শিক্ষা শিভাগ (Education Department)
6th Sem ( Hons + Prog & GE) এিং Part - III(Hons + Pass) পরীক্ষার্থীদের জন্য
শন্দেে শিকা........
১) ত োমোদের OBE (Open Book Exam) পদ্ধত দ

1st Oct তেদে 5th Oct এর মদযে ফোইনোল পরীক্ষো

হদে। পরীক্ষোর রুটিন (Routine) েদলদের Website এ তেওযো আদে। Routine অনুযোযী তনযধোতর তেন ও
তনযধোতর সমদযই পরীক্ষো তেদ হদে।
২) পরীক্ষোর তনতেধ ষ্ট সমদযর তেেু ক্ষণ আদে েদলে ওদযেসোইদে প্রশ্নপত্র তেওযো হদে, তসখোন তেদে ত োমরো
প্রশ্নপত্র ডোউনদলোড েদর তনদ পোরদে। এেোডোও ত োমোদের WhatsApp group এ ওই তনতেধ ষ্ট তেদনর তনতেধ ষ্ট
সমদযর আদেই প্রশ্নপত্র তেওযো হদে।
৩) প্রদ েে পরীক্ষোেীদে A4 size paper এ এেতেদে তনদের হোদ র তলখোদ উত্তর তলখদ হদে এেং প্রত টি
paper এর উত্তর পদত্রর প্রেদম েুটি ফ্রন্ট তপে (Form I & Form II) Fill-up েদর (Semister , Examination,
Subject, Paper, Roll no, Reg. No, Session etc) তযোে েদর তেদ হদে। তয Front page েুটি University
website এেং College Website এ Upload েরো আদে, তসখোন তেদে Front page েুটি print out েদর
তনদে ।ত োমোদের WhatsApp group এও Front page

েুটি তেওযো হদযদে।এই েুটি Front page তফল

আপ েদর তযোে নো েরদল তসই পরীক্ষোেীর উত্তরপত্র েোত ল েরো হদে।
৪) উত্তরপদত্রর প্রত পো োয Roll no, Reg. no এেং ১ ২ ৩ ৪ ৫......এইভোদে Page no তেদয তেদে, যোদ খো ো
তেখোর সমদয পতরক্ষদের তেোদনোরেম অসুতেযো নো হয।
৫) পরীক্ষোর তেদে পরীক্ষোেীদে Offline (েদলদে এদস) উত্তর পত্র েমো তেদ হদে। যোদের Offline েমো েরদ
অসুতেযো েোেদে

োরো Online েমো েরদ পোরদে।

৬) Offline - এ উত্তরপত্র েমো তেওযোর তনদেধ তেেো :ে) েদলদের অতফদস 01.10.20 তেদে 06.10.20 োতরদখর মদযে উত্তরপত্র েমো েরদ হদে।
খ) প্রত তেন সেোল 11:00 েো তেদে তেদেল 4:00 েো পযধন্ত উত্তরপত্র েমো তনওযো হদে।
ে) উত্তরপত্র েমো তেদয েদলদের অতফসেমীর েোে তেদে এেটি Receipt Copy তনদ হদে।

৭) Online - এ উত্তরপত্র েমো তেওযোর তনদেধ তেেো :ে) সুন্দর েদর উত্তরপদত্রর েতে ু দল Pdf েদর 01.10.20 তেদে 06.10.20 োতরদখর মদযে
bbtmceducation@gmail.com এই mail id ত উত্তর পত্র পোঠোদ হদে।
৮) তেউ তেেু েুঝদ নো পোরদল েো উত্তরপত্র েমো তেওযোর তক্ষদত্র অসুতেযো হদল Dept. Teachers তের সোদে
তযোেোদযোে েরদে তনম্নতলতখ তমোেোইল নম্বদর :Susama Chouni - 8918991238
8101030358
Mithu Kundu - 9933964166
● Front Page I এ অেেেই Signature with date তেদে অেধোৎ তয তেন তয তপপোর পরীক্ষো তেদে তসই তনতেধ ষ্ট
তেনই Signature েরদে Routine এ তনযধোতর পরীক্ষোর Date অনুসোদর ।
তে. দ্র :- ে) পরীক্ষো সংক্রোন্ত তেেদয , উত্তরপত্র েমো েরোর তেেদয যো তেেু েোনোর েোেদে, োর েনে Teacher's
তের উপদর উতিতখ Mobile number এ তযোেোদযোে েরদে।
খ) তয সমস্ত েোত্র েোত্রীরো From fill-up েদরদেো োদের প্রদ েদেরই পরীক্ষো তেওযো আেেেে।
ে) উত্তরপত্র েমো তেওযোর তেে োতরখ 06.10.2020 তেদেল 4 েো পযধন্ত ।

