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িফফথ( 5th)েসিম�ার অনলাইন পরী�া ও 
খাতা জমা েদওয়ার সং�া� গর�পণূর্ িনেদর্ শাবলী-2021 

 

 িফফথ (5th) েসিম�ার এর এডিমট কাডর্  মহািবদয্ালয় এর ওেয়বসাইেট 

েদওয়া আেছ. �েতয্েক তার িনেজর এডিমট কাডর্ িট ডাউনেলাড কের 

ি�� িনেয় রাখেত হেব. ছা�ীরা েকবলমা� িনেজর এডিমট কাডর্  

ডাউনেলাড করেব অেনয্র এডিমট কাডর্  বয্বহার করেল তার দ�নীয় 

অপরাধ বেল গণয্ হেব এবং তার িবরে� আইনানুগ বয্ব�া �হণ করা 

হেব. 

 ��পে�র েকবল মা� 5 ন�র ও 10 ন�েরর �� থাকেব. 
 �েতয্ক ছা�ীেক িব�িবদয্ালয়/কেলেজর অিফিশয়াল ওেয়বসাইট েথেক 

front েপজ ডাউনেলাড কের সিঠকভােব পূরণ করেত হেব. 

িব�িবদয্ালেয়র েরাল না�ার ও েরিজে�শন ন�র েলখার সময় সতকর্  

থাকেত হেব. Front েপজ কেলেজর অিফিশয়াল ওেয়বসাইেট েদওয়া আেছ 

েসখান েথেক ডাউনেলাড কের িনেত হেব. 

 পরী�ার িনিদর্� িদেন কেলেজর ওেয়বসাইট েথেক পরী�া শর হওয়ার 
15 িমিনট পূেবর্ ��প� ডাউনেলাড করা যােব. A4 সাইেজর কাগেজ 

িনেজর হােত (টাইপ নয়) উত্তর েলখার কাজিট িনিদর্� সমেয়র মেধয্ 

েশষ করেত হেব. উত্তরপে� �েতয্ক পাতায় উপেরর িদেক ইউিনভািসর্িট 

েরাল না�ার, সাবেজ� Course/ েপপার েনম ও েপজ না�ার িলখেত 

হেব এবং েমাট কতগিল পাতা হেয়েছ তা �� েপেজ উে�খ করেত 

হেব. 

 পরী�ার সময় েশষ হওয়ার পর সবর্ািধক 30 িমিনেটর মেধয্ 

উত্তরপ�িটেক েপজ না�াের �মানুযায়ী সািজেয় িপিডএফ কের (এ�েয়ড 

েফােন উত্তর প� িপিডএফ করার জনয্ গগল ে� ে�াের িগেয় 
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কয্াম�য্ানার, কাগজ েকনার, ি�য়ার �য্ানার, Adobe Scanner এই 

ধরেনর সফটওয়য্ার বয্বহার কের িপিডএফ করা যােব) একিট মা� 

ফাইল কের কেলেজর ওেয়বসাইেট েদওয়া �েতয্ক িবষয় বা েকােসর্র জনয্ 

িনিদর্� ইেমইেল পাঠােত হেব ফাইেলর নাম ইউিনভািসর্িট েরাল না�ার 

িদেয় করেত হেব. 

 ইেমইেল পাঠােনা সময় ইেমইল এর সাবেজ� এর জায়গায় িনেজর নাম

,সাবেজ�, েপপার েনম , course েনম, ইউিনভািসর্িটর েরাল না�ার

িলখেত হেব. ইেমইেল পাঠােনার পর িরিসেভর একিট িফডবয্াক েযেত

পাের.

 যাি�ক কারেণ ইেমইল এ পাঠােনা স�ব না হেল উ� 30 িমিনেটর

মেধয্ই কেলেজ এেস খাতা জমা িদেত হেব.

 পরী�াথৰ্ী বয্তীত অনয্ েকউ খাতা জমা িদেত পারেব না.

কেলেজ আসার সময় মা� পরা বাধয্তামলূক এবং �েতয্কেক Covid-19

এর িনিদর্� িনয়মাবলী পালন করেত হেব.
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