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General Guidelines for UG Sem-VI, Sem –IV ,Sem –II and Part – III Exam- 2022 

 

বর্ধম্ান ববশ্বববদ্যালয়ের  বনয়দ্্বিকা অনুযােী আগামী Sem-VI, Sem –IV ,Sem –II এবং Part – III পরীক্ষা 

২০২২ অনলাইন/ ব্লেয়েড ব্লমায়ডর মার্যয়ম  পবরচাবলত হয়ব । এতদ্বারা জামালপুর মহাববদ্যালয়ের 

সমস্ত পরীক্ষার্থীয়দ্র বর্ধম্ান ববশ্বববদ্যালয়ের  পরীক্ষা সম্পবকত্ বনয়দ্্িাবলী জানায়না  হয়ে । 

১) আগামী  পরীক্ষা গুলি অনিাইননর মাধ্যনম  হনে বনি  উত্তরপত্র গুলি মমইনির মাধ্যনম পাঠানে হনব । 

প্রনেযক  পরীক্ষার্থীনের লনজ লনজ মমি-আই লি এবং মমাবাইি নাম্বার র্থাকনে হনব । 

২) লনলেিষ্ট  লবষনের প্রলে পনত্র  লনলেিষ্ট মমি-আই লি কনিনজর ওনেবসাইনে মেওো হনব ।নসই  মমি  আই  লিনে 

উত্তর পত্র লপলিএফ  ফাইি  কনর পাঠানে হনব। েনব মসই লপলিএফ অবশ্যই  25 MB এর মনধ্য হনে হনব। 

৩ ) পরীক্ষার্থীনের  লনজ লনজ  লবষনের  মপপানরর  পরীক্ষাগুলির, উত্তর মিখার জনয  বযবহৃে উত্তর পনত্রর প্রর্থম  

পৃষ্ঠার সফে কলপ জামািপুর  কনিনজর  ওনেবসাইনে মপাস্ট করা আনে। পরীক্ষার্থীরা  আনগ মর্থনক এটে 

িাউননিাি করনে পানর। প্রলেটে মকাস ি/ পনত্রর পরীক্ষার জনয  লবশ্বলবেযািে কেৃিক প্রেত্ত  প্রর্থম পৃষ্ঠার বযবহার  

বাধ্যোমূিক। মেনহেু ের্থয  োচাই মের মকান  সুনোগ মনই, োই  পরীক্ষার্থীনের মরাি নাম্বার  ,মকাস ি, মপপার, লবষে 

ইেযালে শ্ূনযস্থান  গুনিা খুব  সাবধ্ানন পূর্ ি করনে  বিা হনে।  েলে ো সটঠক ভানব পূরর্ করা না হে , মসই  

উত্তরপত্র অসম্পূর্ ি লহনসনব লবনবলচে  হনব। োর জনয কনিজ মকান ভানব োেবদ্ধ  র্থাকনব না। 

৪ ) পরীক্ষার্থীনের পরীক্ষার  পলবত্রো বজাে রাখার  লবষনের  একটে অঙ্গীকার লেনে হনব এবং উত্তর পনত্রর  

সামননর  পৃষ্ঠাে লনজ স্বাক্ষর করনে হনব। 

৫) পরীক্ষার প্রশ্নপত্র  লবশ্বলবেযািে ও কনিনজর ওনেবসাইনে লনলেিষ্ট লেননর পরীক্ষা শুরু হওোর অন্তে আধ্ ঘণ্টা 

আনগ মেওো হনব। মসখান মর্থনক  পরীক্ষার্থীরা িাউননিাি কনর মননব। 

৬ ) প্রলেলেননর পরীক্ষার জনয লনধ্ িালরে সমনের মনধ্য অর্থ িাৎ সমাপ্ত হবার আধ্ ঘন্টার মনধ্য কনিজ মর্থনক মেওো 

লনলেিষ্ট মমি আই  লি মে  অনিাইননর মাধ্যনম উত্তর পনত্রর  লপলিএফ জমা লেনে হনব। 

 ৭) অনিাইনন উত্তর পত্র লপলিএফ ফাইি জমা লেনে বযার্থ ি হনি পরীক্ষার্থীনের অবশ্যই পরীক্ষা সমাপ্ত  হবার  আধ্ 

ঘন্টার  মনধ্য জামািপুর কনিনজ এনস জমা লেনে হনব। 

৮) অনিাইনন উত্তর পত্র  পাঠাননা হনি মমনির স্ক্রিনশ্ে  সংরক্ষর্  করনে হনব। ইন্টারনননের  সমসযার জনয  

মেরীনে উত্তর পত্র জমা মেওোর  লবষনে েলে সমসযা হে ো সমাধ্ান করার জনয এটে কানজ িাগনব। 

৯ ) মকান অসৎ  উপাে অবিম্বন কনর পরীক্ষা মেওো োনব না। ধ্রা পড়নি পরীক্ষা বালেি  হনব। 

১০) পরীক্ষার্থীরা পরীক্ষা সংক্রান্ত মকান  অসুলবধ্ার সম্মুখীন  হনি  কনিনজর  লনজ লনজ  লবষনের   লশ্ক্ষক ও  

লশ্লক্ষকার সানর্থ মোগানোগ  করনব। 

১১) এখানন অনুনেলখে লনেমাবিী Burdwan University examination rules ও regulations দ্বারা লনেলিে হনব।   

 

 

Courtesy to Prof. Soma Roy Choudhury, HOD, Department of Political Science, for making the primary draft.  
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