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3. Answer script োিাকে হকে A4 size page এ [Answer বেখকে হকে অেশ্য়ই
one side এ] ও প্রকেযেটি page এ C. U. Roll no, C. U. Registration no,
Serial number must, Date বেখকে হকে |
4. Answer scripts এই বিোবরে
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