পরীক্ষার্থীকে জানাকনা হকে 8.1.2022 তাররকের পরীক্ষা google form -এর মাধ্যকম ননওযা হকে।
পরীক্ষা শুরুর আধ্ঘন্টা আকে প্রশ্নপত্র ওকযেসাইকে আপক াড করা হবে।
পরীক্ষায উত্তর ন োর জনয পরীক্ষার্থী দু'ঘণ্টা সময পাকেন।
পরীক্ষা নেষ হওযার পর আকরা এেঘন্টা সময পাকেন উত্তরপত্র গুে
জনয।

ফম-এর
ম
রনরদমষ্ট র িংকে আপক াড েরার

পরীক্ষার্থীর যদি প্রশ্নপবে িুটি হাফ র্থাবক,সেবক্ষবে প্রর্থম হাবফর উত্তরপকত্রর স্ক্যান েরা single pdf file ঐ োেবেক্টএর প্রর্থম অকধ্রম েন্য রনকদমরেত গুে ফম -এর
ম
র িংে -এ পাঠাবে হবে এেং রিতীয অকধ্রম উত্তরপবের েন্য রনরদমষ্ট
েরা গুে ফকমরম র িংে -এ দিেীযাবধরে উত্তরপবের স্ক্যান্ করা দপদিএফ ফাইলটি পাঠাবে হবে।
পরীক্ষার্থী অেশ্যই েেকেোর েবে প্রর্থম অবধরে উত্তরপে ঐ অবধরে েন্য দন্দিে ষ্ট করা গুগল ফম-এর
ে
দলংক-এ পাঠাবেন্ এেং
একইভাবে দিেীযাবধরে উত্তরপে েেকেোর েবে দিেীযাবধরে েন্য দন্দিে ষ্ট করা গুগল ফম-এর
ে
দলংক -এ পাঠাবেন্।
পরীক্ষার্থীরা উত্তরপকত্রর স্ক্যান েরা রপরডএফ ফাই তেদরর েময রপরডএফ ফাইক র নাম রহকসকে প্রর্থকম নরা
নাম্বার, নপপার, হাফ র্থােক নসই হাফ উকেে েরকেন।সযমন্ ধরা যাক সকান্ পরীক্ষার্থীর নরা নাম্বার 102001000001
হক , এেিং রতরন 8TH PAPER দুটে হাকফর পরীক্ষা রদক , রতরন 8TH PAPER -এর প্রর্থম অকধ্রম রপরডএফ ফাইক র
নাম নদকেন 102001000001P8H1 এেিং এেিং রিতীয অকধ্রম উত্তরপকত্রর রপরডএফ ফাইক র নাম নদকেন
102001000001P8H2.
1. Sanskrit Google link:
8th Paper 1st
Half
8th Paper
2nd Half

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdNBLL1heahGAZOGjBfzza5Qp2dYhGHUDW92CCLiWlfXtL1ug/viewfor
m?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZWb5FK0B9gVBtWSjzg9R56ASnaZORnwinHUve6cArCH_Ksw/viewform
?usp=sf_link
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2. Pol Science
8th Paper 1st
Half
8th Paper
2nd Half

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdrll49w6Po69GZRtDRrgKWCdcoroQIHTjiZliPfP8USdQi3w/viewform?usp
=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeYKKwtoaX0oJUHiPGHIo8yz3vDhCSD3Btte6tO6vQEIi3lFw/viewform?us
p=sf_link

3. Commerce :
Paper-XIX
Paper-XX

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFtSve6nvy8kNvk9Iwhl6jglR9DWi5FiWXzlVjKdd9if_bw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScrDilHLb_Ry10m0FT2upjk6yqUJwG1MvOsJQberhxRBCjEdw/viewform?
usp=sf_link

4. For Bengali :
8th Paper 1st
Half
8th Paper
2nd Half

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScBw8N9LPXQQTOLSjEQ2ynQefodavmTEZGrrZxbjsX94dDlQw/viewform
?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfnNYT5QB0q9eEzkDIsRdOiLoSYLfaHqp26Mlu2vxi1deWGg/viewform?usp=sf_link

5. For Philosophy
8th Paper 1st
Half
8th Paper
2nd Half

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeR38inZrmrAn8_AKc4p8WoUzXMVOD8CEX_g0MI2KHLQXLZw/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScEwRQctSBsWIm3tsVEY566VTym-nL0DZgr3Vi_wARycLh_g/viewform?usp=sf_link
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6. For History
8th Paper 1st
Half
8th Paper
2nd Half

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdp8Xgma_LBXQIB6r7uib6GXFm53sIrSPwylfUguNT12pbXFQ/viewform?u
sp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKtq21N90fmh0liDmFZPcgZ4LygioAI5gOXpzqdboQUggGA/viewform?usp=sf_link

7. For English
Paper-VIII
,Option -B ,
American
Paper-VIII
,Option -E ,
Literary
Theory

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScp2h5LsaS5_0pkyAObde37XIWuVrkKVxMAloQGpl3xVqXCxw/viewform?
usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScna3tFKo7ouVW7bBVr4yAGRJTOvpNsAQ61c92VKdot4pIqqg/viewform?
usp=sf_link
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