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General instruction to the candidates for JBNSTS Examination 2020 
 

Read all the instructions very carefully before appearing at the JBNSTS Junior Talent 
Search Examination-2020. 
 

1. Examination schedule 

Examination date:  
13 December 2020 
& 
Timing 

JUNIOR TALENT SEARCH TEST 
 

Reporting time: 01:30PM, (login for verification) 
 

Examination duration: 02:00PM to 03:00PM 
Attention: Please note that the login portal shall be closed 5minutes before 

the actual starting time(02:00PM) of the examination 
 
  

2. This special arrangement of home based examinations has been planned to provide proper safety 
to the students, and so, it is expected, that the students will maintain the sanctity of the 
examinations and will not be involved in any kind of malpractices.  
িশ াথ েদর যথাযথ সুর ার ব ব া করার জন  গৃহ িভি ক পরী ার এই িবেশষ ব ব া ট 
পিরক না করা হেয়েছ, এবং তাই ত াশা করা হয় য, িশ াথ রা পরী ার পিব তা বজায় রাখেব 
এবং কানওরকম অৈনিতক কায কলােপ জিড়ত হেব না। 
 

3. You need to take the test ONLY using the latest version of the Chrome (recommended) 
/Firefox Browser on a Windows Desktop / Laptop / Android phone. Your device must have a 
webcam, microphone and broadband / 3G/ 4G speed Internet connection with sufficient internet 
data (~ 3GB for Junior Talent Search Test and ~4GB for Senior Talent Search test). 
 
আপিন কবলমা  উইে াজ ড টপ / ল াপটপ / অ া েয়ড ফােন ােমর সব েশষ সং রণ 
( ািবত) / ফায়ারফ  াউজার ব বহার কের পরী ায় উপি ত হেত পারেবন। আপনার 
িডভাইেস অবশ ই এক ট ওেয়বক াম, মাইে ােফান এবং ডব া  / 3G/4G ড ই ারেনট 
সংেযাগ থাকেত হেব এবং পয া  ই ারেনট ডটা (জুিনয়র ট ােল  স ােনর পরী ার জন  3 
িগগাবাইট এবং িসিনয়র ট ােল  স ােনর পরী ার জন  4 িগগাবাইট) থাকেত হেব। 
 

4. This is a remote invigilated / proctored examination.  Presence of any other person inside the 
room/photograph visible within the focus of your camera or moving away from the 
browser/camera is not allowed during the entire duration of the examination (except for the 
emergency break). Adoption of any malpractice during the examination may cancel your 
candidature. 
 
এ ট এক ট ক ােমরা এবং য চািলত দূরবত  অব ান থেক পয েব ণ করা পরী া। পরী ার 
পুেরা সময়কােল ঘেরর িভতের  অন  কানও ব র উপি িত/ আপনার ক ােমরার ফাকােসর 
মেধ  আসা কানও ছিব  রাখার বা াউজার/ক ােমরা থেক দূের যাওয়ার অনুমিত নই (জ ির 
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িবরিত ছাড়া)। যিদ আপিন পরী ার সময় কানও অৈনিতক কায কলাপ হণ কেরন তেব 
আপনার পরী া বািতল হেত পাের। 
 

5. Make yourself align in a way so that you are properly visible through the camera (of your 
computer/ Laptop) / Mobile Phone) during the whole duration of examination. Once you start the 
examination you shall not be permitted to move away from the camera (of the device you are 
using). 
 
িনেজেক এমনভােব উপ াপন ক ন যােত পরী ার পুেরা সময়কােল আপিন ক ােমরার 
(আপনার ক উটােরর / ল াপটেপর/ মাবাইল ফােনর) মাধ েম স ঠকভােব দৃশ মান হন। 
একবার পরী া  করার পের আপনােক ক ােমরা (আপিন য িডভাইস ট ব বহার করেছন) 
থেক সের যাওয়ার অনুমিত দওয়া হেব না। 

 

6. Mock Test has been scheduled for the students so that they become adequately familiar with the 
online examination process (not the type of question) and test interface. Students are instructed 
that attending the mock session is very important/mandatory in order to avoid any difficulties on 
appearing at the final online examination and no issue will be entertained unless they have 
attended the Mock Session.  
 

মক ট ট িশ াথ েদর জন  িনধ ািরত হেয়েছ যােত তারা পরী ার য়া ( ে র ধরেণর নয়) 
এবং অনলাইন পরী ার সােথ স ঠকভােব পিরিচত হয়।  চূড়া  পরী ায় কানও অসুিবধা 
এড়ােত মক সশেন অংশ নওয়া খুব পূণ/ বাধ তামূলক। যিদ তারা মক সশেন অংশ না 
নয়, স ে  চূড়া  পরী ার সময় কানও সমস ার সমাধান করা স ব হেব না । 

 

7. Mock Test shall be scheduled from 7th December 2020 onwards, this schedule shall be 
available in our website www.jbnsts.ac.in. Students shall be able to appear in the Mock Test 
using the same user ID & password that has been provided to them through E-admitcard. These 
login & passwords are strictly confidential and shall not be shared with anybody. JBNSTS shall 
not take any responsibility of misusing these user ID & password by the applicant. 
 

মক ট ট 2020 সােলর 7th ই িডেস র থেক  হেব, এই সময়সূচী ট আমােদর 
ওেয়বসাইট www.jbnsts.ac.in এ পাওয়া যােব। িশ াথ রা একই user ID এবং পাসওয়াড (যা  
ই- েবশপে র মাধ েম দান করা হেয়িছল) ব বহার কের মক টে  উপি ত হেত পাের । এই 
লগইন এবং পাসওয়াড িল কেঠারভােব গাপনীয় এবং কারও সােথ ভাগ করা হেব না। 
জিবএনএস টএস, আেবদনকারী ারা এই ব বহারকারীর আইিড এবং পাসওয়ােডর 

অপব বহােরর কানও দায় নেব না। 
 

8. You should keep sufficient loose sheets, pen, and pencil for your rough work before you start the 
examination. 

আপিন পরী া  করার আেগ,আপনার অনুশীলেনর কােজর জন  পয া  আলগা কাগজ , 
কলম এবং প ল  সােথ রাখুন। 

9. Calculator shall not be allowed for the Junior Talent Search Examination. 
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জুিনয়র িতভা অনুস ান পরী ার জন  ক ালকুেলটর অনুমিত দওয়া হেব না। 

How to Start the Examination and proceed further: 
কীভােব পরী া  করেবন এবং এিগেয় যােবন: 
 

10. You have to click the link “ http://jbnstsonline.in/ ” and then select your respective examination 
(Junior Talent Search Test) 
 

আপনােক "http://jbnstsonline.in/" িল ট ি ক করেত হেব এবং তারপের আপনার িনজ িনজ 
পরী া ট িনব াচন করেত হেব (জুিনয়র িতভা অনুস ান পরী া)। 
 

11. After selecting your respective examination, login with your user ID and Password (as receive in 
your admit card)  
 

আপনার িনজ িনজ পরী া বাছাই করার পের, আপনার েবশপে র সােথ া  user ID এবং 
পাসওয়াড িদেয় লগইন ক ন। 
 

12. The reporting time for the test is 30 minutes before the examination starts. Students are advised to 
login well in advance and complete the system check & camera verification process beforehand. 
Login will be closed strictly before 05 minutes of the designated test start time.  
 

পরী ার িরেপা টং সময় পরী া র 30 িমিনট আেগ। িশ াথ েদর আেগ থেকই ভালভােব 
লগইন করেত এবং িসে ম চক এবং ক ােমরা যাচাইকরণ য়া ট আেগই শষ করার পরামশ 
দওয়া হে । িনধ ািরত পরী া র 05 িমিনট আেগ লগইন কেঠারভােব ব  হেয় যােব। 

 

13. After logging in, read the instructions prompted/displayed on the screen. Select any one subject of 
your choice and complete the camera verification & system verification process and then wait till 
the actual test start time.  
 

লগ ইন করার পের, েন িনেদিশত িনেদশাবলী পড়ু ন। আপনার পছে র য কানও এক ট 
িবষয় িনব াচন ক ন এবং ক ােমরা যাচাইকরণ এবং িসে ম যাচাইকরণ য়া ট স ূণ ক ন 
এবং তারপের কৃত পরী া র সময় পয  অেপ া ক ন। 
 

14. Click the “start exam” button to start your examination. If you are late in logging in or in 
completing your verification process, you will lose your examination time. 
 

আপনার পরী া  করেত “পরী ার ” (“start exam” ) বাতাম ট ি ক ক ন। আপিন যিদ 
লগ ইন করেত বা আপনার যাচাইকরণ য়া ট শষ করেত দির কেরন তেব আপিন পরী ার 
সময় হারােবন। 
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15. The question pattern and marking procedure of the Junior Talent Search Examination  would be 

as per the Table below: 
জুিনয়র িতভা অনুস ান পরী ার ে র ধরণ এবং মূল ায়ন নীেচর সারণী অনুসাের হেব: 
 
 

Type of Examination Subjects to be taken Marking details 
 
Junior Talent Search 
Examination 
 
Total time allotted: 60 min 
Total marks: 60 
 

 
Section. A – Physical Science 
Section. A - Mathematics 
Section. A - Life Sciences 

Answer all eight questions of each 
subject. Each question carries 2.5 
marks  
 You will be awarded 2.5 marks for 

each correct answer 
 There will be deduction of 1 mark 

for each wrong answer 
 No negative marking for skipping 

any question. 
 

িত ট িবষেয়র 8 ট ে রই উ র িদন। 
িত ট ে র জন ই 2.5 ন র রেয়েছ 

 
 িত ট স ঠক উ েরর জন  2.5 ন র 

দওয়া হেব। 
 িত ট ভল উ েরর জন  1 ন র 

কেট নওয়া হেব। 
 কানও  এিড়েয় যাওয়ার জন  

নিতবাচক ন র নই। 
 

 
 

16. Once you start your examination (for any subject of your choice), you cannot go back to previous 
question/any other subject, until you finish/complete all the questions of that subject. You shall be 
allowed to move into the next subject only after finishing the ongoing subject.  
 

একবার পরী া  করার পের (আপনার পছে র যেকান িবষেয়র জন ), আপিন সই িবষেয় 
সম   শষ না করা পয  পূব বত ে  / অন  িবষেয় িফের যেত পারেবন না। চলমান িবষয় 
শষ কেরই আপনােক পরবত  িবষয় িলেত যেত দওয়া হেব।  

 

17. For each subject your questions will appear one after another. Once you click the save and 
continue button, you cannot revert back to the previous question. Make sure of your choice of 
answer before clicking save and continue button.  

িত ট িবষেয়র জন , আপনার িল এেকর পর এক উপি ত হেব। আপিন যিদ save and 
continue বাতাম টেত ি ক কেরন তেব আপিন আেগর টেত িফের যেত পারেবন না। save 
and continue বাতাম ট ি ক করার আেগ আপনার পছ সই উ র ট িন ত ক ন। 
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18. In case you get disconnected from internet /take emergency break, you have to log in again with 
your user ID and password. You shall be required to do the camera and system verification 
process once again (as you did at the beginning). 
আপিন যিদ ই ারেনট থেক সংেযাগ িব  হেয় পেড়ন / জ ির িবরিত নন, আপনােক 
আপনার user ID এবং পাসওয়াড িদেয় আবার লগ ইন করেত হেব। আপনােক আবার ক ােমরা 
এবং িসে ম যাচাইকরণ য়া ট করেত হেব (আপিন যমন েত কেরিছেলন)। 
 

19. For any kind of difficulty faced during the test, students must contact on the assigned Technical 
Helpline No.: 080-471-79238 (IVRS). On dialing this number, it will ask for the room number 
(available in your admit card) to dial to get connected with the invigilator. 
 
পরী ার সময় যিদ কানওরকম অসুিবধার স ুখীন হয় তেব িশ াথ েদর অবশ ই িনধ ািরত 
কািরগরী হ লাইন নং: 080-471-79238 (IVRS) এর সােথ যাগােযাগ করেত হেব। এই ন র ট 
ডায়াল করার পের, চালক টর (invigilator) সােথ সংেযাগ াপেনর জন  এ ট আপনােক আপনার 

ম ন র ট (আপনার েবশপে  উপল ) ডায়াল করেত বলেব। 
 

Disclaimer 

20. Students are advised to make sure that they make their own arrangements for uninterrupted power 
and internet connectivity for the complete duration of the test. Students would be themself 
responsible for any lapses on this front so they are advised to make sure that adequate backup is 
in place. Also if required data top-up etc. should arranged be done to ensure no disruption during 
the middle of the examination.  
 
িশ াথ েদর পরী ার স ূণ সময়কােলর জন  িনরব  িবদু ৎ এবং ই ারেনট সংেযােগর 
িনজ  ব ব া করার িবষয় ট িন ত করার পরামশ দওয়া হে । িশ াথ রা এ জাতীয় য কানও 
ভেলর জন  িনেজেক দায়ব  করেব, তাই তােদর পয া  ব াক আপ ঠক আেছ িকনা তা িন ত 
করার পরামশ দওয়া হে । পরী ার মাঝামা ঝ সমেয় যােত কানও িব  না ঘেট তা িন ত 
করেত েয়াজেন ডাটা টপ আপ ইত ািদর ব ব া রাখা উিচত বেলও পরামশ দওয়া হে । 
 
 
 

JBNSTS CONVEYS BEST WISHES TO ALL THE CANDIDATES OF JTST/STST/BKMB 

JBNSTS সকল JTST/STST/BKMB পরী াথ েদর আ িরক  েভ া জানায় 


