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বব,এ পার্ট-৩ (Old course) পরীক্ষা ংক্রান্ত ববজ্ঞবি (2020)
১।কযানী ববশ্বববদ্যায়ের বনয়দ্ট লমত আগামী ১া অয়টাবর ২০২০ থেয়ক Online এর
মাধ্যয়ম পরীক্ষা থনওো য়ব।পরীক্ষার ূচী ববশ্বববদ্যাে ও কয়য়ের ওয়েব াইর্ থেয়ক
পাওো যায়ব।২৪/০৯/২০২০ থেয়ক Admit Card থদ্ওো শুরু য়েয়ে(য়ে আনয়ত য়ব
Part-3 ফমট বফাপ রবদ্ ও পুরায়না Admit Card )।
২। োত্র/োত্রীরা তায়দ্র েনয বনর্দ্টাবরত প্রশ্নপত্র ববশ্বববদ্যাে এবং কয়য়ের ওয়েব াইর্
থেয়কই ূচী অনুায়র বনধ্টাবরত বদ্য়ন পরীক্ষা শুরুর
আধ্ ঘন্টা (৩০ বমবনর্) আয়গ
পায়ব ।প্রশ্ন পত্রটি ায়ে ায়ে Mobile Screenshot কয়র থনয়ব।
৩।পরীক্ষার প্রয়শ্নর উত্তর থখার েনয A4 াইয়ের কাগে বযবার করয়ত য়ব এবং
শুধ্ু াময়নর বদ্য়ক কায়া কাব থপন বযবার কয়র বখয়ত য়ব।উত্তর পয়ত্রর প্রয়তযক
পাতাে আবযবলকভায়ব Roll No , Registration No , Subject এবং Paper স্পষ্ট কয়র
বখয়ত য়ব ।উত্তরপয়ত্র প্রয়শ্নর ক্রবমক ংখযা বখয়ত য়ব । প্রবতটি পাতার নং বদ্য়ত
য়ব। উত্তরপয়ত্রর একটি নমুনা কয়য়ের ওয়েবাইয়র্ থদ্ওো আয়ে , থয ভায়ব থদ্ওো
আয়ে থ ভায়ব উত্তরপত্রটি বানায়ত য়ব অেবা ডাউনয়াড কয়র বনয়ত য়ব ।
৪। পরীক্ষা থলয়র বনধ্টাবরত ময়ের আধ্ ঘন্টার (৩০ বমবনর্) ময়ধ্য স্বববখত
উত্তরপত্র Scan কয়র PDF format -এ E-Mail এবং Whatsapp No – দ্ু-থর্া থতই
পাঠায়ত য়ব ।
অনাট

ও থেনায়র োত্র-োত্রীয়দ্র নীয়চ থদ্ওো

Whatsapp Number গুবয়ত ও

onlineexam.jrm@gmail.com – এই E-Mail Id – থত বনবদ্ট ষ্ট ময়ের ময়ধ্য উত্তরপত্র
পাঠায়ত য়ব ।
Arabic – 9593162850,
Bengali – 9126813022, English – 9734885450
Education- 9883239547, History- 6296791451, Philosophy- 9476414079
Political Science – 9647173705, Sanskrit - 9733757870

৫। থয মস্ত োত্র-োত্রীয়দ্র Android Set এর ুববধ্া থনই তায়দ্রয়ক ভারপ্রাি অধ্যক্ষার
দ্ৃবষ্টয়গাচয়র আনয়ত য়ব এবং অধ্যক্ষার অনুমবত থপয় মুখ বন্ধ খায়ম বনেস্ব উত্তরপত্র
পূর্ট কয়র খায়মর উপর পুনরাে Roll No , Registration No , Subject এবং Paper স্পষ্ট
কয়র বয়খ থই বদ্নই কয়ে অবফয় এয়
Drop Box –এ েমা বদ্য়ত য়ব ।ববয়ল
কারন দ্লটায়ত না পারয় এই পর্দ্বতর ুববধ্া পায়ব না ।
৬।বনবদ্ট ষ্ট ময়ের ময়ধ্য উত্তরপত্র Upload না করয়ত পারয় পয়র তা আর থকান ভায়ব
গ্রায করা য়ব না ।
৭। োত্র-োত্রীয়দ্র ববয়ল ভায়ব োনায়না যায়ে থয পরীক্ষার শুরুর আয়গ বনয়ের
থমাবাইয় চােট ও Data Balance ঠিকভায়ব রাখয়ত বা য়ে ।
৮। এডু য়কলন অনাট Practical -এর থক্ষয়ত্রও একই বনেম প্রয়যােয । (এডু য়কলন অনাট
Practical –

এর

মেূচী বনবদ্ট ষ্ট ময়ে োবনয়ে থদ্ওো য়ব )
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আয়দ্লানুায়র
ভারপ্রাি অধ্যাবপকা
থে.আর.মাববদ্যাে

