
         e½eÜz †kL gywReyi ingvb weÁvb I cÖhyw³ wek¦we`¨vjq, ‡MvcvjMÄ 

 

অনলাইনন সেমিস্টার ফাইনাল (তত্বীয়) ২০২০ পরীক্ষার পদ্ধমত ও পরীক্ষার্থী কর্তকৃ পালনীয় মনয়িাবলী: 

১। পরীক্ষার্থীনক অবশ্যই মবদ্যুৎ ও ইন্টারননট মবঘ্ন না হয় এরকি স্থানন অবস্থান কনর পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করনত হনব। মনমবঘৃ্ন      

ইন্টারননট েংন াগ সপনত ব্রডব্যানের পমরবনত ৃসিাবাইল মেি হনত েরােমর/ওয়াইফাই ইন্টারননট ব্যবহার কনর পরীক্ষায় অংশগ্রহণ 

করা স নত পানর। 

২। পরীক্ষার্থীনক স  সকান একটি মডভাইে অর্থাৃৎ সিাবাইল/ল্যাপটপ, সডস্কটপ কমিউটার এর িনে স  সকান একটি ব্যবহার করনত 

হনব। 

৩। পরীক্ষার্থীনক অবশ্যই পরীক্ষা শুরুর অন্তত ২০ মিমনট পূনব ৃমনর্ ৃামরত Zoom  মলংনক স াগদান করনত হনব।  

৪। একটি কনক্ষ একজন পরীক্ষার্থী র্থাকনব এবং কনক্ষর দরজাটি বন্ধ র্থাকনব। পরীক্ষার্থীর মুখিণ্ডল ও সটমবল দ্যনটাই অবশ্যই কুানিরার 

সেনি র্থাকনব।  

৫। পরীক্ষার্থীনক অবশ্যই মভমডও ও িাইক্রনফান েচল সরনখ এবং মুখিেল সখালা সরনখ দৃশ্যিান সর্থনক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করনত 

হনব। তনব ববদ্যুমতক সগালন াগ বা অন্য সকান কারনন পরীক্ষার্থী জুি প্লাটফি ৃসর্থনক মবমিন্ন হনয় পড়নল অনমর্ক ৫ মিমননটর িনে 

কতবৃ্যরত ইনমভমজনলটরগননর স  সকান একজননক সিাবাইল কনর জানানব। অন্যর্থায় মভমডও েচল না র্থাকনল তা পরীক্ষায় 

অেদ্যপায় অবলম্বন করা হনয়নে িনি ৃমবনবমচত হনব এবং েংমিষ্ট পরীক্ষা বামতল বনল গণ্য হনব। 

৬। পরীক্ষায় স  সকান র্রননর অেদ্যপায় ও অেদাচরণ এর জন্য প্রর্ান ইনমভমজনলটর ঐ পরীক্ষার্থীর পরীক্ষা বামতলেহ আইনানুগ 

ব্যবস্থা গ্রহন করনত পারনব।    

৭। উত্তরপত্র আপনলাড করার জন্য Camera Scanner বা এই র্রননর অুাপ এর িােনি উত্তরপনত্রর পমরস্কার ও েম্পূণ ৃেমব তুনল 

PDF ফরম্যানট করনত হনব এবং গুগল ক্লােরুনি Classwork এর স  Assignment এ প্রশ্নপত্র মবতরণ করা হনব ঐ 

Assignment এর মবপরীনত Add or Create এ মগনয় উত্তরপত্র অুাটাচ কনর পরীক্ষার েিয় সশষ হওয়ার ১৫ মিমননটর 

িনে জিা মদনত হনব। উত্তর পনত্রর PDF ফাইলটি Assignment এর মবপরীনত অুাটাচ করা হনয় সগনল অবশ্যই 

Assignment টি “Hand in (বা Turn in)” করনত হনব। ১৫ মিমননটর িনে উত্তরপত্র জিা মদনত ব্যর্থ ৃহনল তার মলমখত 

পরীক্ষা বামতল বনল গণ্য হনব।  

৮। মবনশষ পমরমস্থমতনত উত্তরপত্র গুগল ক্লােরুনি জিা মদনত না পারনল মবকল্প মহনেনব ইনমভমজনলটনরর ই-নিইনল সপ্ররণ করনত হনব। 

তনব এনক্ষনত্র প্রর্ান ইনমভমজনলটনরর অনুিমত প্রনয়াজন হনব। 

৯। একজন পরীক্ষার্থী একটির সবমশ ফাইল আপনলাড করনত পারনব না। তনব উনেখ্য স  এক এর অমর্ক ফাইল আপনলাড হনল 

প্রর্থি আপনলাড করা ফাইলটি গ্রহন করা হনব।  

১০। উত্তরপনত্রর জন্য A4 োইনজর অফনেট (নহায়াইট মপ্রন্ট) কাগজ ও কানলা কামলর বল পনয়ন্ট ব্যবহার করনত হনব।   উত্তরপনত্রর 

প্রমতটি পাতায় নাম্বার মদনত হনব। কাভার পাতায় উত্তরপনত্র ব্যবহৃত সিাট পাতার েংখ্যা মলখনত হনব। প্রমত পাতার একটি পৃষ্ঠায় 

মলখনত হনব; উভয় পৃষ্ঠায় সলখা  ানব না।  

১১। Zoom এ অংশগ্রহণ করার পর পরীক্ষার্থীনক অবশ্যই মরননইি কনর নানির পমরবনত ৃসকবলিাত্র পরীক্ষার সরাল নাম্বার    ব্যবহার 

করনত হনব। উদাহরন স্বরূপ “16DEP110” 

১২। মলমখত পরীক্ষার েিয় ২ ঘন্টা। মলমখত পরীক্ষা সশনষ উক্ত সকানেরৃ উপর  ১ ঘন্টার িনে সিৌমখক পরীক্ষা শুরু হনব।  
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