Notice

Date:-15/12/2021

Internal Examination (Semester-I, III, V) সংক্রান্ত নির্দে নিকা
(পরীক্ষার্থীর্দর জিয)
(ক) প্রশ্নপত্র সংনিষ্ট নিষর়্ের গ্রুর্প দদও়ো হর্ি পরীক্ষা শুরুর নির্োনরত সমর়্ের আর্ঘণ্টা আর্ে। (খ) প্রর্তযক পরীক্ষার্থীর নিজস্ব দমইল আইনি
র্থাকর্ত হর্ি। দসই দমইল আইনি দর্থর্ক PDF কর্র উত্তরপত্র পরীক্ষা দিষ হও়োর নির্োনরত সমর়্ের পরিতী আর্ঘণ্টার মর্র্য পাঠার্ত হর্ি নিনদে ষ্ট
দমইল-আইনির্ত। যারা দমইল- মারফৎ উত্তরপত্র জমা নদর্ত পারর্ি িা, তারা পরীক্ষা দিষ হও়োর পরিতী একঘণ্টার মর্র্য কর্লর্জ নের়্ে খাতা
জমা দদর্ি। (ে) উত্তরপর্ত্রর সর্ে একটি টাইর্টল-দপজ র্থাকা জরুরী। টাইর্টল-দপর্জ র্থাকর্ি --1. System ID No. :
2. Registration No. & Year :
3. Semester :
4. Subject :
5. Paper & Paper Code :
6. Date of Examination :
7. Total No. of Answer Sheets :
প্রনতটি Answer Sheet - এ Serial No. নদর্ত হর্ি, দযমি -- ১,২,৩... এভার্ি যতগুর্লা পৃষ্ঠা়ে উত্তর নলখর্ি।
(ঘ) যারা সফ্টকনপ জমা দদর্ি তার্দর প্রর্তযকর্ক সমস্ত উত্তরপর্ত্রর হািেকনপ ০৬/১/২২ (িৃ হস্পনতিার) ও ০৭/১/২২ (শুক্রিার) দুপুর িার্রাটা দর্থর্ক
নির্কল নতিটার মর্র্য কর্লজ অনফর্স নের়্ে জমা নদর়্ে আসর্ত হর্ি। হািেকনপ জমা িা নদর্ল University Portal- এ মাকে স দতালা সম্ভি হর্ি
িা।

Guidelines regarding Internal Examination (Semester-I, III, V)of 2021-2022
(for examinees)
(a) Question papers will be given to the subject group half an hour before the
scheduled start of the examination.

(b) Every examinee must have his own mail ID. The answer sheet should be sent
in PDF format that mail ID within half an hour after the scheduled time of
completion of the examination to the specified mail-id. Those who are unable to
submit the answer sheets by mail will go to the college and submit the answer
scripts within one hour after the end of the examination.

(c) It is important to have a title-page with the answer sheet. The title page will
contain ---

1. System ID No. : 2. Registration No. : & Year: 3. Semester: 4. Subject: 5.
Paper & Paper Code:
6. Date of Examination:
7. Total No. of Answer Sheets:
Serial No. in each Answer Sheet. You have to give, for example - 1,2,3 ... in this
way you will write the answer in as many pages.

(d) Everyone who submits softcopy must submit hardcopy of all answer sheets to
the college office on 06/1/22 (Thursday) and 08/1/22 (Friday) between 12 noon and
3 pm. If hard copy is not submitted, it will not be possible to get marks in
University Portal.

Routine for Internal Examination
.....................

Time : 12pm - 2pm

3/1/22 (Monday)
Sem-1 : CC- 1
Sem-3 : All DSC & GE
Sem -5 : CC-11 & 12
All DSE for General

4/1/22 (Tuesday)
Sem-1: CC-2
Sem-3 : CC-5 & CC- 6
MIL for General
Sem-5 : GE for General

5/1/22 (Wednesday)
Sem-1 : All DSC &GE
Sem-3 : CC-7
Sem-5 : All DSE for Honours

