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ন োটিশ
বিএ/বি কম ফার্স্ট সেবমর্স্ার ( Hons & Programme) ফাইনাল পরীক্ষা, ২০২০
এতদ্বোরো রোজো বীররন্দ্রচন্দ্র করেরজর ববএ/বব কম ফোর্স্ট নেবমর্স্োররর েমস্ত ছোত্রছোত্রীরক জো োর ো হরে
নে কেযোণী ববশ্বববদ্যোেরের েূবচ অ ুেোরর আগোমী ১৭.০৬.২০২১- ২৬.০৬.২০২১ তোবররের মরযয তোরদ্র
ফোই োে পরীক্ষো হরব ।

পরীক্ষার বনয়মািলীীঃ

•
•
•

পরীক্ষো অ েোই নমোরে পবরচোবেত হরব। বোবিরত বরে ববশ্বববদ্যোেরের ব েম এবং রুটি অ ুেোরর
পরীক্ষো বদ্রত হরব।
ব বদ্টষ্ট বদ্র
পরীক্ষো শুরু হওেোর ৩০ বমব ি আরগ প্রশ্নপত্র করেজ ওরেবেোইরি
(https://rbcckandi.in ) এবং ববশ্বববদ্যোেরের ওরেবেোইি (www.klyuniv.ac.in ) আপরেোে করো
হরব।
প্রশ্নপত্র পোওেোর পর A4 কোগরজ উত্তর বেেরত হরব।
উত্তরপরত্রর প্রবত পোতোে োম, নরোে ম্বর (ববএ প্রথম নেবমর্স্োর), নরজজরেশ
ম্বর (ববএ প্রথম
নেবমর্স্োর), উত্তরপরত্রর পৃষ্ঠো ম্বর বেেরত হরব।
উত্তরপত্রটি স্ক্যো করর বপবেএফ কররত হরব।
PDF ফোইরের েোইজ ১৫ MB এর মরযয রোেরত হরব।
WHATSAPP এ েোতো পোঠোর ো েোরব ো।

•

উত্তর পরত্রর ফোইেটি Rename করোর েমে Name-Subject-Gender বেরে Save কররত হরব।

•
•

•
•

নেম -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 হওেোর ৩০ বমব রির মরযয উত্তরপত্র অ েোইর জমো কররত হরব।

•

উত্তরপত্র জমো করোর েমে হোরতর কোরছ ব রজরদ্র Student Application ID Number,
উচ্চমোযযবমক(HS) নরজজরেশ

ম্বর রোেরত হরব। উত্তরপত্র আপরেোে করোর েমে এগুবে

েোগরব।
•

Student Application ID Number পোওেো েোরব অযোেবমশর র চোেো , বফজ জমো নদ্ওেোর চোেো
অথবো Identity Card এ।

•

প্রথম নেবমর্স্োরর ভবতটর েমে ছোত্রছোত্রীরো উচ্চ মোযযবমক(HS) নরজজরেশ
বদ্রেবছে হুবহু নেিোই বদ্রত হরব। ( নকো
হরে থোরক তোহরে ভুে

ম্বর বহেোরব নে ম্বর

কোরর েবদ্ ভবতটর েমে নরজজরেশ

ম্বর ভুে নদ্ওেো

ম্বরটি বদ্রেই উত্তরপত্র কররত হরব। ভবতটর েমে নদ্ওেো নরজজরেশ

ম্বর তোরদ্র ভবতটর ফরমরট েো বদ্রক নেেো আরছ। ) মর

রোেরত হরব নে উচ্চ মোযযবমক(HS)
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নরজজরেশ

ম্বর শুযুমোত্র online এ upload করোর েমে েোগরব। উত্তর পরত্রর েোতোে নকবেমোত্র

ববএ প্রথম নেবমর্স্োর এর নরজজরেশ
•

ম্বর বেেরত হরব।

উত্তরপত্র েটঠকভোরব েোববমি করোর পর Answer Script is Successfully Uploaded কথোটি নদ্েরত
পোরব। এই নপজটি ছোত্রছোত্রীরদ্র Screenshot ব রে রোেরত হরব।

•

উত্তরপত্র অনলাইনন জমা সেওয়ার জনয বনম্নবলবিত পদ্ধবত অনুেরণ করনত হনি✓ প্রথরম ছোত্রছোত্রীরদ্র Google Chrome এ বগরে https://rbcckandi.in বেরে েোচট কররত হরব। তোরপর-

ANSWER SHEET UPLOAD
Upload New Answer Sheet ( এিোরত CLICK কররব )
(এখানে View Your Already Uploaded Answer Sheet অপশ টিরত CLICK কররব ো)
Your Student Id
Your Higher Secondary Registration Number
Upload Scanned Exam Paper ( PDF Only) – Chose File
আপনলাড করার েময় ফাইলটি (Scanned Exam Paper) ভানলাভানি যাচাই কনর বননত হনি সয
সেটি েটিক বকনা

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 রজরদ্র উত্তর পত্র েটঠকভোরব আপরেোে হরেরছ বক ো check কররত হরব।

