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Online এ পরী াথ েদর উপি ত, অ পি ত, বিহ ার, বহািরক ন র রণ, এ াডিমট কাড বািতল এবং িবষয় িভি ক 
িশেরানামসহ যাবতীয় ত  ি য়াকরেণর জ  ক  সিচবেদর িত িবেশষ িনেদশনাঃ 
১। রাজশাহী িশ া বােডর ওেয়ব-এে স htt://www.rajshahieducationboard.gov.bd ত েবশ ক ন। ওেয়ব এে সএ ি ক করার পর 

াটাস বাের অেনক েলা Information এর মে  থেক Exam Attendance এ ি ক ক ন। 
২। Exam Attendance-এ ি ক করার পর Username এবং Password চাইেব। এখােন Username এর জায়গায় Centre 

Code/Institute Code এবং Password এর জায়গায় Institute/Centre Institute এর First Password (Reg/Form Fillup এর 
Password)টাইপ ক ন। এখােন ল নীয় Centre Code দয়ার সােথ সােথ Centre Name Display করেব। এবার Login এ ি ক ক ন। 

3| Login-এ ি ক করার পর এক  বার দখা যােব সখােনঃ  
 

Attendance Sheet Daily Exam Status Top Sheet Practical Mark Cancel Admit Logout 
 K) Cancel Admit-এ ( য সম  এ াডিমট কাড অিতির  /Admit বািতল হেব স ে ) ি ক করেল এক  ম  আসেব, সখােন Roll 

No এর ঘের বািতল ত রাল টাইপ কের পােশ Cancel-এ ি ক করেল Do you want to Cancel Yes অথবা No এ প এক   
Message আসেব Yes ি ক করেল Cancel হেব এবং No ি ক করেল Cancel হেব না। এভােব এেকর পর এক রাল টাইপ কের 
Cancel করা যােব। এখােন রাল টাইপ কের Cancel-এ ি ক করার পর উ  রাল ল হেল কান ভােবই সংেশাধন করা যােব না। 

L) Attendance Sheet-এ ি ক করার পর য View আসেব সখান থেক এক  এক  Roll Sheet ি  করা যােব। এক সংে  
একািধক/সকল ছা /ছা ীর Attendance Sheet ি  করেত চাইেল Download All ি ক করেত হেব এবং Download Sheet 
আসেব এখােন Click কের Open/Save কথা  আসেব, সখােন Save Select কের Ok িদেল কেয়ক িমিনেটর মে  সকল 
Attendance Sheet Download হেয় যােব। পের এক  Zip File পাওয়া যােব ঐ Zip File G Double ি ক করেল Auto 
Unzip হেয় যােব। উ  ফাইল Open কের েরা ফাইল ি  ক ন অথবা Roll Search কের Attendance Sheet ি  করা যােব। 
এভােব একটা একটা কের Roll Search কের ি  করেত পারেব। 

M) Daily Exam Status-এ Click কের, Subject Code সহ Theory Select কের Submit ক ন। 
 

All   Present Roll's:15 M:10 F:5, Male, Female    Absent Roll's:0 M:0 F:0, Male, 
Female    Expelled Roll's: 0 M:0 F:0, Male, Female  

  First Roll End Roll Submit  Roll Submit  Roll Submit 
 

Click করেল সকল ছা /ছা ী Present হেব অথবা Roll Range িদেয় Submit কের Present করা যােব, যা িনেচ Roll েলার 
সামেন P(Present) দখােব। যিদ কান Roll ক Absent করেত হয় তখন Absent এর ঘের Roll িলেখ Submit িদেল উ  রাল  
Absent হেয় যােব এবং িনেচ Roll এর সামেন A(Absent) লখা আসেব। যিদ কান Roll Expelled হয় তখন Expelled এর ঘের 
Roll িলেখ Submit িদেল উ  রাল  Expelled হেয় যােব এবং িনেচ Roll এর সামেন E(Expelled) লখা আসেব। 
Absent/Present/Expelled Roll যাচাই কের স ক হেল Save-এ ি ক ক ন। একবার Save-এ ি ক করেল ২য় বার আর করা যােব 
না। Save-এ ি ক না কের বািহর/Logout করেল Data এর কান কাজ হেব না। তখন নরায় কাজ  করেত হেব। য সকল িবষেয়র 
MCQ আেছ, তােদর জ  একইভােব Select Course এ িগেয় Subject সহ MCQ এ Submit কের MCQ এর কাজ করা যােব। 

N) Top Sheet-এ ি ক ক ন এবং িনেচ Select Course িগেয় Subject Code সহ Theory এ ি ক ক ন। এক  বাে ল বা েট 
কতজন পরী াথ র রাল আেছ তা িসিরয়াল অ যায়ী সািজেয় থেম র রাল  টাইপ ক ন এবং পের উ  েটর শেষর রাল  টাইপ 
কের Submit-এ ি ক ক ন। এখােন উ  Roll Range এর মে  যিদ অ পি ত ও বিহ ার রাল থােক তাহেল Absent এর ঘের 
অ পি ত Roll দখােব আর Expelled এর ঘের Expelled Roll দখােব। Generate Sheet এ ি ক করেল ি  এর জ  ম  
আসেব এবং Sheet ি  করা যােব অথবা Close কের নরায় Top Sheet Generate করা যােব। আবার মাট ছা /ছা ীর সং া 
পিরবতন কের Top Sheet Generate করা যােব। য সকল িবষেয়র MCQ আেছ, তােদর জ  একইভােব Select Course এ িগেয় 
Subject সহ MCQ এ Submit কের MCQ এর কাজ করা যােব। (৩। ঘ) এর কাজ করার আেগ গ ন েরর কাজ অব ই করেত হেব) 

 

O) Practical Mark-এ ি ক কের িবষয় Select ক ন য ত  আসেব এখােন Roll এবং Mark এি  করার েযাগ থাকেব Upload 
mark click কের CSV format data upload করেত পােরন এবং েয়াজেন CSV format দেখ িনেত পােরন অথবা Download 
Non Post Students এ Click করেল যােদর Marks নাই স সকল Data অথাৎ Roll download হেব, এই File G Marks 
Posting িদেয় Upload Marks এর মা েম অ  সমেয় সকল Data Upload করা যােব। তেব সকল Data Upload করার পর আবার 
যিদ Download Non Post Students এ Click কের, কান Roll এ মাক ফ কা থােক তাহেল ঐ Roll িলই Download হেব। 
Download All-Marks এ click করেল মাক ও ফ কা সকল Data Download হেব। এি  হওয়ার সােথ সােথ Auto Save হেয় 
যােব। েয়াজেন ি  করা যােব এবং সংেশাধন করা যােব। যিদ  Mark Sheet িদেত ল হয় তাহেল ন ন কের সংেশাধীত Roll I 
Mark িদেত হেব এবং Refresh করেল স ক দখােব। অথবা mark এর উপর Double click কের mark সংেশাধন করা যােব।  

P)  কাজ শেষ বর হেত চাইেল Logout কের বর হেত হেব।  
 

 

া:/-  া:/- 
পরী া িনয় ক 
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 িসিনয়র িসে ম এনািল  (চলিত দািয় ) 
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