
B A/B. SC PART-III (HONOURS/GENERAL) EXAMINATION (OBE) – 2020 

GENERAL GUIDELINES FOR STUDENTS 

 

1. সমস্ত বিষয়ে পরীক্ষা হয়ি অনলাইয়ন l Open Book Examination (OBE) পদ্ধবিয়ি l  

2. সমস্ত পপপার িা প ায়স ের অপবরিবিেি পূর্ ে  বসয়লিায়স পরীক্ষা হয়ি l সমস্ত পপপার িা প াস ে 

পরীক্ষা হয়ি পূর্ ে ( ১০০ শিাাংশ ) নম্বয়র l 

3. প ৌড়িঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা সমূয়হর বনোম  বিবিন্ন বিষে ও প ায়স ের পরীক্ষার সূবি  (৫ 

অয়টাির - ১৮ অয়টাির) প্র াশ  য়রয়েন l 

অনলাইনন ও বি ই (OBE) - এর পরীক্ষা পদ্ধবি : 

4. বনবদ্েষ্ট বিষয়ের পরীক্ষার বদ্য়ন আধ ঘন্টা ( ৩০ বমবনট) আয়  প্রশ্নপত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের 

website অথিা  য়লজ website অথিা পরীক্ষা সাংক্রান্ত পপাটোল পথয়  পেটট 

বিশ্ববিদ্যালয়ের website সয়ঙ্গ বলাং  রয়েয়ে l  

5. সমস্ত পরীক্ষাথী োয়ি প্রশ্নপত্র পাে অধযক্ষ মহাশয়ের বনয়দ্েয়শ প্রয়োজয়ন WhatsAap, 

email িা অনয প ায়না সহজ  মাধযয়ম পদ্ওো হয়ি l অধযক্ষ মহাশে বনবদ্েষ্ট বিষয়ের (Subject) 

অধযাপ /অধযাবপ ায়দ্র সাহায়েয বিষে বিবি  WhatsAapGroup- এ পদ্ওোর িযিস্থা 

 রয়িন l 

6. পবরষ্কার ও ফাাঁ া ফুল পেপ  া য়জর এ বদ্য়  োত্র োত্রীরা উির বলখয়ি l Name, Roll No., 

Registration No, Paper Code, and Paper name - এই িথযগুবল অিশযই প্রবি পৃষ্ঠাে  

বলখয়ি হয়ি l  ি পৃষ্ঠা বলয়খয়ো পসটটও বলখয়ি হয়ি l অথ োৎ Page No বদ্য়ি হয়ি l 

7. োত্র োত্রীরা উিরপয়ত্রর (খািা) উপয়র Name, Roll No., Registration No, Paper Code, 

and Paper name প্রিৃবি  ীিায়ি বলখয়ি হয়ি িার এ টট Sample Copy বিশ্ববিদ্যালয়ের  

website পদ্ওো আয়ে l  টি  ওই িায়িই উিরপয়ত্রর (খািা) উপয়র Name, Roll No., 

Registration No, Paper Code, and Paper name প্রিৃবি  বলখয়ি হয়ি l 

8. শুধুমাত্র হায়ির পলখা উিরপত্রই পনওো হয়ি l প ায়না র ম  ম্পিউটায়র টাইপ উিরপত্র 

গ্রহর্  রা হয়ি না l 

9. পরীক্ষার সমে পশষ না হয়ল োত্র োত্রীরা উিরপত্র আপয়লাড  রয়ি পারয়ি না l পরীক্ষার 

সমে পশষ  হয়ল োত্র োত্রীরা আধ ঘন্টার (৩০ বমবনট) ময়ধয হায়ির পলখা  উিরপত্র আপয়লাড 

 রয়ি পারয়ি l 



10. পরীক্ষা পশয়ষ োত্র োত্রীরা হায়ি পলখা উিরপত্র েযান  য়র িা স্পষ্টিায়ি ফয়টা িুয়ল  .jpeg / 

.png / .pdf format - এ পৃষ্ঠা নম্বর অনুোেী এ টট এ টট  য়র পৃষ্ঠা পরীক্ষা সাংক্রান্ত ওয়েি-

পপাটোয়ল অথিা kckclgugexam20@gmail.com - এই ইয়ময়ল এ ই পদ্ধবিয়ি উিরপত্র 

আপয়লাড  রয়ি l খািা িা উিরপত্র আপয়লাড এ িারই  রয়ি হয়ি l 

11. প ায়না োত্র োত্রী েবদ্ উপয়রাক্ত প ায়না পদ্ধবিয়ি উিরপত্র আপয়লাড  রয়ি না পায়র 

িাহয়ল  পস পরীক্ষার বদ্য়ন আধ ঘন্টার (৩০ বমবনট) ময়ধয  COVID-19 স্বাস্থযবিবধ পময়ন  য়লয়জ 

এয়স উিরপত্র জমা বদ্য়ি পারয়ি l খািা িা উিরপত্র জমা পদ্ওোর জনয শুধুমাত্র োত্র 

োত্রীরাই  য়লয়জ আসয়ি পারয়ি l 

12. প ায়না পরীক্ষাথী  য়লয়জ এয়ল অিশযই মাে পয়র আসয়ি হয়ি এিাং হযান্ড সযাবনটাইজার 

সয়ঙ্গ আনয়ি হয়ি l 

13. অনলাইন িা অফলাইয়ন উিরপত্র জমা পদ্ওোর পর োত্র োত্রীরা এ টট প্রমানপত্র পায়ি l 

প্রমান পত্র (Acknowledgement ) না পাওো পে েন্ত ধয়র বনয়ি হয়ি িার উির পত্র জমা পয়ড়বন 

l 

14. প্রা টট যাল পরীক্ষার জনয  য়লজ বনজস্ব িায়ি অনলাইন পরীক্ষার উয়দ্যা  প্রহর্  রয়ি l  

15. পরীক্ষাথীয়দ্র  ওয়েি পপাটোয়ল প্রয়িশ  রার জনয এ িারই পরজজয়েশন  রয়ি হয়ি l 

পরীক্ষাথীয়দ্র বনবদ্েষ্ট ওয়েি-পপাটোল পথয়  এডবমড  াডে ডাউনয়লাড  রয়ি হয়ি l 

16. পরীক্ষাথীরা ফাইনাল ইোয়র পরীক্ষার মা েবসট  য়লজ পথয়  সাংগ্রহ  রয়ি l 

17. িযা  অথিা সাবিয়মন্টাবর পরীক্ষা এই িের শুধুমাত্র অনলাইন OBE পদ্ধবিয়ি হয়ি l 

18. প্রয়িয  পরীক্ষার প্রশ্নপত্র পদ্ওোর বদ্ন  য়লজ এ টট  াউন্টার পখালা থা য়ি l 

19. পরীক্ষাথীয়দ্র সুবিধার জনয িাাংলা ও ইাংয়রজজয়ি এ টট বিবডও ও বনয়দ্েবশ া বিশ্ববিদ্যালয়ের 

website ও  য়লজর  website - এ পদ্ওো আয়ে l 

 

 

আয়দ্শানুসায়র 

অধযক্ষ, 

 াবলোি   য়লজ 

মালদ্া 

 

mailto:kckclgugexam20@gmail.com

