ কের্ত পাের্ি ।   

 এইরূপ পেীক্ষার্থীর্দে পেীক্ষা সিাবপ্তে দ্য’ঘন্টাে ির্ধয সসই পেীক্ষা সহায়ক সকর্ে উত্তেপে জিা 

বদর্ত হর্ি । 

 সসই উত্তেপে ঐ সহায়তার্কে বিদ্যযবতি সংস্ক্ের্ণ রূপান্তবেত কের্ি পেীক্ষার্থীে হর্য় ।  
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 সিূণে প্রবক্রয়া িিাকািীি পেীক্ষার্থীর্ক পেীক্ষা সহায়ক সকর্ে অিশযই কর্িজ পবেিয়পে এিং 

অযািবিট কািে  সর্ে বির্য় সের্ত হর্ি ।  

 সকাবভ্ি-১৯ অবতিােী প্রবতর্োধার্র্থে সংবিষ্ট কতৃে পর্ক্ষে সঘাবষত বির্দে শািিীর্ক িািযতা বদর্য়ই 

পেীক্ষার্থীর্দে পেীক্ষা সহায়তার্কর্ে সের্ত হর্ি ।  

 সকার্িা কর্িজ িা পেীক্ষা সহায়তার্কর্ে ির্স সকার্িা পেীক্ষার্থী পেীক্ষা বদর্ত পাের্ি িা । 

 সকার্িা পেীক্ষার্থী সকাবভ্ি-১৯ অবতিােীে বির্দে বশকা অর্থিা পেীক্ষা সহায়তা সকর্েে কােোিিীে 

িযাপার্ে িাাঁ কুড়া বিশ্ববিদযাির্য়ে প্রদত্ত বির্দে বশকা অিািয কের্ি পেীক্ষা সহায়তা সকর্েে 

উপেুি কতৃে পর্ক্ষে বের্পার্টে ে বভ্বত্তর্ত প্রশাসবিক বিয়ি ও আইিািুসার্ে তাে/তার্দে বিরুর্দ্ধ 

শৃঙ্খিা ভ্েজবিত পদর্ক্ষপ কো হর্ি । 

            

                  Sd/- 

Controller of Examinations (Addl. Charge),  
          Bankura University 
 
Copy to: 

1. The Registrar, Bankura University 
2. The Inspector of Colleges, Bankura University 
3. All Principals / TiCs / OiCs of affiliated colleges where UG courses are taught 
4. The Secretary to the Hon’ble Vice Chancellor, Bankura University 
5. Guard File  
 

 
 

 

 


