অভেদানন্দ মহাবিদযালয়
সাইঁবিয়া,িীরেূ ম
SEM-I ফাইনাল অনলাইন
পরীক্ষা ও উত্তরপত্র জমা দেওয়া সংক্রান্ত গুরুত্বপূ র্ণ ননর্েণশাবলী

প্রশ্নপর্ত্র দেবলমাত্র ৫ ও ১০ নম্বর্রর প্রশ্ন থাের্ব।
অনলাইন পরীক্ষানির্ে সু ষ্ঠভার্ব সম্পন্ন েরর্ে ছাত্র-ছাত্রীর্ের ননম্ননলনিে নবষয়গুনলর্ে অবশযই মানযো নের্ে
হর্বেঃ১। প্রর্েযে ছাত্র-ছাত্রীর এেনি ননজস্ব ই-র্মল আইনি অনে অবশযই রাির্ে হর্ব এবং এই ই-র্মল আইনি
বযবহার ের্র ের্লর্জর নননেণষ্ট নবভার্ের ননর্ণানরে দমল আইনির্ে উত্তরপত্রনির Soft Copy দপ্ররর্ েরর্ে হর্ব।
২। উত্তরপত্র দপ্ররর্র্র জনয Honours এবং General-এর, প্রর্েযে নবভাে ননর্ণানরে সু নননেণষ্ট mail ID ের্লর্জর
ওর্য়বসাইর্ি যথাসমর্য় upload ের্র দেওয়া হর্ব। উত্তরপত্র দপ্ররর্োর্ল প্রর্েযে ছাত্র-ছাত্রীর্ে নবভাে ননর্ণানরে
দসই সু নননেণষ্ট mail ID অেযন্ত সর্েেনভার্ব Type েরর্ে হর্ব।
৩। উত্তরপর্ত্রর প্রথম পাোনি নবশ্বনবেযালর্য়র website–এ/ের্লজ website-এ upload ের্র দেওয়া হর্য়র্ছ।
ছাত্র-ছাত্রীরা পরীক্ষার ননর্ণানরে নের্নর পূ র্বণই দসনির্ে সু স্পষ্ট ভার্ব print out ের্র রাির্ব। প্রর্েযে উত্তরপর্ত্রর
সার্থ এই প্রথম পাোনি সংযু ক্ত ের্র, ের্বই উত্তরপত্রনি mail ID –র্ে দপ্ররর্ েরা যার্ব। প্রথম পাোনির্ে
দরাল নাম্বার, দরনজর্েশন নাম্বার, দোসণ/র্পপার এবং নবষর্য়র নাম িুব সর্েেনভার্ব এবং অনে অবশযই ননর্ণানরে
স্থার্ন নলির্ে হর্ব ও নননেণষ্টস্থার্ন পরীক্ষাথণী ননর্জর নাম নলির্ব। এিার্ন দোন প্রোর ভুল হর্ল দসই উত্তরপত্রনি
নবশ্বনবেযালয় ননর্ণানরে ননয়মানু যায়ী বানেল বর্ল ের্য েরা হর্ব।
৪। ছাত্র-ছাত্রীরা ননর্জর্ের হার্ে দলিা উত্তরপত্র PDF File ের্র জমা দের্ব। প্রর্েযে দপপার্রর জনয এেনিই
PDF File জমা নের্ে হর্ব। উত্তরপত্রনি PDF File েরার প্রাক-োর্ল পৃ ষ্ঠাগুনল ক্রমানু যায়ী অেযন্ত সর্েেনভার্ব
সানজর্য় নের্ে হর্ব। এর্ক্ষর্ত্র প্রর্েযে পৃ ষ্ঠার উপর্রর িান পার্শ পৃ ষ্ঠার ক্রমাঙ্ক/সংিযা (১, ২, ৩, ৪,---) উর্েি
ের্র নের্ল ভাল হয়।
৫। PDF File নির্ে দপ্ররর্র্র সময় ছাত্র-ছাত্রীর্ের নবশ্বনবেযালয় প্রেত্ত Roll Number, নবষয় এবং দোসণ/র্পপার্রর
নাম উর্েি েরর্ে হর্ব। দোনও ভার্বই ননর্জর্ের নাম এর্ক্ষর্ত্র উর্েি েরা যার্ব না।
৬। সম্পূ র্ণ উত্তরপত্রনি A4 size-এর োের্জ নলির্ে হর্ব।
৭। নবশ্বনবেযালয় ননর্ণানরে পরীক্ষার সূ নে অনু যায়ী, নননেণষ্ট নের্ন পরীক্ষা শুরু হবার ৩০ নমননি পূ র্বণ প্রশ্নপত্রনি
Download েরা যার্ব।
৮। উত্তরপর্ত্র নীল/োর্লা ছাড়া অপর দোনও োনল বযবহার েরা যার্ব না।
৯। নবশ্বনবেযালর্য়র ননর্ণানরে সমর্য়র মর্র্য পরীক্ষা দশর্ষর পর, নননেণষ্ট অনেনরক্ত ৩০ নমননর্ির মর্র্য অনে অবশযই
উত্তরপত্র electronically জমা েরর্ে হর্ব।

১০। উত্তরপত্র জমা দেবার দক্ষর্ত্র যানিে োরর্বশেেঃ দোন সমসযা তেরী হর্ল, ননর্ণানরে ঐ অনেনরক্ত সমর্য়র
মর্র্যই ের্লর্জ এর্স উত্তরপত্র জমা নের্য় দযর্ে হর্ব।
১১। ের্লর্জ িাো জমা দেবার জনয পরীক্ষাথণীর্ে ননর্জর্েই ের্লর্জ আসর্ে হর্ব।
১২। ের্লর্জ আসার সময় COVID-19 দপ্রার্িােল অনে অবশযই ছাত্র-ছাত্রীর্ের মানর্ে হর্ব।
১৩। বানড়র্ে বর্স অনলাইন মার্যর্ম পরীক্ষা হর্লও, বর্ণমান নবশ্বনবেযালয় ননর্ণানরে পরীক্ষার সামনিে ননয়মাবলী
এবং পরীক্ষা সংক্রান্ত শৃ ঙ্খলাপরায়র্ো ও দসৌজনয প্রর্েযে পরীক্ষাথণীর্ে অনে অবশযই দমর্ন েলর্ে হর্ব।
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