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Sem-II, Sem-IV and Sem-VI পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ঘ াষর্া
১. নিচে দেওয়া ওচয়ব ন িংচে (Web Link) SEM – II, Sem-IV & Sem-VI Hons এবিং Pass এর ছাত্র ছাত্রীরা WBSU এর
রুটিি অিুযায়ী তাচের পরীক্ষার নেিগুন চত উত্তরপত্র এবিং অযাডনিট োডড এর েনপ শুধুিাত্র PDF ফরিযাচট আপচ াড েরচব |
২. A4 সাইচের সাো োগচেই উত্তর ন খচত হচব | উত্তরপচত্রর প্রনত পাতায় অযাডনিট োডড এ থাো দরা িম্বর ও
registration নম্বর / System Id ন খচত হচব |
৩. উত্তর পচত্র িাি বা দিাবাই িম্বর ন খচ দসটি বানত নহচসচব গণ্য হচব |
৪. অযাডনিট োডড এর ছনব ও PDF ছাড়া উত্তর পত্র আপচ াড েরচ দসটি বানত নহচসচব গণ্য হচব |
৫. দিাটিশ অিুযায়ী WBSU প্রেত্ত রুটিি এ দয পরীক্ষার সিয় দেওয়া আচছ অথডাৎ প্রনত পরীক্ষার েিয েু ঘন্টা, তার িচধযই
উত্তরপত্র দশষ েরচত হচব | উত্তরপত্র আপচ াড েরার েিয সচবডাচ্চ এে ঘন্টা অনতনরক্ত সিয় দেওয়া হচব |
৬. WBSU নিচেড শ অিুযায়ী যনে দোচিা ছাত্র/ছাত্রী এই পরীক্ষার বযবস্থা অথবা এই বযবস্থার িাধযচি প্রাপ্ত িম্বচর অখুনশ থাচে
তচব এই অনতিারী অবস্থার পর তারা অফ াইি পরীক্ষায় বসচত পাচর |
৭. যনে দোচিা ছাত্র/ছাত্রী এোন্তই অি াইি উপাচয় খাতা েিা েরচত িা পাচর তচব পরীক্ষা দশষ হওয়ার এে ঘন্টার িচধয তাচে
িুখবন্ধ খাচি েচ চে এচস অথবা অনিিাবে দে নেচয় খাতা পাঠাচত হচব | খাচির উপর দরা িম্বর এবিং দরনেচেশি িম্বর
দ খা বাধযতািূ ে | খাচির দিতর অযাডনিট োডড এর Xerox িা থােচ উত্তরপত্রটি বানত বচ গণ্য হচব |
৮. ছাত্রছাত্রীচের দয দোচিা এেটি িাধযচি অথডাৎ online বা এচস খাতা েিা দেওয়া এর িাধযচি খাতা েিা েরচত হচব | যনেও
পরীক্ষাথীর সুনবধাচথড তাচের উৎসানহত েরা হচে তারা দযি ওচয়ব ন িংচে উত্তরপত্র েিা দেওয়ার দেষ্টা েচর | যনে এেই ছাত্র
বা ছাত্রী এেই সচে এেটির দবনশ িাধযচি উত্তরপত্র েিা েচর তাহচ দসটি বানত বচ গণ্য হচব |
৯. ছাত্রছাত্রীচের অিুচরাধ েরা হচে তারা দযি নিয়নিত েচ ে এবিং WBSU website ক্ষয দরচখ েচ | প্রশ্নপত্র পরীক্ষা শুরু
হওয়ার আচগ www.wbsuexams.net দথচে download েরা যাচব |
১০. নশক্ষে বা নডপাটডচিচন্টর তরফ দথচে দোচিা receipt mail পাঠাচিা হচব িা |
১১. অোরচণ্ Phone/Mail/Whatsapp এর িাধযচি নশক্ষেচের নবরক্ত েরচ বা দোচিা রেি খারাপ েথা ব চ বা ন খচ
খাতা বানত েরা হচব |

Weblink for submission of answer sheet
(উত্তরপত্র নীচে দেয়া ওচযবস়াইচে জম়া দেচে হচব)
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