THE UNIVERSITY OF BURDWAN
Controller of Examinations’ Department
Rajbati, Burdwan- 713104
[for U.G. – Hons. & Genl.]

পরীক্ষা শেষ হবার পর খাতা পযাকেট েরার জন্য নন্ম্ননিনখত নবষয়গুনি মকন্ রাখা আবনেযে।
১।

প্রনতনট পযাকেকট এেনট েকর প্রশ্ন থাো আবনেযে।

২।

Subject - এর ন্াম Abbreviation – এ ন্া নিকখ পুকরা ন্াম ন্াম শিখা আবনেযে।

৩।

Group থােকি Topsheet – এর উপকর ভাকিা েকর তার উকেখ েকর আিাদা আিাদা

পযাকেট েরা আবনেযে।
৪।

শোন্ প্রোর গাম / নিনিিং ওয়াক্স বযবহার ন্া েরাই বাঞ্ছন্ীয়। শিকক্ষকে Printed cellotape

বযবহার েরকি ভাকিা হয়।
৫।

খাতার বানিি ভাকিা েকর িু তনি নদকয় প্রথকম শবেঁকে তার পর ভাকিা েভার (Brown Paper)

বযবহার েরা বাঞ্ছন্ীয়। শোন্ অবস্থাকতই খবকরর োগজ বযবহার েরা যাকব ন্া।
৬।

পযাকেকটর নভতকর শোন্ Topsheet শদবার প্রকয়াজন্ ন্াই।

৭।

Roll Year Prefix অন্ু যায়ী আিাদা আিাদা পযাকেট হকব।

৮।

Hons. Major – এর শক্ষকে প্রনতনট পযাকেকট খাতার িিংখযা ৪০ এর শবেী হকব ন্া।

৯।

Pass / General – এর শক্ষকে প্রনতনট পযাকেকট খাতার িিংখযা ৬০ এর শবেী হকব ন্া।

১০।

Rare Subject – এর শক্ষকে প্রনতনট পযাকেকট খাতার িিংখযা ২০ এর শবেী হকব ন্া।

১১।

Topsheet এর প্রথম েিকম Complete Enroll শদখাকত হকব।

১২।

শোন্ Absentee থােকি তা অবেযই নিতীয় েিকম শদখাকত হকব।

১৩।

R.A. / Expelled তৃতীয় েিকম অবেযই শদখাকত হকব। (অথথাৎ উদাহরন্ স্বরূপ যনদ - ৪০ নট

Enrolled হয়, ৩ নট Absent, ১ নট Expelled এবিং ১ নট R.A. থাকে শি শক্ষকে ৪০ - (৩+১+১) =
৩৫ নট খাতার পযাকেট হকব, িমস্ত পযাকেট এর শক্ষকে এই োরা শমকন্ চিকত হকব)
১৪।

Absentee Statement - Date এবিং Subject wise ২নট শিট েকর Result Section – এ

জমা নদকত হকব।
১৫।

R.A. / Expelled - এর খাতা আিাদা আিাদা পযাকেট েকর Result Section – এ জমা

নদকত হকব (নচনি িহ)।
১৬।

Duplicate Topsheet ও Attendance Sheet - Date এবিং Subject wise খাতা জমা

েরার িময় নদকত হকব।

THE UNIVERSITY OF BURDWAN
Controller of Examinations’ Department
Rajbati, Burdwan- 713104
[for U.G. – Hons. & Genl.]

১৭। শোন্ শক্ষকে খাতার Sl. No. ন্া থােকি – িু কযাগ থােকি Replace েকর নদকত হকব। অন্যথায়
আকগর খাতার Sl. No. এর পর A নিকখ এই মকমথ এেনট Report Controller of Examinations
শে নদকত হকব খাতা জমা শদবার িময়।
১৮। শোন্ শক্ষকে শোন্ পরীক্ষাথথী ভূ ি Examination Centre (Exam. Venue) – এ শপৌঁছাকি
Controller of Examinations শে অবেযই জান্াকত হকব (Over Telephone)। তার নিজের
Allotted Examination Centre (Exam. Venue) – এ পািাকত ন্া পারকি নবষয়নট িহান্ু ভূনত
িহোকর নববাচন্া েকর তাকে পরীক্ষায় বিার িু কযাগ নদকত হকব। খাতানট আিাদা েকর পযাকেট েকর
A.P. শত জমা নদকত হকব। এেনট Report ততরী েকর তার Alloted Examination Centre (Exam.
Vanue) and Controller of Examinations - এ পািাকত হকব। শোন্ অবস্থাকতই খাতানট তার
Alloted Examination Centre (Exam. Vanue) - এ পািাকন্া যাকব ন্া।
১৯।

শোন্ পরীক্ষাথথী College Change (Centre Change) েরকি তার খাতা আিাদা পযাকেট েকর

A.P. শত জমা নদকত হকব। Roll Code Change হকব ন্া।
২০। শযকহতু Hons. & General এে িকে পরীক্ষা হকব তাই পযাকেট এবিং Despatch আিাদা ভাকব
েরকত হকব।
২১। Part – III Hons. এর খাতা িম্ভব হকি দুনট দফায় / পরীক্ষা শেষ হবার ৩ নদকন্র মকেয অবেযই
A.P. শত জমা নদকত হকব।
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THE UNIVERSITY OF BURDWAN
Controller of Examinations’ Department
Rajbati, Burdwan- 713104

(For B.ED / B.P.ED / SPL. B.ED)

পরীক্ষা শেষ হবার পর খাতা পযাকেট েরার জন্য নন্ম্ননিনখত নবষয়গুনি মকন্ রাখা আবনেযে।
১।

প্রনতনট পযাকেকট এেনট েকর প্রশ্ন থাো আবনেযে।

২।

General Paper - শক্ষকে শরামাণ হরকে এবং Method / Special Paper - Subject - এর

ন্াম Abbreviation – এ ন্া নিকখ পুকরা ন্াম শিখা আবনেযে।
৩।

Group থােকি Topsheet – এর উপকর ভাকিা েকর তার উকেখ েকর আিাদা আিাদা

পযাকেট েরা আবনেযে।
৪।

শোন্ প্রোর গাম / নিনিং ওয়াক্স বযবহার ন্া েরাই বাঞ্ছন্ীয়। শিকক্ষকে Printed cellotape

বযবহার েরকি ভাকিা হয়।
৫।

খাতার বানিি ভাকিা েকর িু তনি নদকয় প্রথকম শবেঁকে তার পর ভাকিা েভার (Brown Paper)

বযবহার েরা বাঞ্ছন্ীয়। শোন্ অবস্থাকতই খবকরর োগজ বযবহার েরা যাকব ন্া।
৬।

পযাকেকটর নভতকর শোন্ Topsheet শদবার প্রকয়াজন্ ন্াই।

৭।

Regular & Back অন্ু যায়ী আিাদা আিাদা পযাকেট হকব।

৮।

প্রনতনট পযাকেকট খাতার িংখযা শোন্ অবস্থাকত ৪০ এর শবেী হকব ন্া। [শমাট পরীক্ষাথথী ১০০

হকি শোন্ এেনট পকে শমাট ৩নট (৪০+৪০+২০) পযাকেট েরকত হকব]
৯।

Topsheet এর প্রথম েিকম Complete Enroll শদখাকত হকব।

১০।

শোন্ Absentee থােকি তা অবেযই নিতীয় েিকম শদখাকত হকব।

১১।

R.A. / Expelled তৃতীয় েিকম অবেযই শদখাকত হকব। (অথথাৎ উদাহরন্ স্বরূপ যনদ - ৪০ নট

Enrolled হয়, ৩ নট Absent, ১ নট Expelled এবং ১ নট R.A. থাকে শি শক্ষকে ৪০ - (৩+১+১) =
৩৫ নট খাতার পযাকেট হকব, িমস্ত পযাকেট এর শক্ষকে এই োরা শমকন্ চিকত হকব)
১২।

Absentee Statement - Date এবং Subject wise ২নট শিট েকর Result Section – এ

জমা নদকত হকব।
১৩।

R.A. / Expelled - এর খাতা আিাদা আিাদা পযাকেট েকর Result Section – এ জমা

নদকত হকব (নচনি িহ)।
১৪।

Duplicate Topsheet ও Attendance Sheet - Date এবং Subject wise খাতা জমা

েরার িময় নদকত হকব।

THE UNIVERSITY OF BURDWAN
Controller of Examinations’ Department
Rajbati, Burdwan- 713104

(For B.ED / B.P.ED / SPL. B.ED)
১৫। শোন্ শক্ষকে খাতার Sl. No. ন্া থােকি – িু কযাগ থােকি Replace েকর নদকত হকব। অন্যথায়
আকগর খাতার Sl. No. এর পর A নিকখ এই মকমথ এেনট Report Controller of Examinations
শে নদকত হকব খাতা জমা শদবার িময়।
১৬। শোন্ শক্ষকে শোন্ পরীক্ষাথথী ভুি Examination Centre (Exam. Venue) – এ শপৌঁছাকি
Controller of Examinations শে অবেযই জান্াকত হকব (Over Telephone)। তার নন্কজর
Allotted Examination Centre (Exam. Venue) – এ পািাকত ন্া পারকি নবষয়নট িহান্ু ভূনত
িহোকর নববাচন্া েকর তাকে পরীক্ষায় বিার িু কযাগ নদকত হকব। খাতানট আিাদা েকর পযাকেট েকর
A.P. শত জমা নদকত হকব। এেনট Report ততরী েকর তার Alloted Examination Centre (Exam.
Vanue) and Controller of Examinations

- এ পািাকত হকব। ক োন অবস্থোতেই খোেোটি

েোর Alloted Examination Centre (Exam. Vanue) - এ পািাকন্া যাকব ন্া।
১৭।

শোন্ পরীক্ষাথথী Centre Change েরকি তার খাতা আিাদা পযাকেট েকর A.P. শত জমা নদকত

হকব। (Follow Column No. 16).
১৮। শযকহতু Hons., General, B.Ed., Spl. B.Ed., B.P.Ed. এে িকে পরীক্ষা হকব তাই পযাকেট
এবং Despatch আিাদা ভাকব েরকত হকব।
১৯। পরীক্ষা শেষ হবার পর খাতা িম্ভব হকি দুনট দোয় / পরীক্ষা শেষ হবার ৩ নদকন্র মকেয অবেযই
A.P. শত জমা নদকত হকব।
২০। Self Finance েকিজগুনি পরীক্ষা শুরু হওয়ার ১৫ নদন্ আকগ Answer Script Requisition
নদকয় খাতা ও অন্যান্য োগজপে A.P. Section শথকে নন্কজকদর উকদযাকগ িংগ্রহ েকর শন্কব।
[Advance Answer Script Requisition Copy – A.P. Section শে Mail – এ
(asstce3@buruniv.ac.in) পািাকি ভাি হয়]
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