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সমেয়র মেধ ই অ াডিমট কাড ও উ র পে র

কেলেজর

Submission Link এ ি ক কের

ওেয়ব

সাইেট

Exam Answerscripts

জমা িদেত হেব। এবং একই সােথ নীেচ

দওয়া ওয়াটসঅ াপ ন েরও পাঠােত হেব।ওেয়বসাইেটর িলংেকর মাধ েম
খাতা জমা দবার প িত নীেচ দওয়া হে ।

ওেয়বসাইেট দওয়া িলংেকর মাধ েম খাতা জমা দবার প িত
থম ধাপ : কেলেজর ওেয়ব সাইট (www.cssmberachampa.org) খুলেত
হেব।

ি তীয় ধাপ : Exam Answerscripts Submission ি ক করেত হেব।

তৃতীয় ধাপ : নতু ন এক

চতু থ ধাপ : এই
করেল এক

ওেয়ব পজ খুেল যােব।

পেজর ডানিদেকর উপের Registration িলংক এ ি ক

রিজে শন ফম আসেব। সই ফম

সকল ছা ছা ীেক পূরণ

করেত হেব।

এবং নীেচ Register Tab এ ি ক করেত হেব।

প ম ধাপ : রিজে শন ন র ও

পাসওয়ােড জ

তািরখ িলেখ লগ ইন

ক ন।
ষ

ধাপ : লগইন করা পেজর বাম িদেক upload file ি ক করেত হেব।

Subject Code

পছ

িপ িড এফ ফাইল

কের ি ক করেত হেব। Chose File ি ক কের
আপেলাড করা হেব

সই ফাইল েক িসেল

য

করেত

হেব এবং Submit button এ ি ক করেত হেব।
স ম ধাপ : কােজর শেষ ডানিদেকর উপের Log Out ি ক করেত হেব।
ছা ছা ীরা চাইেল এই িব ি
স

কােশর পর তােদর Registration

করেত পাের। পরবত েত

ধুমা

ি য়া

লগ ইন কের িপিডএফ ফাইল

আপেলাড করেত পারেব।
যােদর আেগ রিজে শন করা আেছ তােদর নতু ন কের রিজে শন করেত
হেব না।

ওেয়বসাইেট খাতা পাঠােনার সােথ হায়াটস অ প ন েরও িপিডএফ উ রপ
পাঠােত হেব। নীেচ

িত

িবষেয়র জন

আলাদা আলাদা

ন র দওয়া হেলা।
BENGALI

7278620609

ENGLISH

9874977792

SANSKRIT

9933370590

ARABIC

9563104354

EDUCATION

7584826245

HISTORY

9051684044

হায়াটসঅ াপ

PHILOSOPHY

9143177036

POL SCIENCE

6296681916

Sociology

Sociology.cssm@gmail.com

ARDA

9339488838

Economics

arda.cssm@gmail.com
9674465897

Geography

cssmbioscience@gmail.com
8697016153

Chemistry

geographycssm@gmail.com
7872314126

Zoology

cssmbioscience@gmail.com
7890717184

Botany

cssmbioscience@gmail.com
8768030155

Mathematics

cssmbioscience@gmail.com
8250270656

Physics

cssmbioscience@gmail.com
8617454700
cssmbioscience@gmail.com

েয়াজেন কািভড িবিধ মেন অবশ ই কেলজ কাউ াের যাগােযাগ করেব।
আেদশানুসাের।

