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1.  পরীক্ষায় অংশগ্রহণ বনবিতকরযনর জন্য অবশ্যই ববশ্বববদ্যালযয়র একাযেবিক শাখার ববজ্ঞবি মিাতাযবক ফিে পূরণ 
সম্পন্ন করযত হযব।  

2.  প্রবতবি তত্ত্বীয় মকাযসের জন্য ৩৫ নম্বযরর অনলাইন বলবখত পরীক্ষার সিয় হযব ১ ঘন্িা ৩০ বিবনি।   

3.  প্রবতবি তত্ত্বীয় মকাযসের জন্য ৩৫ নম্বযরর অনলাইন মিৌবখক পরীক্ষা সংবিষ্ট পরীক্ষা কবিবি বনর্োবরত সিয়সূচী 
অনুযায়ী অনুবিত হযব ।  

4.  পরীক্ষার্েীরা ববশ্বববদ্যালযয়র ওযয়বসাইি হযত কভার মপইজ োউনযলাে কযর বনজ দ্াবয়যে অবশ্যই বপ্রন্ি করযব। 
যতগুযলা মকাযসের পরীক্ষা অনলাইযন অনুবিত হযব ততগুযলা কভার মপজ প্রযয়াজন পড়যব। কভার মপজ পরীক্ষার্েী 
বনজ হাযত পূরণ করযব। উত্তর মলখার জন্য A4 সাইযজর মপইযজর শীযষে সু্টযেন্ি মরাল নম্বর ও পৃিা নম্বর বলযখ 
প্রবত মকাযসের জন্য কিপযক্ষ ৩০ বি মপজ প্রস্তুত রাখযব। প্রবতবি পাতার একপাযশ উত্তর বলখযত হযব এবং অপর 
পাশ ফাকা র্াকযব। পরীক্ষা মশযষ উত্তরপত্র স্ক্যান করার সিয় কভার মপইজ বিযক প্রর্যি অন্তভুেি করযত হযব এবং 
পৃষ্টা নম্বর অনুযায়ী স্ক্যান করযত হযব।  

5.  প্রযতযক পরীক্ষার্েীর একবি বজযিইল একাউন্ি অর্বা ববশ্বববদ্যালযয়র আইবসবি মসল কতৃেক সরবাহকৃত একবি 
ওযয়বযিইল একাউন্ি র্াকযত হযব এবং এই বজযিইল/ওযয়বযিইল একাউন্ি অবশ্যই ববভাগীয় অবফযসর 
তাবলকাভুি হযত হযব। এই বজযিইল/ওযয়বযিইল একাউন্ি বযবহার কযরই পরীক্ষা সংক্রান্ত কবিবি Google 

Classroom এর সংবিষ্ট ক্লাযস  পরীক্ষার্েীযদ্র-মক সংযুি করযবন। 

6.  পরীক্ষার প্রস্তুবতর জন্য পরীক্ষা শুরুর কিপযক্ষ ১৫ বিবনি পযূবে পরীক্ষার্েীযদ্রযক Zoom Platform এ যুি হযত 
হযব। Zoom Platform এ যুি হওয়ার সিয় পরীক্ষার্েীযদ্র অবশ্যই সু্টযেন্ি মরাল ও ফুল একাযেবিক মনি বদ্যয় 
প্রযবশ করযত হযব, মযিনঃ Student Roll Student Name। পরীক্ষা শুরুর কিপযক্ষ ২০ বিবনি পযূবে পরীক্ষা কবিবি 
গুগল ক্লাসরুযির বিযি জুযির আইবে পাসওয়ােে এবং জরুবর প্রযয়াজযন মযাগাযযাগ করার জন্য প্রযয়াজনীয় সংখযক 
মিাবাইল নম্বর পরীক্ষার্েীযদ্র সযে মশয়ার করযবন। 

7.  পরীক্ষার্েীযদ্রযক Zoom-এ বভবেও সচল মরযখ পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করযত হযব। ববদ্যযবতক মগালযযাগ, মনিওয়াকে 
জবনত সিস্য অর্বা অন্যযকান কারযন মকান পরীক্ষার্েী Zoom Platform মর্যক বববিন্ন হযয় পড়যল অনবর্ক ১০ 
বিবনি এর িযর্য কতেবযরত সুপারভাইজরগযণর মযযকান একজনযক মিাবাইযল কল কযর জানাযত হযব। 

8.  উত্তরপত্র মলখার সিয় মশযষ সযবোচ্চ ২০ বিবনি মদ্ওয়া হযব শুর্ুিাত্র উত্তরপযত্রর সকল পিৃার ছবব তযুল কম্বাইন্ে 
বপবেএফ  (Combined pdf)  কযর Google ClassRoom এ আপযলাে করার জন্য। একবি িাত্র কম্বাইন্ে 
বপবেএফ ফাইল আপযলাে করা যাযব। তাই সতেক হযয় প্রর্যি পূরণকৃত কভার মপজ, তারপর উত্তরপযত্রর সকল 
পৃিা, পিৃা নম্বযরর র্ারাবাবহকতা বজায় মরযখ স্ক্যান করযত হযব। স্ক্যান সম্পন্ন হযল পরীক্ষার্েীযক অবশ্যই বনবদ্েষ্ট 
তাবরযখর পরীক্ষার মকাসে মকাে ও সু্টযেন্ি মরাল মযিন ICE-4201_160601 বদ্যয় বপবেএফ ফাইলবির নািকরন 
করযত হযব। উত্তরপত্র স্ক্যান করার জন্য Camscanner বা অনুরুপ অযাপ বযবহার করা মযযত পাযর।  

9.  উত্তরপত্র জিা মদ্য়া বনবিত করার জন্য একজন পরীক্ষার্েীযক Google ClassRoom এ অবশ্যই Turn in/Hand in 
করযত হযব। উত্তরপত্র জিা মদ্য়ার পযরই মকবল একজন পরীক্ষার্েী জুি প্লািফিে তযাগ করযত পারযব। 

10.  কাবরগবর ত্রুবিজবনত কারযণ উত্তরপত্র Google ClassRoom এ আপযলাে করযত বযার্ে হযলই মকবলিাত্র কতেবযরত 
ইনবভবজযলির-মক ই-মিইযল উত্তরপত্র জিাদ্াযনর অনুযরার্ করযত হযব। 
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11.  উত্তরপত্র আপযলাে সহজীকরযণর জন্য পরীক্ষার্েীযদ্র অবশ্যই তাযদ্র এনড্রযয়ে মিাবাইযল পরীক্ষার জন্য বযবহৃত 
বজযিইল/ওযয়বযিইল একাউন্ি বদ্যয় লগইন করযত হযব, এবং মিাবাইযলর মেস/মিযিাবর যর্াসম্ভব ফাাঁকা রাখযত 
হযব মযন পরীক্ষার উত্তরপযত্রর বপবেএফবি সহযজই খুাঁযজ পাওয়া যায়। এযক্ষযত্র Google classroom অযাপ বযবহার 
করা মযযত পাযর।  

12.  পরীক্ষায় অংশগ্রহযণর জন্য পূবে মর্যকই মিাবাইল /লযাপিপ এর চাজে কযর রাখযত হযব এবং পযোি মিাবাইল োিাও 
রাখযত হযব।  

13.  তত্ত্বীয় মকাযসের বভবেও িবনিবরং করার জন্য এবং মকাসে ভাইবা/ মিৌবখক পরীক্ষা গ্রহযণর জন্য যুি প্লািফিে অর্বা 
অন্য মকাযনা অনলাইন প্লািফিে বযবহার কযর মনওয়া যাযব। 

14.  পরীক্ষা চলাকালীন সিযয় নকল অর্বা মকান অসদ্যপায় অবলম্বন প্রিাবণত হযল ববশ্বববদ্যালযয়র প্রচবলত বনয়যি 
অনুসাযর শাবির ববর্ান প্রযযাজয হযব।    

15.  তত্ত্বীয় পরীক্ষাসিহূ অনলাইযন সম্পন্ন হওয়ার পর মযসব ববষযয়র বযবহাবরক পরীক্ষা অনলাইযন মনওয়া সম্ভব তা 
পরীক্ষা কবিবির বসদ্ধান্ত অনুযায়ী অনলাইযন মনওয়া যাযব। আর মযসব ববষযয়র বযবহাবরক ক্লাস ও পরীক্ষা অনলাইযন 
মনওয়া সম্ভব না তা সুববর্াজনক সিযয় ববভাগীয় একাযেবিক কবিবির বসদ্ধান্ত মিাতাযবক স্বাস্থ্যবববর্ মিযন ইন-পাসেন 
সম্পন্ন করযত হযব।  

16.  মকাযনা পরীক্ষার্েী যবদ্ অনলাইযন এক বা একাবর্ক মকাযসের পরীক্ষায় অনুপবস্থ্ত র্াযক অর্বা অকৃতকাযে হয়, 
মসযক্ষযত্র ববশ্বববদ্যালযয়র ববদ্যিান বববর্ অনুযায়ী পরবতেী প্রযযাজয মলযভযলর পরীক্ষার্েীযদ্র সাযর্ সংবিষ্ট মসবিস্টাযর 
তার পরীক্ষা গ্রহণ করা হযব।   

17.  এই বনযদ্েশনাবি “Supplementary Ordinance during Pandemic Period for Online Examination -

Annexure-1” এর আযলাযক প্রস্তুতকতৃ।  

 

 
( মিা. আযনায়ার মহাযসন ) 
পবরচালক, আইবসবি মসল  

ও  
সদ্স্য 

অনলাইন পরীক্ষা গ্রহযণর নীবতিালা প্রনয়ণ কবিবি 
পাবনা ববজ্ঞান ও প্রযুবি ববশ্বববদ্যালয়  

তাবরখ: ১৮.০৮.২০২১ 
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