
DUM DUM MOTIJHEEL RABINDRA MAHAVIDYALAYA 

                                                                                                                                                                                          

আন্ডার গ্রাজয়ুেট অনার্স ( র্াম্মাননক স্নাতক ) ও জজনায়রল ( র্াধারণ স্নাতক ) 

পরীক্ষার্থীয়ের জনয র্াধারণ ননয়েস নিকা  

তৃতীে জর্য়েস্টার ও পঞ্চে জর্য়েস্টার , ২০২১ 

 

 

১ ।  ছাত্রছাত্রীরা / পরীক্ষার্থীরা যায়ের যর্থাযর্থ জরনজয়েিন নং ,  জরাল নং ও অযাডনেট কাডস  আয়ছ , তারা     ,   

 ।     ওয়েবর্াইয়ট জেওো পরীক্ষার রূ্চী অনুযােী অনলাইন পরীক্ষাে বর্য়ত পায়র । 

 

      জয র্কল ছাত্রছাত্রী অনলাইন পরীক্ষা বযবস্থাে  অর্থবা পরীক্ষার ফলাফল র্য়তাষজনক েয়ন করয়ব না ,  

        পযায়ন্ডনেক পনরনস্থনতর উন্ননত হয়ল নবশ্বনবেযালে দ্বারা আয়োনজত অফলাইন পরীক্ষাে বর্য়ত পায়র । 

২ ।  ছাত্রছাত্রীয়ের কায়ছ ই-জেইল ( E-mail ) অর্থবা জহাোটর্ অযায়পর ( Whats App ) োধযয়ে প্রশ্নপত্র জপ ৌঁয়ছ  

       যায়ব । 

৩ ।  নননদসষ্ট নেয়ন নননদসষ্ট নবষয়ের পরীক্ষা শুরুর ৩০ নেননট  আয়ে  ছাত্রছাত্রীয়ের কায়ছ প্রশ্নপত্র জপ ৌঁয়ছ যায়ব । 

                ক. পরীক্ষার র্েে র্কাল ১১টা জর্থয়ক েপুরু ১ টা হয়ল প্রশ্নপত্র জপ ৌঁয়ছ যায়ব র্কাল ১০.৩০ -এর েয়ধয । 

       খ. পরীক্ষার র্েে জবলা ২টা  জর্থয়ক নবকাল  ৪ টা হয়ল প্রশ্নপত্র জপ ৌঁয়ছ যায়ব র্কাল ১.৩০ -এর েয়ধয । 

    অনলাইন জোয়ড জযাোয়যাে বযবস্থার জনয র্েয়ের র্াোনয জহরয়ফর হয়লও েনুিতার কারণ জনই 

    । ছাত্রছাত্রীয়ের কায়ছ প্রশ্নপত্র  যর্থার্েয়েই জপ ৌঁয়ছ যায়ব । 

অর্থবা 

        ছাত্রছাত্রীরা www.wbsuexams.net এই ওয়েবর্াইট জর্থয়কও নননদসষ্ট পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ডাউনয়লাড করয়ত।        

।      পারয়ব । 

৪ । পরীক্ষার উত্তরপত্র ছাত্রছাত্রীরা অনলাইন অর্থবা অফলাইন ---ে’ুরকে ভায়বই জো করয়ত পারয়ব  

    । ছাত্রছাত্রীরা অনলাইয়ন উত্তরপত্র জো করয়ত চাইয়ল কয়লজ ওয়েবর্াইয়ট উয়েনখত নননদসষ্ট    

    নবষয়ের Email Address / Whats App -এ র্কয়ল জো করয়ব । পরীক্ষা র্োপ্ত হওোর  

http://www.wbsuexams.net/


    একঘন্টার েয়ধযই ছাত্রছাত্রীরা উত্তরপত্র জো করয়ব । 

                   যনে ছাত্রছাত্রীরা অফলাইয়ন উত্তরপত্র জো করয়ত চাে , পরীক্ষা র্োপ্ত 

    হওোর একঘন্টার েয়ধযই  কয়লয়জর Answer Script Receivig Counter -এ ছাত্রছাত্রীরা 

    উত্তরপত্র জো করয়ব । 

           ক. পরীক্ষার র্েে র্কাল ১১টা জর্থয়ক েপুুর ১ টা হয়ল উত্তরপত্র জো  করয়ত হয়ব জবলা ২ টার  

                               েয়ধয । 

           খ .  পরীক্ষার র্েে জবলা ২টা  জর্থয়ক নবকাল ৪ টা হয়ল উত্তরপত্র জো  করয়ত হয়ব নবকাল ৫  টার  

                               েয়ধয । 

     উত্তরপত্র আপয়লাড করার র্েে ছাত্রছাত্রীরা অনতঅবিযই অযাডনেট কায়ডস র ফয়টাকনপ 

     আপয়লাড করয়ব । অফলাইয়ন জয র্কল ছাত্রছাত্রী উত্তরপত্র জো করয়ব , অযাডনেট কাডস র্হ 

     র্েগ্র উত্তরপত্রটি একটি বড় খায়ে ( Envelop ) এর েয়ধয পুয়র উত্তরপত্র জো করয়ব ।   

     অযাডনেট কায়ডস র একটি ফয়টাকনপ খায়ের উপয়রও নেয়ত হয়ব । 

 ৫ । ছাত্রছাত্রীয়ের ননজস্ব  ভাষাে উত্তর জেওোই বাঞ্ছনীে । 

 ৬ । ছাত্রছাত্রীরা নবশ্বনবেযালে প্রেত্ত উত্তরপয়ত্তর জনয নননদসষ্ট খাতা বা A4 র্াইয়জর পৃষ্ঠাে ননজ 

     ননজ উত্তরপত্র প্রস্তুত করয়ব । 

 ৭ । পরীক্ষার্থীরা উত্তরপয়ত্রর প্রয়তযকটি পৃষ্ঠার উপয়র জরনজয়েিন নম্বর এবং জরাল নম্বর উয়েখ  

     করয়ব । তারা অবিযই যর্থাযর্থভায়ব র্েগ্র উত্তরপয়ত্রর নননরয়খ পৃষ্ঠা র্ংখযা ননয়েস ি করয়ব । 

 ৮ । র্কল পরীক্ষার্থী পরীক্ষা র্ংক্রাত অনযানয ননয়েসিাবলী ও গুরুত্বপূণস তর্থয জানার জনয  

     ননেনেত ভায়ব েহানবেযালয়ের ওয়েবর্াইট ও নবশ্বনবেযালয়ের ওয়েবর্াইট জেখয়ব ।  

 

                                                     Principal & Secretary  

                                      Dum Dum Motijheel Rabindra Mahavidyalaya 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


