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যীক্ষা শল ফায য খাতায যাকেট েযায জনয ননয়ভাফরী
১। প্রনতনট যাকেকট এেনট েকয প্রশ্ন থাো আফনযে।
২। Subject - এয নাভ ুকযা নাভ
৩। Group

Topsheet – এয উয নরখকত কফ।

(প্রশ্ন অনু মায়ী) থােকর Topsheet – এয উকয বাকরা েকয তায উকেখ েকয আরাদা

আরাদা যাকেট েযা আফনযে।
৪। শোন প্রোয গাভ / ননরিং য়াক্স ফযফায না েকয Printed cellotape

/ College - এয Stamp

শভকয তায উয াধাযন cellotape ফযফায েযকত কফ।
৫। খাতায ফানির বাকরা েকয ু তনর নদকয় প্রথকভ শফেঁকধ তায য বাকরা েবায (Brown Paper) ফযফায
েযকত কফ। শোন অফস্থাকতই খফকযয োগজ ফযফায েযা মাকফ না।
৬। যাকেকটয নবতকয শোন Topsheet শদফায প্রকয়াজন শনই ।
৭। Roll

শোড (Roll No. Serial অনু াকয কফ) অনু মায়ী আরাদা আরাদা যাকেট কফ

[শমভন- i.

Total Roll no. 12 digit – এয, ii) First two digit কফ – year prefix (for this year – 17), iii)
Year prefix – এয কযয two digit কফ Course Code (AH – 01, CH – 02, SH – 03, AP – 04,
CP – 05, SP- 06), iv) Course code – এয কযয three digit কফ College Code, v) College
Code – এয কযয one digit কফ Category Code (Hons. – 0 & Genl. – 1) and vi) শল four
digit কফ Roll No. ইতযানদ]। Course Code and Category Code অনু মায়ী আরাদা আরাদা যাকেট
েযকত কফ। শোন অফস্থাকতই Seating arrangement অনু মায়ী যাকেট েযা মাকফ না। শুধুভাত্র ত্রুনটভুক্ত
যাকেট A.P. Section গ্রন েযকফ।
৮।
৯।

প্রনতনট যাকেকট (Hons. & Genl.) শোন অফস্থাকতই খাতায িংখযা ৪০ (চনে)- এয শফী কফ না।
েভ যীক্ষাথথীমু ক্ত (ছাত্র িংখা ১০০ - এয েভ) Subject – এয শক্ষকত্র প্রনতনট যাকেকট খাতায িংখযা

২০ এয শফী কফ না।
১০। T opsheet ম্পূ র্থ নিেবাকফ ূ যর্ েযকত কফ। T

opsheet-এয ফাভনদকেয েরকভ

ভস্ত

Registered candidate (Enrolled) শদয Roll No. ম্পূ র্থবাকফ নযস্কায েকয নরখকত কফ এফিং date,
Principal / TIC / OIC / Examination Centre Incharge

এয Signature 

Stamp অফযই

থােকত কফ। Topsheet এয original copy যাকেকটয উয রাগাকত কফ।
১১। শোন Absent candidate থােকর তায Roll No. অফযই নিতীয় েরকভ নরখকত কফ।
১২। RA / Expelled শদয

Roll No. তৃতীয় েরকভ অফযই রার োনরকত নরখকত কফ। (অথথাৎ উদাযন

স্বরূ মনদ - ৪০ নট Registered Candidate য়, ৩ নট Absent, ১ নট Expelled এফিং ১ নট R.A. থাকে
শ শক্ষকত্র ৪০ - (৩+১+১) = ৩৫ নট খাতায যাকেট কফ ।) ভস্ত যাকে শটয শক্ষকত্র এই ধাযা শভকন চরকত
কফ।
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১৩। R.A. / Expelled - এয খাতা

 Despetch আরাদা আরাদা যাকেট েকয Result Section – এ

জভা নদকত কফ । কে অফযই Principal / Teacher in Charge-এয ই  ষ্ট্যাম্প ম্বনরত নচনি জভা
েযকত কফ।
১৪। ফধথভান নফশ্বনফদযারয় প্রদত্ত Topsheet-ই প্রনত যাকেট-এয উয রাগাকত কফ

মা নফশ্বনফদযারকয়য

website - এ শদয়া আকছ। (Topsheet – এয প্রকয়াজনীয় Cell গুনরকত Mouse Cursor point েযকর
ননকদথনো শদখকত াকফন)।
১৫। শোন শক্ষকত্র খাতায় নফশ্বনফদযারয় প্রদত্ত Sl. No. না থােকর – ু কমাগ থােকর Replace েকয নদকত
কফ। অনযথায় আকগয খাতানটয Sl. No. এয য ‘ A’ শমাগ েকয ঐ িংখযানট খাতানটয উয নরখকত কফ।
এই ভকভথ এেনট Report েকরজ েতৃকক্ষয তযপ শথকে Controller of Examinations শে নদকত কফ
খাতা জভা শদফায ভয়।
১৬। শোন শক্ষকত্র শোন যীক্ষাথথী বুর Examination Centre (Exam. V

enue) – এ শৌঁছাকর

Controller of Examinations শে অফযই জানাকত কফ (Over Telephone) । তায ননকজয Allot ted
Examination Centre (Exam. V enue)

– শত যীক্ষাথথীকে ািাকত না াযকর নফলয়নট ানু বূনত

োকয নফকফচনা েকয তাকে যীক্ষায় ফায ু কমাগ েকয নদকত কফ। ঐ যীক্ষাথথীয খাতানট আরাদা েকয
যাকেট েকয A.P. শত জভা নদকত কফ। এই ভকভথ এেনট Report

 যীক্ষাথথীয রপনাভা  দুই েন

ততযী েকয তায এে েন Alloted Examination Centre (Exam. Vanue) শে  অয েন খাতা
নফশ্বনফদযারকয় জভা শদফায ভয় Controller of Examinations - শে নদকত কফ।

শোন অফস্থাকতই

খাতানট তায Alloted Examination Centre (Exam. Vanue) - এ ািাকনা মাকফ না।
১৭। শোন যীক্ষাথথী নফকল অফস্থায় Controller of Examinations ভাকয়য ূ ফথ অনু ভনত ননকয়
College Change / Centre Change েযকর তায খাতা আরাদা যাকেট েকয A.P. শত জভা নদকত কফ।
যীক্ষাথথীয Roll Code Change কফ না।
১৮। তানযখ  নফলয় অনু াকয - Hons. & General এয খাতায যাকেট এফিং Despatch আরাদা আরাদা
বাকফ েযকত কফ।
১৯। যীক্ষা শল ফায য ৩ নদকনয ভকধয ভস্ত খাতা A.P. Section- এ অফযই জভা নদকত কফ।
২০। শুধু ভাত্র খাতা  যাকেট েযা িংক্রান্ত শোন অু নফধা কর A.P. Section – এ শমাগাকমাগ েযকত
কফ (Contact No.

0342 – 2634975 Extn. 237 / 219, Mobile – 7872029909, Mail:

ce@buruniv.ac.in or ce_apsection@buruniv.ac.in or asstce3@buruniv.ac.in)
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Controller of Examinations

