
উত্তরপ� পাঠবার িনেদর্ িশকা 
 

1. �েতয্ক UG SEMESTER-VI (CBCS) ও Part-III ছা�ীেদর জানােনা যাে� 

েয, িনিদর্� পরী�ার িদন গেলােত েয e-mail আইিড গেলােত িপিডএফ পাঠােনার 

জনয্ েদওয়া হে� েসই e-mail আইিডেত পাঠােত হেব . অনয্ েকান আইিড েত 

পাঠােল �াহয্ হেব না. 
 

2. েমাবাইল অয্াপেসর মাধয্েম পাঠােত পাের তার একিট গাইডলাইন ওেয়বসাইেট েদয়া 

হেলা. 
 

3. e-mail এ pdf ফাইল পাঠােনার সময় ছা�ীেদরেক অবশয্ই েদেখ িনেত হেব েয 

িপিডএফ ফাইলিট অয্াটাচেম� হল িকনা েস িবষেয় সতকর্  থাকেত হেব. 
 

4. একটাই মা� িপিডএফ ফাইল হেব যার মেধয্ ইউিনভািসর্িট েদওয়া িনেজর হােত পূরণ 

করা �থম েপজ ও তার সে� িনেজর হােতর েলখা উত্তরপ� থাকেব. 
 

5. িপিডএফ ফাইেলর নাম হেব িনেজর ইউিনভািসর্িট েদওয়া েরাল ন�র. 
 

6. e-mail করার সময় িপিডএফ ফাইল অয্াটাচেম�-এর পর সাবেজে�  িনেজর েকাসর্ 

েনম ,েকাসর্ েকাড ও েপপার েনম থাকেব আর কে�ােজ িনেজর েফান না�ার ও নাম 

থাকেব. 
 

7. ইেমইল পাঠােনার পর েয েমইল আইিড েথেক পাঠােব েসই েমইল আইিডেত একিট 

িফডবয্াক যােব েযিট “Thank u for your mail without verification”  

েমেসজ থাকেব যিদ েকান ছা�ী তার অয্াটাচেম� িঠকঠাক না থােক তার জনয্ কেলজ 

কতৃর্ প� েকােনা �কার দায়ী থাকেব না তার জনয্ েস িবষেয় তােক সতকর্  থাকেত হেব 

এবং কেলেজ েযাগােযাগ করেত হেব ইউিনভািসর্িট েদওয়া িনিদর্� সমেয়র মেধয্ . 
 

8. েয সম� ছা�ীরা েমইল আইিডেত পাঠােত পারেব না েসই সম� ছা�ীরা কেলেজ �থম 

েপজ সেমত উত্তরপ� জমা িদেত পারেব েসে�ে� তােদরেক �থম েপজ এর �তয্ািয়ত 

কিপ (Xerox copy) সে� আনেত হেব. 
 



9. যিদ েকান অসুিবধা হয় েসে�ে� কেলেজর েহ�লাইেন েফান করেত পাের 

( 6296022422 ). 
 

10. েয সম� ছা�ীরা কেলেজ উত্তর প� জমা েদেব তােদরেক COVID-19 সরকাির 

িবিধ িনেষধ পালন করেত হেব েযমন মা� সয্ািনটাইজার ইতয্ািদ. 
 

11.  েয সম� ছা�ীরা যারা কেলেজ উত্তর প� জমা েদেব তােদরেক কেলেজর অয্ােটনেড� 

েরিজ�ার এ অবশয্ই সই করেত হেব. 
 

12. েয সম� ছা�ীরা ইউিনভািসর্িট েদওয়া িনিদর্� সমেয়র মেধয্ ইেমইল করেত 

িগেয় যিদ েকান error েমেসজ আেস েসই error েমেসেজর ি�নশট িনেয় ওই িদেন 

কেলেজ এেস তার �মান প� েদিখেয় হাডর্  কিপ জমা িদেত পারেব. 
 

 

 

 

 

 

 


