
�বথয়ুাডহরী ক�লজ
�বথয়ুাডহরী, নদীয়া
২৭-০৯-২০২০

িবএ/িবকম পাট�-ি� অনাস� ও �জনা�রল পরী�া, ২০২০ স����াতব� িকছ� িবষয়
১।আগামী ১লা অ��াবর ২০২০ তািরখ �থ�ক িব�িবদ�াল�য়র �ঘািষত িনঘ��অনযুায়ী িবএ/িবকম অনাস� পরী�া �� হ�ব এবং �জনা�রল পরী�া ��
হ�ব আগামী ০৯/১০/২০২০ তািরখ �থ�ক। ��াি�ক�াল পরী�া হ�ব আগামী ১৫/১০/২০২০ এবং ১৬/১০/২০২০ তাির�খ। সকল পরী�াই পরী�াথ�রা
বািড়�ত ব�স পরী�া �দ�ব, িব�িবদ�ালয় �দ� সময়সীমা �ম�ন।

২। পরী�াথ�রা িন�জ�দর �রাল ন�র ও �রিজ��শন ন�র জান�ত পার�ব ক�লজ ও�য়বসাইট �থ�ক যা গতকাল ২৬-০৯-২০২০ তাির�খ এক� িপিডএফ
ফাই�লআপ�লাড করা হ�য়�ছ।

৩। পরী�ার িদন পরী�া ��র একঘ�া আ�গ �থ�ক পরী�াথ�রা িব�িবদ�াল�য়র ও�য়বসাইট এবং ক�ল�জর ও�য়বসাইট �থ�ক িন�জ�দর ��প�
ডাউন�লাড কর�ত পার�ব।

৪। ��প� �প�য় ঠা�া মাথায় উ�র িলখ�ত �� কর�ব পরী�া ��র সম�য়। উ�র �লখার সময় যতটা স�ব িন�জর ভাষায় উ�র িদ�ত হ�ব।
পরী�াথ�রা উ�র িলখ�ব এ-৪ সাই�জর সাদা পাতায়।পাতার একিপ�ঠ িলখ�ল ��ান কর�ত ও �গাছা�ত সিুবধা হ�ব। �িত� পাতায় পরী�াথ�র �বধ
�রাল ন�র ও �রিজ��শন ন�র, িবষয়(সাব�জ�) ও প� (�পপার) �� ক�র িল�খ তারপর উ�র �লখা �� কর�ব। পরী�ায় ব�ব�ত �িত� এ-৪
সাই�জর পাতায় পৃ�া ন�র িদ�ত �যন ভ�ল না হয়।

৫। িনিদ�� সম�য় পরী�া �শষ হ�ব। তৎ�ণাৎ �লখা ব� ক�র �লখা পাতা�িল ��ান করা �� কর�ত হ�ব। যা�দর ��ানার আ�ছ তারা �সই �মিশ�ন ��ান
ক�র সম� পাতা��লা এক� িপিডএফ ফাই�ল ঢ� িক�য় �স� �দ� ই-�মইলএ পা��য় �দ�ব। বারবার �দ�খ �ন�ব �য ই-�মই�ল পাঠা�ত বলা হ�য়�ছ
�সখা�নই পাঠা�না হল িকনা। এ���� িন�জ�দর আ�াজ, অনমুান বা� ৃিতশি�র উপর িনভ� র না ক�র ক�লজ ও�য়বসাই�ট �দ� ই-�মইল� �দ�খ �দ�খ
টাইপ ক�র �স� কর�ব। যা�দর ��ানার �নই িক� অ�া��য়ড �ফান আ�ছ তারা অ�া�ডাব ��ানার অ�াপ� ডাউন�লাড ক�র তার সাহা�য� িনিদ�� ই-�মই�ল
উ�রপ� পাঠা�ব। আর যারা একা�ভা�বই সাইবার ক�া�ফর উপর িনভ� রশীল তারা অিত স�র �সখা�ন িগ�য় িন�জ�দর উ�রপ� িনিদ�� ই-�মই�ল
পাঠা�নার ব�ব�া কর�ব। পরী�া �শষ হওয়ার িনধ�ািরত সম�য়র দইু ঘ�ার ম�ধ� উ�রপ� ই-�মই�ল পাঠা�ত হ�ব।পরী�াথ�রা �যন খুব ভা�লা ক�র �দ�খ
�নয় �য উ�রপ��র িপিডএফ ফাইল� �কঠাক অ�াটাচড হ�য়�ছ িকনা এবং স�ক ই-�মই�ল �স� ��িরত হ�য়�ছ িকনা। �কান ম�তই একজন পরী�াথ�
একই উ�রপ� একািধকবার ও একািধক জ�নর কা�ছ পাঠা�ব না।

৬। �নটওয়াক� না থাকায় বা অনিত�ম� �কান কার�ণ �কউ পরী�া �শষ হ�য় যাওয়ার দইু ঘ�া অিত�ম ক�র �গ�লও িন�জর উ�রপ� িনিদ�� ই-�মই�ল
পাঠা�ত অ�ম হয় তাহ�ল �স বা তার �া�িরত বকলমা িন�য় �কান �িতিনিধ প�রর িদন ক�ল�জ এ�স এক� �রিজ�া�র সই ক�র উ�রপ� রাখার
িনিদ�� বা�� �স� �ফ�ল িদ�য় যা�ব। উ�রপ� এক� মখুব� খা�মর �ভত�র পু�র খা�মর উপ�র পরী�াথ�র �বধ �রাল ন�র ও �রিজ��শন ন�র,
িবষয়(সাব�জ�) ও প� (�পপার) �� ক�র িল�খ িদ�ত হ�ব। ম�ন রাখ�ত হ�ব িবষয় অনযুায়ী বা� আলাদা রাখা হ�ব। স�ক বা�� �ফলার দািয়�



সংি�� পরী�াথ� বা তার �িতিনিধর। ক�ল�জ বা� রাখা থাক�ব �বলা বা�রাটা �থ�ক দ�ুটা পয��।

৭। িনিদ�� সময় �পির�য় �গ�ল �কান পরী�াথ�র কাছ �থ�ক �কান উ�রপ� ক�লজ জমা �ন�বনা। ছা�ছা�ীরা ক�ল�জর �গ�ট রাখা বা��ই উ�রপ�
জমা �দ�ব। ক�লজ চ��র তা�দর ঢ�ক�ত �দওয়া হ�বনা। ক�লজ �গ�টও অযথা িভড় করা চল�ব না। সামািজক-�দিহক দরূ�িবিধ ক�ঠারভা�ব পালন ক�র
চল�ত হ�ব।

৮। �াি�ক�াল পরী�ার িবষ�য় িবশদ জানার জন� িবভাগীয় অধ�াপক�দর স�� িনয়িমত �যাগা�যাগ রাখার পরামশ� �দওয়া হ��।

৯। পরী�া সং�া� িনয়মাবলী, িনঘ�� িব�িবদ�াল�য়র িব�ি� ক�লজ ওয়াবসাই�ট �দওয়া আ�ছ। �স� অনসুরণ করা আবশ�ক। সরকার ও
িব�িবদ�াল�য়র তর�ফ �কান নত�ন িন�দ�শ এ�ল উপ�রা� িনয়মাবলীর আংিশক িকংবা স� ূণ� পিরবত� ন ঘট�ত পা�র।

১০। পরী�ার িনয়ম িবষয়ক �কান রকম অ��তা থাক�ল িনজ িনজ িবভাগীয় অধ�াপক�দর �ফান ক�র �জ�ন �ন�ব। এছাড়া �হ�লাইন িহসা�ব

অধ�াপক তপন কুমার পা��(9434124873), অধ�াপক আিশস কুমার সি��াহী(9434199212), অধ�াপক ডঃ �পন কুমার

ম�ল(9434420615), অধ�াপক �ী ত�ণ কাি� কুমার(9474419743), অধ�াপক ডঃ অলক কুমার দাস(9477589473), অধ�াপক �ী রিন

সরকার(9933055245), অধ�াপক িমজ�া হাসান আলম(9734526017), অধ�াপক �ী স�য় �ঘাষ(9932906363), অধ�ািপকা �ীমতী

�সৗপণ�া িব�াস(9474740601),অধ�ািপকা �মৗিমতা রায়(8926969982) এবং �ী িব�িজৎ সরকার(9733636309) ও �ী সরুিজত

�স�নর(8640955884) স�� �যাগা�যাগ কর�ত পা�রা।

�িমক
নং

তািরখ ��প�
ডাউন�লাড
করার সময়

পরী�ার
সময়

িবষয় �কান ই-�মইলআইিড�ত পাঠা�ত হ�ব?

পরী�া �শ�ষর দইু ঘ�ার ম�ধ� পাঠা�ত হ�ব।

িবক� ব�ব�া িক হ�ত পা�র?

১। ০১-১০-২০২০ ১১টা �থ�ক
১২টা পয��

১২টা �থ�ক
৪টা পয��

বাংলা bngh5@bethuacollege.in প�রর িদন ক�লজ �গ�ট রি�ত িন�জর
িবষ�য়র বা�� উ�রপ� জমা িদ�ত হ�ব
�বলা বা�রাটা �থ�ক দ�ুটার ম�ধ�।ইিতহাস hish5@bethuacollege.in

ভ� �গাল geoh7@bethuacollege.in

রা�িব�ান plsh5@bethuacollege.in

কমাস� comh@bethuacollege.in



২। ০৩-১০-২০২০ ১১টা �থ�ক
১২টা পয��

১২টা �থ�ক
৪টা পয��

বাংলা bngh6@bethuacollege.in প�রর িদন ক�লজ �গ�ট রি�ত িন�জর
িবষ�য়র বা�� উ�রপ� জমা িদ�ত হ�ব
�বলা বা�রাটা �থ�ক দ�ুটার ম�ধ�।ইিতহাস hish6@bethuacollege.in

ভ� �গাল geoh8@bethuacollege.in

রা�িব�ান plsh6@bethuacollege.in

কমাস� comh@bethuacollege.in

৩। ০৫-১০-২০২০ ১১টা �থ�ক
১২টা পয��

১২টা �থ�ক
৪টা পয��

বাংলা bngh7@bethuacollege.in প�রর িদন ক�লজ �গ�ট রি�ত িন�জর
িবষ�য়র বা�� উ�রপ� জমা িদ�ত হ�ব
�বলা বা�রাটা �থ�ক দ�ুটার ম�ধ�।ইিতহাস hish7@bethuacollege.in

ভ� �গাল geoh9@bethuacollege.in

রা�িব�ান plsh7@bethuacollege.in

কমাস� comh@bethuacollege.in

৪। ০৭-১০-২০২০ ১১টা �থ�ক
১২টা পয��

১২টা �থ�ক
৪টা পয��

বাংলা bngh8@bethuacollege.in প�রর িদন ক�লজ �গ�ট রি�ত িন�জর
িবষ�য়র বা�� উ�রপ� জমা িদ�ত হ�ব
�বলা বা�রাটা �থ�ক দ�ুটার ম�ধ�।ইিতহাস hish8@bethuacollege.in

রা�িব�ান plsh8@bethuacollege.in

কমাস� comh@bethuacollege.in

৫। ০৯-১০-২০২০ ৯টা �থ�ক
১০টা পয��

১০টা �থ�ক
১টা পয��

রা�িব�ান plsg4@bethuacollege.in প�রর িদন ক�লজ �গ�ট রি�ত িন�জর
িবষ�য়র বা�� উ�রপ� জমা িদ�ত হ�ব
�বলা বা�রাটা �থ�ক দ�ুটার ম�ধ�।



১টা �থ�ক
২�টা পয��

২�টা �থ�ক
৫টা পয��

িফিজক�াল
এড��কশন

pedg4@bethuacollege.in

৬। ১০-১০-২০২০ ৯টা �থ�ক
১০টা পয��

১০টা �থ�ক
১টা পয��

ইংরািজ engg4@bethuacollege.in প�রর িদন ক�লজ �গ�ট রি�ত িন�জর
িবষ�য়র বা�� উ�রপ� জমা িদ�ত হ�ব
�বলা বা�রাটা �থ�ক দ�ুটার ম�ধ�।

১টা �থ�ক
২�টা পয��

২�টা �থ�ক
৫টা পয��

সং��ত sang4@bethuacollege.in

৭। ১২-১০-২০২০ ৯টা �থ�ক
১০টা পয��

১০টা �থ�ক
১টা পয��

বাংলা bngg4ad@bethuacollege.in (না�মর অ�র A-
D)

bngg4em@bethuacollege.in (না�মর অ�র E-
M)

bngg4nr@bethuacollege.in (না�মর অ�র N-R)

bngg4s@bethuacollege.in ( Male S)

bngg4sz@bethuacollege.in (Female S, না�মর
অ�র T-Z)

প�রর িদন ক�লজ �গ�ট রি�ত িন�জর
িবষ�য়র বা�� উ�রপ� জমা িদ�ত হ�ব
�বলা বা�রাটা �থ�ক দ�ুটার ম�ধ�।

৮। ১৩-১০-২০২০ ৯টা �থ�ক
১০টা পয��

১০টা �থ�ক
১টা পয��

িফলজিফ phig4@bethuacollege.in

৯। ১৪-১০-২০২০ ৯টা �থ�ক
১০টা পয��

১০টা �থ�ক
১টা পয��

ইিতহাস hisg4ad@bethuacollege.in (না�মর অ�র A-D)

hisg4em@bethuacollege.in (না�মর অ�র E-
M)

hisg4nr@bethuacollege.in (না�মর অ�র N-R)

hisg4s@bethuacollege.in ( Male S)

hisg4sz@bethuacollege.in (Female S, না�মর
অ�র T-Z)

প�রর িদন ক�লজ �গ�ট রি�ত িন�জর
িবষ�য়র বা�� উ�রপ� জমা িদ�ত হ�ব
�বলা বা�রাটা �থ�ক দ�ুটার ম�ধ�।



১টা �থ�ক
২�টা পয��

২�টা �থ�ক
৫টা পয��

�সািশওলিজ socg4@bethuacollege.in


