SEM 6 (CBCS) এবং Part III (I+I+I প াটান) এর িব িবদ ালেয়র 2020
সােলর চূ ড়া (final) পরী া িম মােড অনুি ত হেব। এ এক ওেপন বুক
পরী া হেব।
1. িব িবদ ালয় বা কেলজ ওেয়বসাইট থেক
ডাউনেলাড করা, িনজ কলম
এবং A4 সাইজ কাগজ ব বহার কের বািড় থেক উ র করা, এবং পরী ার
পের িনিদ ইেমল আইিডেত উ রপ িল রণ করা এই পুেরা ব াপারটা একজন
ছা েক িনধািরত সমেয়র মেধ করেত হেব।
2. Sem-6 ও Part III এর Theoretical পরী া িল 2020 সােলর
18 ই অে াবেরর মেধ শষ হেব।
3. িত িশ াথ র িনজ ইেমল আইিড এবং মাবাইল ন র থাকা আবশ ক|
4. কেলজ পরী াথ েদর িত
paper এর জন িনিদ ইেমল আইিড কেলজ
ওেয়বসাইেটর মাধ েম আেগ থেক সরবরাহ করেব। পরী াথ েদর িনিদ সমেয়র
মেধ উ র লখার পর িনজ ইেমল থেক কেলজ দ িনিদ ইেমল েত
উ রপ
িনধািরত সমেয়র মেধ
রণ করেত হেব|
5. কািভড ১৯-এর াদুভাব এবং দীঘকাল কেলজ ব
থাকার কারেণ কানও
িশ াথ র শারীিরকভােব কানও কেলেজ ােস যাওয়ার সুেযাগ িছল না। সুতরাং
ষ
সিম ােরর সম িশ াথ েক 100% ােস অংশ িনেয়েছ বেল মেন করা
যেত পাের এবং তাই এে ে উপি িতর জন সবািধক বরা
া ন র (5)
সকল পরী াথ েক দান করা হেব।
6. িব িবদ ালেয়র এডিমট কাড সং া িনেদশ কািশত হবার পর ছা -ছা ীরা
িনেজর িনেজর এডিমট কাড ওেয়বসাইট থেক ডাউনেলাড কের নেব এবং
এডিমট কােড উি িখত িবষয় িল ভােলাভােব দেখ িনেত হেব। কান ভু ল থাকেল
তৎ ণাৎ কেলেজর অিফেস জািনেয় সংেশাধেনর ব ব া করেত হেব। কারণ যিদ
কােনা ছা ছা ী এডিমট কােড উি িখত কান িবষেয়র উ রপ িলেখ জমা না
িদেয় অন কান িবষেয় উ রপ জমা দয় তাহেল ঐ পরী াথ র উ পরী া
বািতল বেল গণ হেব।
7. িত িদন িনধািরত পরী া
র কমপে আধ ঘ া আেগ িব িবদ ালেয়র এবং
সংি
কেলজ / িত ােনর ওেয়বসাইেট ে র Softcopy সরবরাহ করা হেব।
8. িত
কােসর জন
পে সংি
পাঠ ম অনুযায়ী পূণ ন র িনধািরত করা
থাকেব।
2 ন র

ধুমা

5 ন র এবং / অথবা 10 ন র মােনর
থাকেব না|

িতিদন এক

কের

থাকেব। 1 বা

পপােরর পরী া হেব| মেন

রাখ ত হেব 40 ন র পূণমান পপােরর জন দু'ঘ া এবং 60 ন র পূণমান
পপার এর জন িতন ঘ া ধায করা থাকেব| এই 2/3 ঘ া সময় ছাড়া
প ডাউনেলাড এর জন 30 িমিনট এবং পরী ার পর উ রপ পাঠােনা
বা আপেলােডর জন আরও 30 িমিনট সময় দওয়া হেব। খয়াল রাখেত হেব
যােত ওই িনিদ

সমেয়র মেধ ই উ রপ

িনিদ

আপেলাড করেত হেব। কান কারেন িনিদ

ইেমইল বা

গল

সময় পিরেয় গেল উ

াস েম
পরী া

বািতল বেল গণ হেব।
9.

পরী াথ েদর িত িদেনর পরী ার জন “িনধািরত সময়”
পে উে খ থাকেব|
Part III পরী াথ েদর জন “িনধািরত সময়” হল ২ ঘ া। Part III
পরী াথ েদর
ি

িত

paper এর পূণমান হেব 50 এবং এই পরী ায়

ণ কের দওয়া হেব সংি

paper

া

ন র

র পূণমান 100 বজায় রাখার জন ।

10. পরী াথ েদর িত িদন পরী ার পর িনধািরত সমেয়র মেধ সংি
কেলজ /
িত ান কতৃ ক িনিদ
মল আইিডেত িনজ -হােত-িলিখত-উ রপ িল জমা
িদেত হেব। উ রপ িল জমা দওয়ার সময় পরী াথ েদর স ক মল আইিড
টাইপ করার
ে চরম সতকতা অবল ন করা উিচত। ভু ল মল আইিড টাইপ
করেল পরী াথ েদর Result অস ূণ আসেব|
11. অ / অেথােপিডক ািল অ ম পরী াথ েদর লখেকর (scribe) অনুেমাদেনর
জন লখেকর (scribe) িববরণ সহ কেলেজর মাধ েম িব িবদ ালেয়র কােছ
আেবদন করেত হেব|
12. ছা -ছা ীরা আেগ থেকই উ রপে র
থম পাতা বা কভার পৃ ার সফট
কিপ িব িবদ ালেয়র / কেলেজর ওেয়বসাইট থেক ডাউনেলাড কের রাখেত
পাের।

িত

উ রপে র সােথ

আবিশ ক। এই পাতা

উ

থম পাতা

িবেশষ সাবধানতার সে

(কভার পৃ া)

িফল আপ করা

থাকা

েয়াজন কারণ

বতমান পরী া প িতেত পরী াথ েদর িলিখত তথ িল যাচাই করার কান
সুেযাগ নই|
13.
পরী াথ েদর িনজ A4 সাইেজর কাগেজ িনেজর হ া ের উ র লখার
সময় িত পাতায় পৃ া ন র, রাল ন র, paper, subject, semester ইত ািদ
িলখেত
হেব| এ ব াপাের যাবতীয় িনেদশ কভার পজ ডাউনেলাড করেল
সখােনই পাওয়া যােব। িনধািরত সমেয় উ র লখার পর উ রপে র িত
পৃ া
ান কের থেম কভার পৃ া এবং তারপর িমক ন র অনুযায়ী 1 থেক

পরপর (1,2,3,4,5……) উ র পৃ া িল সািজেয় এক মা PDF ফাইল তির
করেত হেব। ওই ফাইল েক িনেজর রাল ন র ারা নামকরণ করেত হেব।
এছাড়া ইেমেলর subject এর জায়গায় িবষয় এবং সংি
paper এর নাম িলখেত
হেব। এরপর কেলজ

ারা

িনধািরত ইেমইল আইিড ত অথবা

গল

াস ম

এর মাধ েম উ রপ
পাঠােত হেব| িনিদ সমেয়র মেধ অনলাইন ইেলক িনক
মাধ ম ারা উ র প
রণ করার
সময় sent mail এর
ীনশট িনেয়
রাখেত হেব মাণ
প যােত কান কার ণ mail
দরী ত পৗঁছােনার জন
উ রপ
বািতল হেল সই সং া িবেরাধ িন ি করার
ে ঐ screen
shot দখান যায়।
14.

পরী াথ েদর উ রপে র

থম পৃ ায় িনিদ

পিব তা র ণ এবং িনয়েমর সােথ পিরিচিত সং া

জায়গায়

া র কের পরী ার

এক

িত িত িদেত হেব।

15.
যিদও পরী াথ েদর পরী া বািড়েত বেস িদেত হেব তবুও তারা পরী েকর
িরেপােটর িভি েত শৃ লাব ব ব ার আওতায় আসেব যিদ তারা এমন িকছু
লখা বা post কের যােত পরী ার পিব তার সােথ আেপাষ করেত হয়।

