মাধ্যমমক  উচ্চ মাধ্যমমক মলক্ষাববাডড , কুমমল্লা
বযবামরক মাকড এমি করার মিবদড লিাবী
1.

http:// comillaboard.gov.bd/ মঙ্ক (ববাবডডর প্রথম পাতায়) এ ONLINE PRACTICAL MARK FOR SSC-2016 এ মিক করুি
অতপর গ-ইি পযাবিব

2.

আপিার CENTER CODE, PASSWORD  SUBJECT CODE মবক্ট কবর গ-ইি করুি।

গ-ইি কবর প্রথবম BLANK MARK SHEET টি মপ্রন্ট কবর মিি, প্রমতটি PAGE আাদা ভাবব PRINT করবত বব এবক্ষবে NEXT
বাটি মিক কবর PAGE NUMBER অিুরণ করুণ। এবং প্রাপ্ত িম্বর া কামবত াবত মবে মিমিত বয়

ENTRY FORM এ

বরা এর পাবল প্রাপ্ত িম্বর (২ মডমিট) এমি করুি। ক্ষয করুি মাকড ঐ াবেক্ট এর পূণড মাকড বত ববলী বব িা এবং
ABSENT থাকব A এমি করুি।

3.

প্রাপ্ত িম্বর ঠিক ভাবব এমি করার পর তা TEMPORARY LIST এ িমা বব। PRINT কবর যাচাই কবর মিি। ভু  থাকব
তা ENTRY FORM বথবক EDIT কবর ঠিক িম্বর এমি করুি। এবক্ষবে Page Number এর প্রমত ক্ষয করুি তা বকাি Page এ
আবে।

4.

INSERT NEW ROLL বত িতু ি STUDENT এমি করবত পারববি। এবক্ষবে প্রাপ্ত

মাকড একই াবথ এমি করা যাবব।

5.

TEMPORARY LIST এ ক STUDENT এর মাকড এমি করা ব – (Total student এবং Total Marks Entry মাি ব) Final
List Print করার বাটি থাকবব। TEMPORARY LIST টি ভাভাবব যাচাই কবর FINAL SUBMIT এ মিক করুি। FINAL
SUBMIT মিক করার পর বকাবিাভাববই প্রাপ্ত িম্বর এমডট করা যাবব িা।

6.

FINAL LIST টি বয় বগব তা PRINT কবর ংরক্ষণ করুি এবং পরবতী মিবদড বলর িিয FINAL LIST এর তথয বযবার
করুি।

7.

মবয় মভমিক FINAL LIST করবত বব।

8.

FINAL LIST মবয় মভমিক ৩ (মতি) কমপ মপ্রন্ট করবত বব। আগামী ১৮/০৩/২০১৬ ইং তামরবের মবধ্য ক মববয়র এমি
বল করবত বব। আগামী ২১/০৩/২০১৬ ইং তামরবের মবধ্য ববাবডডর পরীক্ষা লাোয় এবং কমিউটার লাোয় ১ (এক) কমপ কবর
পাঠাবত বব এবং ১(এক) কমপ ভমবযবতর কাবির িিয বকবে ংরক্ষণ করবত বব।

9.

উবল্লেয বয, পরীক্ষার ফাফ প্রমিয়াকরবণর কাবি এ তামকা চূ ড়ান্ত বব মবববমচত বব। এ তামকায় বকাবিা ভু ত্রুটি
পমরবমক্ষত ব ংমিষ্ট বকে মচব দায়ী থাকববি।

10. প্রবয়ািবি বফাি করুি – ০১৮৪৭০৭০৯৯৬ অথবা ০১৮৪৭০৭০৯৯৭ (মলোঙ্গি.কম বল্প াইি )

