ন োটিশ
বিএ ফোর্স্ট নেবির্স্োর ইন্টোর োল পরীক্ষো, ২০২১
এতদ্বোরো রোজো িীররন্দ্রচন্দ্র করলরজর বিএ ফোর্স্ট নেবির্স্োররর েিস্ত ছোত্রছোত্রীরক জো োর ো হরে নে
আগোিী ০৭.০৬.২০২১- ১২.০৬.২০২১ তোবররের িরযে তোরের ইন্টোর োল পরীক্ষো ন ওয়ো হরি। পরীক্ষোর
রুটি ও ব য়িোিলী ব রে নেওয়ো হল-

Routine for Hons Candidates (Time 11.00 am – 12.00 Noon)
Date
07.06.2021
08.06.2021
09.06.2021
10.06.2021

Subject
Bengali English History Geography Sanskrit
Bengali English History Geography Sanskrit
ALL HONS GE
AECC (ENVS)

Course
CC- I
CC - II
CC -I
Course -I

Routine for General (Programme Course) Candidates
Date
10.06.2021
11.06.2021
12.06.2021

12.06.2021

Time
11.00 am –
12.00 Noon
11.00 am –
12.00 Noon
11.00 am –
12.00 Noon

12.00 Noon
– 1.00 pm

Subject
AECC (MIL/BNGM)

Course
Course -I

LCC (ENGLISH)

L1 - 1

ALL Programme Core Course (CC – 1A)
(Bengali, English, History, Geography, Sanskrit,
Education, Physical Education, Political Science,
Philosophy)
ALL Programme Core Course (CC – 2A)
(Bengali, English, History, Geography, Sanskrit,
Education, Physical Education, Political Science,
Philosophy)

CC -T-I

CC-T-I

পরীক্ষার নিয়মাবলীীঃ

•
•
•

পরীক্ষো অ লোই নিোরে পবরচোবলত হরি।
ব বেটষ্ট বের পরীক্ষো শুরু হওয়োর ৩০ বিব ি আরগ প্রশ্নপত্র করলজ ওরয়িেোইরি
(https://rbcckandi.in ) আপরলোে করো হরি।
প্রশ্নপত্র পোওয়োর পর A4 কোগরজ উত্তর বলেরত হরি।
উত্তরপরত্রর প্রবত পোতোয় োি, নরোল ম্বর (বিএ প্রথি নেবির্স্োর), নরজজরেশ
ম্বর
(বিএ প্রথি নেবির্স্োর), উত্তরপরত্রর পৃষ্ঠো ম্বর বলেরত হরি।
উত্তরপত্রটি স্ক্েো করর বপবেএফ কররত হরি।
PDF ফোইরলর েোইজ ১৫ MB এর িরযে রোেরত হরি।
WHATSAPP এ েোতো পোঠোর ো েোরি ো।

•

উত্তর পরত্রর ফোইলটি Rename করোর েিয় Name-Subject-Gender বলরে Save

•
•
•
•

কররত হরি। নেি -ইবতহোে Hons এর নক্ষরত্র একজ

Male Candidate (Amit

Kundu-HistoryHC-Male.pdf), ইবতহোে Programme(General) এর নক্ষরত্র একজ
Female Candidate (Ena Saha-HistoryPC-Female.pdf)
•

পরীক্ষো নশষ হওয়োর ৩০ বিব রির িরযে উত্তরপত্র অ লোইর জিো কররত হরি।

•

উত্তরপত্র জিো করোর েিয় হোরতর কোরছ ব রজরের Student Application ID Number,
উচ্চিোযেবিক(HS) নরজজরেশ

ম্বর রোেরত হরি। উত্তরপত্র আপরলোে করোর েিয়

এগুবল লোগরি।
•

উত্তরপত্র অ লোইর জিো নেওয়োর জ ে ব েবলবেত পদ্ধবত অ ুেরণ কররত হরি-

✓ প্রথরি ছোত্রছোত্রীরের Google Chrome এ বগরয় https://rbcckandi.in বলরে েোচট কররত
হরি। তোরপর-

ANSWER SHEET UPLOAD
↓
Upload New Answer Sheet ( এটাতে CLICK করতে )
(এখানে View Your Already Uploaded Answer Sheet অপশনটিতে CLICK করতে না)
↓

Your Student Id
↓
Your Higher Secondary Registration Number
↓
Upload Scanned Exam Paper ( PDF Only) – Chose File
আপললাড করার সময় ফাইলটি (Scanned Exam Paper) ভাললাভালব যাচাই কলর
নিলে হলব যয যসটি সটিক নকিা

↓
Select Subject
↓
Select Paper Type
↓
Submit
(সাবমিট করার পর ককান ভু ল সংশ াধশনর সুশ াগ থাকশব না। সুতরাং সাবমিট
করার আশগ সব তথয ও PDF ফাইল ভাশলাভাশব াচাই কশর মনশত হশব।)

✓ Submit করোর পর View Your Already Uploaded Answer Sheet
অপশ টিরত click করর ব রজরের উত্তর পত্র েটঠকভোরি আপরলোে হরয়রছ
বক ো check কররত হরি।

