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 বারবার NET পরীক্ষা দিচ্ছেন দিন্তু এিটুর জন্য সফল হচ্ছে পারচ্ছেন না? 
 বাদ়িচ্ছে বচ্ছস পরীক্ষা দিওয়ার সময় ভাচ্ছলা ফল িরচ্ছেন দিন্তু ফাইনাচ্ছল দরজাল্ট আশানুরূপ হচ্ছে না? 
 এই প্রথমবার দনট পরীক্ষা দিচ্ছেন োই প্রচন্ড ভয় লাগচ্ছে? 
 পরীক্ষার হচ্ছল িদিউটার দিচ্ছের সামচ্ছন বসচ্ছলই সবদিেু ভুচ্ছল যান? 
 ফাইনাল পরীক্ষা দিওয়ার সময় সবদিেু গুদলচ্ছয় যায়, দিেুই মচ্ছন পচ্ছ়ি না? 
 প্রদেবার পরীক্ষা হচ্ছল আত্মদবশ্বাচ্ছসর অভাব দবাধ িচ্ছরন? 
 জানা উত্তর গুচ্ছলা ভুল িচ্ছর আচ্ছসন, পরীক্ষার পর আফচ্ছসাচ্ছসর অন্ত থাচ্ছি না? 
 পরীক্ষার হচ্ছল বচ্ছস প্রচন্ড পযাদনি অনুভব িচ্ছরন? 

 

আপনি নি এই সমস্ত সমসযায় ভুগছেি? 
সমাধাি খুছে বেডাছছেি নিনু্ত পাছছেি িা? 

তছে আপিার েিযই আমাছের এই প্রয়াস, 
আসছে, আপনি নিয়নমত পরীক্ষার েিয প্রসু্তনত নিছেও বসটা সনিি পছে সনিি ভাছে হছছে  নি িা বস নেষছয় 
হয়ছতা সছেতি িি........... 
িারণ, প্রনতছ াগীতামূেি পরীক্ষা ও িছেে নেশ্বনেেযােছয়র পরীক্ষা প্রসু্তনতর মছধয পােথিয অছিি 

 College / University NTA NET 
১ পাশ মািকস িাট অফ মািকস 

২ ১০০ শোাংশ োত্র-োত্রীই পাশ িরচ্ছে পাচ্ছর মাত্র ৬ শোাংশ োত্র-োত্রী পাশ িরচ্ছে পাচ্ছর। 

৩ প্রদেবের প্রচ্ছের ধরে এিই থাচ্ছি প্রদেবের প্রচ্ছের ধরন পাল্টাই 

৪ দনদিকষ্ট প্রদেষ্ঠাচ্ছনর োত্র-োত্রীচ্ছির মচ্ছধয পরীক্ষা সারা ভারচ্ছের োত্র-োত্রীচ্ছির মচ্ছধয প্রদেচ্ছযাগীো 

৫ সাচ্ছজশনদভদত্তি প়িাচ্ছশানা, িমন পাওয়া যায় িমন পাওয়ার সম্ভাবনা খুব িম 

৬ মুখস্থ িচ্ছর উেচ্ছর যাওয়া সম্ভব দিয়ার িনচ্ছসপ্ট ো়িা পাশ িরা িদিন 

৭ দসদমস্টার দসচ্ছস্টচ্ছম দোচ্ছটা দসচ্ছলবাস সমুদ্রসম দসচ্ছলবাস 

৮ দিবল দনচ্ছজর দবষয় প়িচ্ছে হয় দবষচ্ছয়র পাশাপাদশ, প্রথমপচ্ছত্রর পরীক্ষা 

৯ অফলাইচ্ছন খাো দপচ্ছন পরীক্ষা অনলাইচ্ছন িদিউটাচ্ছর পরীক্ষা 

১০ িখচ্ছনা িখচ্ছনা Google Form / 
Whatsapp/Telegram এর মাধযচ্ছম Pdf পাদিয় 
পরীক্ষা দিচ্ছে হয় 

NTA এর তেরী অনলাইন মিচ্ছটষ্ট দপাটকাচ্ছল   
সদিি দনচ্ছিকশাবলী দমচ্ছন পরীক্ষা দিচ্ছে হয়। 



ফলে, অভযাসবশে িচ্ছলজ দবশ্বদবিযালচ্ছয়র পরীক্ষা প্রস্তুদের মচ্ছো িচ্ছরই আমরা প্রদেচ্ছযাদগোমূলি 
পরীক্ষার প্রস্তুদে দনচ্ছে শুরু িচ্ছর দিই, এবাং বের দশচ্ছষ  

সদিি ভাচ্ছব পদরিল্পনা মাদফি প্রস্তুদে না দনওয়া ও অনলাইচ্ছন দনয়দমে পরীক্ষা না দিওয়ার ফচ্ছল, 
ফাইনাল পরীক্ষার ভীদে, আত্মদবশ্বাচ্ছসর অভাব ও সদিিভাচ্ছব টাইম মযাচ্ছনজচ্ছমচ্ছন্টর অভাচ্ছব বারবার সাফচ্ছলযর 
িাচ্ছে দগচ্ছয়ও আমরা সফল হচ্ছে পাদর না....  

(েীর্থনেছির পডাছিার অনভজ্ঞতা বেছিই এই িোগুছো েো, মতামত এিান্ত েযনিগত) 
------------------------------------------------- 

পরীক্ষা আর মাত্র িচ্ছয়িটা দিন বাদি, এই মূহূচ্ছেক আমরা হয়চ্ছো আপনার সিূেক প্রস্তুদের িাদয়ত্ব দনচ্ছে পারচ্ছবা 
না, েচ্ছব দশষ মূহুচ্ছেকর প্রস্তুদের মাধযচ্ছম দিভাচ্ছব এদগচ্ছয় রাখা যায়, দসই দবষচ্ছয় অবশ্যই সাহাযয িরচ্ছে পারচ্ছবা, 
দসিারচ্ছেই আমাচ্ছির এই প্রয়াস AIBT Free Online Mock Test & Free Strategic Class for 
NTA NET Aspirants - 

All India BSSEI Test 

(Free & Open to All) 
Exam Schedule- 
 Subject Date Time Questions Full Marks 

1. Philosophy & Paper-1 16/11/2021 8PM 150 300 

2. History & Paper-1 24/11/2021 8PM 150 300 

3. English & Paper-1 26/11/2021 8PM 150 300 

4. Education & Paper-1 31/11/2021 8PM 150 300 

5. Sanskrit & Paper-1 To be Declared 8PM 150 300 

6. Bengali & Paper-1 To be Declared 8PM 150 300 

7. Geography & Paper-1 To be Declared 8PM 150 300 

*ফাইনাল পরীক্ষার দিনক্ষে প্রিাশ িরার পরই, বাদি দবষয়গুদলর দিনক্ষে জানাচ্ছনা হচ্ছব। 
  

এই মিচ্ছটস্ট গুদল দিচ্ছে যারা দরদজষ্টার িরচ্ছব, োচ্ছির সাফচ্ছলযর জন্য দিবল মিচ্ছটষ্ট নয়, প্রদেদট 
মিচ্ছটচ্ছষ্টর পর দিন অদমে স্যার দসই দবষচ্ছয়র দরদজষ্ট্রার োত্র-োত্রীচ্ছির উচ্ছেচ্ছশ্য এিদট Free Strategic 

Live Class দনচ্ছবন এবাং জানাচ্ছবন দশষমূহুচ্ছেকর নানান দটপস্- 
 পরীক্ষার হচ্ছল দিভাচ্ছব টাইম মযাচ্ছনজচ্ছমন্ট িরচ্ছবন 
 প্রথমপত্র নাদি দিেীয়পত্র, দিানটা আচ্ছগ উত্তর িরচ্ছবন 
 আনদসন পযাচ্ছসজ দিভাচ্ছব িম সমচ্ছয় উত্তর িরচ্ছবন 
 এচ্ছিবার অজানা প্রচ্ছের উত্তর গুদল দিভাচ্ছব িরচ্ছবন 
 ফাইনাল পরীক্ষাচ্ছে দিান প্রচ্ছের জন্য িেক্ষে সময় রাখচ্ছবন 
 দশষ মূহুচ্ছেকর মানদসি প্রস্তুদে দিভাচ্ছব দনচ্ছবন 
 পরীক্ষার হচ্ছলর ভীদে দিভাচ্ছব িরূ িরচ্ছবন 
 পরীক্ষার হচ্ছল পযাদনি হচ্ছল দি িরচ্ছবন 
 পরীক্ষার হচ্ছল প্রচ্ছবচ্ছশর সময় প্রচ্ছয়াজনীয় নদথ দি দনচ্ছয় দযচ্ছে হচ্ছব ও দি দি দনয়ম পালন িরচ্ছে হচ্ছব... 
 



AIBT Free Online Mock Test দিন দিচ্ছবন? 

 দনচ্ছজর পরীক্ষাপ্রস্তুদে যাচাই িরুন,  
 সাচ্ছজদস্টভ প্রেগুদলর সাচ্ছথ পদরদচে দহান এবাং  
 দনচ্ছজর পরীক্ষার ভীদে িরূ িরুন... 
 দিি NTA NET এর মচ্ছোই মিচ্ছটষ্ট দপাটকাচ্ছল পরীক্ষা... 
 টাইম মযাচ্ছনজচ্ছমন্ট দবষচ্ছয় দনচ্ছজচ্ছি আচ্ছরা সচ্ছচেন িচ্ছর েুলুন.. 
 Rank List দিচ্ছখ সিচ্ছলর মচ্ছধয দনচ্ছজর স্থানচ্ছি আচ্ছরা এিবার যাচাই িচ্ছর দনন 
 সিূেক দসচ্ছলবাচ্ছসর দুবকল অাংশগুদল দচদিে িচ্ছর দনন... 
 নেুন ধরচ্ছের প্রচ্ছের সাচ্ছথ দনচ্ছজর পদরদচদে ঘটান.. 
 অভযাচ্ছসর মাচ্ছধযচ্ছম আত্মদবশ্বাসচ্ছি 🎯স্বয়াংসিূেক িচ্ছর েুলুন..... 

 

দিভাচ্ছব Final Mock Test দিচ্ছবন? 
 পরীক্ষাদট BSSEI Digital Learning App (Android App) অথবা BSSEI Online 

Mock test Portal (For Desktop / Computer) এর মাধযচ্ছম অনলাইচ্ছন দিচ্ছে হচ্ছব। 
 প্রদেদট পরীক্ষাথকীচ্ছি আলািা আলািা Login ID & Password দিওয়া হচ্ছব, দযটার মাধযচ্ছমই 

আপদন পরীক্ষাদট দিচ্ছে পারচ্ছবন। 
Install Our App- https://play.google.com/store/apps/details?id=in.bssei 
Visit Our Mock test Portal- www.bssei.co.in  
Our Institute Code- bssei (মিচ্ছটষ্ট দপাটকাচ্ছল লদগন িরার দক্ষচ্ছত্র প্রচ্ছয়াজন হচ্ছব) 

দব.দ্র.- এিবাচ্ছর NTA NET মচ্ছো অনুভব দপচ্ছে Desktop / Computer এর মাধযচ্ছম পরীক্ষা দিচ্ছে অনুচ্ছরাধ িরদে। 
 

Login ID & Password দিভাচ্ছব পাচ্ছবন? 
 মিচ্ছটচ্ছষ্টর দিন সিাচ্ছল অথবা মিচ্ছটষ্ট শুরু অন্তে ৪ ঘন্টা আচ্ছগ, আপনার দফাচ্ছন SMS এর মাধযচ্ছম 

ONLINE Mock Test Portal এর Login ID & Password দপচ্ছ়ে যাচ্ছবন 
 আপনার দিওয়া েথযগুদল Verify িরা হচ্ছব। সদিি েথয দিচ্ছল, েচ্ছবই Login ID & 

Password পাচ্ছবন। 
 
 

Final Mock test দিওয়ার দনয়মাবলী- 
 NTA NET দিি দযভাচ্ছব পরীক্ষা দনচ্ছয় থাচ্ছি, দসভাচ্ছবই পরীক্ষা দনওয়া হচ্ছব। 
 প্রথমপচ্ছত্রর ৫০দট প্রে এবাং দিেীয়পচ্ছত্রর ১০০দট প্রে থািচ্ছব। 
 আমাচ্ছির দনধকাদরে দিন, দনধকাদরে সমচ্ছয় পরীক্ষাদট শুরু হচ্ছব। 
 দমাট সময় দেন ঘন্টা। 
 প্রেপত্র এিবার ওচ্ছপন িরার পর আর বযাি বা পস্ িরা যাচ্ছব না। পরীক্ষাদট সিূেক িচ্ছরই দবচ্ছরাচ্ছে 

হচ্ছব। 
 পরীক্ষা শুরুর পর দথচ্ছি পরদিন দবিাল ৪টা পযকন্ত মাত্র ১ বারই পরীক্ষা দিওয়ার সুচ্ছযাগ থািচ্ছব। 

দরজাল্ট প্রিাশ হওয়ার পর অভযাচ্ছসর জন্য এিাদধিবার পরীক্ষাদট দিওয়ার সুচ্ছযাগ থািচ্ছে। 
 
 

https://play.google.com/store/apps/details?id=in.bssei
http://www.bssei.co.in/


Result দিাথায় পাচ্ছবন? 
 পরীক্ষা দশষ িরার পচ্ছরই যখন Submit িরচ্ছবন, েৎক্ষনাৎ দনচ্ছজর প্রাপ্ত নম্বর জানচ্ছে পারচ্ছবন। োরসাচ্ছথ 

িেগুদল উত্তর দিি হচ্ছলা, িেগুদল উত্তর ভুল িরচ্ছলন, দমাট িে সময় দনচ্ছলন, িেগুচ্ছলা উত্তর িরচ্ছে পারচ্ছলন 
না, োর সমস্ত দববরে দিখচ্ছে পারচ্ছবন। 

 দনচ্ছজর প্রাপ্ত নম্বচ্ছরর পাশাপাদশ REVISION অপশচ্ছন দগচ্ছয় উক্ত পরীক্ষায় আসা সমস্ত প্রচ্ছের সদিি উত্তর 
(Answer Key) দিখার সুচ্ছযাগ থািচ্ছে। 

 

Rank List দিভাচ্ছব পাচ্ছবন? 
 NTA NET এর মচ্ছো সবকভারেীয় স্তচ্ছরর প্রদেচ্ছযাদগোমূলি পরীক্ষাচ্ছে সমস্ত পরীক্ষাথকীচ্ছির মচ্ছধয 

আপনার অবস্থান দিি দিাথায়, দসটা জানা খুবই প্রচ্ছয়াজন। দসজন্যই পরীক্ষার পরদিন দিি রাে ৮টার 
সময় আমরা আমাচ্ছির অযাচ্ছপ Final Mock test এর Rank List প্রিাশ িরচ্ছবা। দযখাচ্ছন সচ্ছবকাচ্চ 
নম্বর দি দপচ্ছলা, দমাট িে নম্বর দপল, িে সময় দনল সিূেক পরীক্ষাদট দিচ্ছে ইেযাদি দববরে সহ 
আপনার দবষচ্ছয়র সমস্ত পরীক্ষাথকীচ্ছির োদলিা থািচ্ছব। উক্ত োদলিা দিবলমাত্র পরীক্ষাথকীরাই দিখচ্ছে 
পারচ্ছবন। 

 

-:    আপনার সাফলযই আমাচ্ছির পদরচয়   :- 
ধিযোোছন্ত 
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