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1. পৰীক্ষাৰ ফম  পূৰাওঁতে অনলাইন ৰবকল্প ৰনব াচন কৰা ষষ্ঠ ষান্মাৰিক(ৰনয় য়া)ৰ

ছাত্ৰ-ছাত্ৰীিকলৰ পৰীক্ষা অনলাইন ৰভৰিে অনুষ্ঠষ্ঠে হ ব। পৰীক্ষাৰ োৰৰখ আৰু 

িময় ৰনি ৰৰে িূচী মতে অনুষ্ঠষ্ঠে হ ব। 

2.  প্ৰশ্নিমূহ চমু, ৰচনািমঅ আৰু ৰবতেষণিমঅ হ ব। 

3. পৰীক্ষাৰ আৰম্ভৰণৰ িময়ে কমন অনলাইন পতটলৰ পৰা প্ৰশ্নকাকে ডাউনতলাড 

কৰৰ ল ব লাৰগব। 

4. পৰীক্ষাৰ্থঅিকতল A4 আকাৰৰ কাকেে উিৰ ৰলৰখব লাৰগব, িব াৰিক পষৃ্ঠাৰ িংখযা 

10 হ ব লাৰগব আৰু প্ৰৰেতটা পষৃ্ঠাৰ ওপৰে সিাফঁাতল সকাণে স্পষ্টকক পষৃ্ঠাৰ নম্বৰ 

ৰলৰখব লাৰগব। 

5. প্ৰৰ্থম পৃষ্ঠাে পৰীক্ষাৰ্থঅতয় সেওঁৰ সৰাল নম্বৰ, Core Course (ৰবষয়)ৰ নাম, 

প্ৰশ্নকাকেৰ সকাড,  কাকেৰ নাম, ষান্মাৰিকৰ নাম, োৰৰখ, িময় স্পষ্টকক 

ৰলৰখব লাৰগব। অনযৰ্থা সেওঁতলাকৰ মূলযায়ণ কৰা নহ ব। এইিমূহ পৰীক্ষা আৰম্ভ 

সহাৱাৰ আগতে িষ্ঠিকবাতৱ কৰৰব লাৰগব। 

6. উিৰ ৰলৰখবকল সকৱল ক লা ৰঙৰ ৰচয়াহীতহ বযৱহাৰ কৰৰব লাৰগব। অনয ৰঙৰ 

ৰচয়াহীতয় ৰলখাতটা অনুমৰে ৰিয়া নহ ব আৰু বযৱহাৰ কৰৰতল উিৰিমূহ কেন 

কৰা হ ব। 

7. পৰীক্ষাৰ্থঅিকতল ৰনজৰ হােৰ আখতৰতৰ উিৰিমূহ ৰলৰখব লাৰগব, অনযৰ্থা মূলযায়ণ 

কৰা নহ ব। ছপা আখৰৰ উিৰ বহী গ্ৰহণ কৰা নহ ব। 

8. প্ৰৰেখন প্ৰশ্নকাকেৰ উিৰ ৰলৰখবৰ বাতব 2 ঘণ্টা িময় আৰু িব াৰিক 50 নম্বৰ 

ৰনি াৰণ কৰা হহতছ। উিৰ বহীৰ সেৰনং আৰু আপতলাডৰ বাতব অৰেৰৰক্ত এঘণ্টা 

িময় বাৰি ৰিয়া হহতছ। সিইবাতব পৰীক্ষাৰ্থঅিকতল উিৰ ৰলৰখ জমা ৰিয়াকলতক 

িমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াতটা 3 ঘণ্টাৰ ৰভেৰে িমূ্পণ  কৰৰব লাৰগব। 



9. পৰীক্ষাৰ উিৰ ৰলৰখ সেষ কৰাৰ ৰপছে, পৰীক্ষাৰ্থঅতয় সেওঁতলাকৰ উিৰ বহীৰ 

পষৃ্ঠািমূহ িম অনুিাতৰ সেন কৰৰব লাৰগব আৰু পৰাপক্ষে এটা PDF format 

ে সছভ কৰৰব লাৰগব আৰু ফাইলতটাৰ এটা স্পষ্ট নাম ৰিব লাৰগব। ফাইলতটাৰ 

নাম এতনকক ৰিব লাৰগব...

Semester – Roll No - Subject - Course code 

e.g:   6
th
 sem17BS029PHY-CT-3-PHY-601 

 

10.  পৰীক্ষাৰ্থঅিকতল িাৱিান হ ব লাৰগব যাতে সেওঁতলাকৰ উিৰিমূহ স্পষ্টকক িৰৰব 

পৰা হয়। স্পষ্টকক সেৰনং কৰাতটা পৰীক্ষাৰ্থঅ িায়বদ্ধো বুৰল ৰবতবচনা কৰা হ ব। 

11.  এবাৰ আপতলাড কৰা পৰীক্ষাবহীৰ PDF ফাইল পৰৱেঅ িময়ে িলৰন কৰৰব 

সনাৱাৰৰব। 

12.  ৰনি াৰৰে িময়ৰ ৰপছে সকাতনা পৰীক্ষাৰ্থঅতয় উিৰ বহী জমা ৰিব সনাৱাৰৰব। 

13. আপতলাড কৰাৰ ৰপছে উিৰ বহীিমূহ িমানুিাতৰ গাষঁ্ঠি হল এটা খ।মৰ ৰভেৰে 

ৰাৰখব লাৰগব। ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বাতব কতলজ পুনৰ সখালাৰ ৰপছে িকতলাতবাৰ 

সেওঁতলাকৰ ৰবভাগীয় মুৰব্বীৰ হােে জমা ৰিব লাৰগব। 

14.  িীৰ আৰু িুব ল সনটৱকৰ বাতব কতলজ কেৃপক্ষ িায়বদ্ধ নহ ব। 

15. প্ৰশ্নকাকে ডাউনতলাড আৰু উিৰবহী জমা ৰিবৰ বাতব অনলাইন পতটল অৰে 

সিানকাতল সঘাষণা কৰা হ ব। 

16. অনলাইন পৰীক্ষাৰ ৰবষতয় অৱগে হ বৰ বাতব বাতব এটা ম ক সটষ্ট িম্পািন কৰা 

হ ব। এই ম ক সটষ্টৰ োৰৰখ আৰু িময়ৰ ৰবষতয় অৰে সিানকাতল জাননী ৰিয়া 

হ ব।

 

                                                                                                   অিযক্ষ

োৰৰখঃ 15/09/2020                                   নৰ্থ  লৰখমপুৰ কতলজ (স্বায়িোৰিে)

 

 


