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BHANGAR MAHAVIDYALAYA 

BA/BSC PART-III (1+1+1) –এর ONLINE পরীক্ষা 

প্রদানের সমূ্পর্ণ নেনদণ নিকা 

(পরীক্ষার পূনবণ পরীক্ষার্থীনক নেন্মনিনিত (১) থর্থনক (৪) পর্ণন্ত সম্পন্ন কনর রািনত হনব এবং বানক (৫) থর্থনক 

(১০) পর্ণন্ত থকবি মাত্র সংনিষ্ট পরীক্ষার নদে নেনদষ্ট সমনেই সম্পন্ন করা র্ানব। )  

** প্রশ্ন পত্র সংনিষ্ট পরীক্ষার নদে নেন্মনিনিত ওনেব সাইট গুনিনত পরীক্ষার  ১৫  নমনেট আনে ডাউেনিাড করা র্ানব । 

** পরীক্ষার নের্ণানরত থিষ সমে থর্থনক ৩০ নমনেট পর্ণন্ত উত্তর পত্র আপনিাড করা র্ানব। 

পরীক্ষা প্রদানের জেয নিঙ্কঃ-    https://cmsexam.in/?curl=bg 

(1) সর্ব প্রথম উপরে প্রদত্ত লিরে সোসলে লিক করে    অথর্া 

 www.bhangarmahavidyalaya.in অথর্া http://bhangarmahavidyalayaadmission.in 

ওরের্ সাইরে পেীক্ষাে জন্য প্ররদে লন্লদষ্ট লিরে লিক কেরে হরর্ এর্ং  লন্রেে পপজটি পদখা যারর্ ।  

( এখারন্ University -এে পেলজিঃ ন্ং এর্ং পোি ন্ং লন্লদষ্ট স্থারন্ লিরখ  Login  র্ােন্ এ লিক কেরে 

হরর্। ) 
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(2) এেপে লন্রেে পপজটি পদখা যারর্ । 

( পেীক্ষাথীরক োে প্ররোজন্ীে  েথয প্রদান্ কেরে প্রথরম Yes র্ােরন্ লিক কেরে হরর্।) 

 

 

(3) এেপে লন্রেে পপজটি পদখা যারর্ । 

( এখারন্ পেীক্ষাথীরক োে সকি েথয সঠিক ভারর্ পূেণ করে  Submit র্ােরন্ লিক কেরে হরর্।  ) 

 

 

(4) এেপে লন্রেে পপজটি পদখা যারর্ , অথবাৎ োে েথয প্রদান্ সঠিক হরেরে।  

( এখারন্ OK র্ােরন্ লিক কেরে হরর্।  ) 
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(5) এেপে লন্রেে পপজটি পদখা যারর্ , অথবাৎ এখন্ উত্তে পত্র Upload কো যারর্। 

( এখারন্ পুন্োে Login র্ােরন্ লিক কেরে হরর্।  ) 

 

 

 

 

(6) এেপে লন্রেে পপজটি পদখা যারর্ ।  

(পযরহেু পেীক্ষাথীে প্ররোজন্ীে  েথয প্রদান্ একর্াে সম্পন্ন হরেরে োই এখন্  No র্ােরন্ লিক 

কেরে হরর্। ) 
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(7) এেপে লন্রেে পপজটি পদখা যারর্ 

( এখারন্ পেীক্ষাথীরক োে লন্লদষ্ট পকাসব  Honours/ General লন্র্বােন্ কেরে হরর্ এর্ং লন্র্বালেে 

Subject + Paper লন্র্বােন্ কেরে হরর্,  

 

 

 

(8) োেপে Choose File র্ােরন্ লিক কেরে হরর্ এর্ং উত্তে পরত্রে লন্লদষ্ট File টি লেলিে করে 

Upload & Submit র্ােরন্ লিক কেরে হরর্।)  
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এনক্ষনত্র থজনে রািা দরকারঃ 

*** পকর্িমাত্র একটি Pdf ফাইি একর্ােই এখারন্ Upload কো যারর্। (.pdf) 

*** ফাইিটিে সাইজ ৮ এম. লর্. -ে মরর্য থাকরে হরর্। 

*** ফাইরিে ন্ারমে পক্ষরত্র সংলিষ্ট Subject ও  Paper  পিখা পযরে পারে, পযমন্- ( BNGA- 

PAPER- IV ) 

*** একালর্ক jpg ফাইি একটি মাত্র  pdf ফাইরি রুপান্তলেে কেরে লন্রেে  1. ন্ম্বে লিেটিে সাহাযয 

পন্ওো পযরে পারে। 

(9) Upload & Submit র্ােরন্ লিক কোে পে লন্রেে পপজ টি পদখা যারর্ অথবাৎ উত্তে পত্র সঠিক 

ভারর্ Upload হরেরে। 

 

(10) এর্াে OK র্ােরন্ লিক করে োেপে Logout র্ােরন্ লিক করে প্রলিোটি সমাপ্ত কেরে হরর্। 


