
বধর্মান িব�িবদয্ালয়  কতৃর্ ক �দত্ত পরী�া-সং�া� িনেদর্ িশকা, 2020 

1.সুি�ম েকােটর্ র রায় অনসুাের ও ইউ.িজ.িসর িনেদর্শ�েম েসিম�ার 6 (িসিবিসএস )এবং পাটর্  3 (ও� )পরী�ািট হেব 

ওেপন বকু এ�াম েযখােন ��প� ৈবদযু্িতক মাধয্েম েদওয়া হেব েসিট ডাউনেলাড কের ঘের বেসই পরী�া িদেয় 

উত্তরপ� ও পাঠােত হেব ৈবদযু্িতন মাধয্েম। 

2.�েতয্ক পরী�াথৰ্ী িনজ� েমাবাইল এবং ই-েমইল আইিড থাকেত হেব। উত্তরপ� েমল করেত হেব েসই আইিড অথবা 

েমাবাইল েথেক।  

3. ছা�ীেদরেক িনেজর এডিমট কাডর্  ডাউনেলাড করেত হেব। শধু মা� এডিমট কােডর্  উে�িখত েকাসর্ অথবা েপপার এর 

পরী�াই েস িদেত পারেব।   

4.উত্তরপে�র �থম পাতািট ইউিনভািসর্িটর ওেয়বসাইট অথবা কেলজ ওেয়বসাইট েথেক ডাউনেলাড করেত হেব। 

তারপর তার সে� এ েফার সাইেজর কাগেজ উত্তর িলেখ ওই �থম পাতািট সংযু� করেত হেব সবার �থেম। 

�থমপাতািটর িনিদর্� জায়গায় তার েরাল এবং েরিজে�শন না�ার িলখেত হেব। এবং  সই করেত হেব। �থমপাতািটর 

যথাযথ পূরণ না করেল উত্তরপ� বািতল হেয় যােব। েজ এ েফার সাইেজর পাতাগেলােত উত্তর িলখেব েসই গিলর 

�েতয্কিটর মাথায় বামিদেক িনেজর েরাল না�ার এবং ডানিদেক েপজ না�ার অবশয্ই িদেত হেব l 

5. এই পরী�ায় 1/2 না�ােরর েছাট �� থাকেব না। 10,5 না�ােরর ��-থাকেব। পরী�ার আধ ঘ�া আেগ ��প� 

ওেয়বসাইট (কেলজ অথবা ইউিনভািসর্িট )েদওয়া হেব। সময় থাকেব অনাসর্ েদর জনয্ দইু েথেক িতন ঘ�ার মেধয্। পাস 

েকােসর্র জনয্ দ'ুঘ�া।  

6. উত্তরপ� েমল করেত হেব একিট(01) PDF ফাইল এর মেধয্। 

এবং িনিদর্� সময়সীমার মেধয্ েমইল করেত হেব।  

7. PDF এ  নাম, ইউিনভািসর্িটর েরাল না�ার, থাকেব। Subject Box এ Subject/Course/Paper(েযমন, 

History/Bengali/English  CC-16/15 ইতয্ািদ) িলখেত হেব। 

8. যিদ েকােনাভােব েমল এ অসুিবধা হয় তাহেল ওই সময়- সীমার মেধয্ই কেলজ চ�ের এেস খাতা সাবিমট করেত হেব। 

বাড়িত সময় েদওয়া হেব না। 

9. পরী�ার �থম পাতার িনিদর্� জায়গায় একিট Undertaking/েঘাষণাপ� িদেত হেব েয, েস পরী�া-সং�া� িনয়ম 

যথাযথ েমেনেছ এবং  পিব�তা র�া কেরেছ। তারপর নাম সই করেত হেব। 

10. বািড়েত বেস পরী�া হেলও পরী�াথৰ্ীরা পরী�া- িবষয়ক িবিধ-িনেষেধর মেধয্ পেড়। তােদর েসই বয্াপাের 

দািয়�সেচতন হেত হেব।  

এই িনয়মাবলী েকবলমা� এইবছর েসিম�ার 6 (িসিবিসএস )এবং পাটর্  3 (ও� )পরী�ার জনয্ �েযাজয্। 


