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বিজ্ঞবি
এতদ্বারা সকল বি.এ./বি.এসবস./বি.কম. সসমমস্টার - VI (Hons. /Gen.) ছাত্রছাত্রীমের জানামনা হমে সে,
➢ ইমেন-সসমমস্টার, ২০২২ এর ইন্টারনাল অ্যামসসমমন্ট আগামী ৯ই জুন, ২০২২ সেমক আরম্ভ হমি।
➢ সংবিষ্ট বিোগ দ্বারা প্রেত্ত বটউমটাবরয়াল অ্যাসাইনমমন্ট অ্িশ্যই আগামী ১৩/০৬/২০২২ সেমক ২০/০৬/২০২২ এর
মমযয অ্নলাইন স াটটামলর মাযযমম জমা বেমত হমি।

গুরুত্ব ূর্ট বনমেটশািলী
• ইমেন-সসমমস্টার, ২০২২ এর ইন্টারনাল এিং বটউমটাবরয়াল রীক্ষাগুবল এক্সাম স াটটামলর মাযযমম অ্নলাইমন অ্নুবিত
হমি। স াটটামলর বলঙ্ক কমলমজর ওময়িসাইমট উ লব্ধ রময়মছ।
• স াটটামল উত্তর ত্র জমা করার জন্য সরবজমেশন নং এিং বিয সহায়াটস্যা নং োকা আিবশ্যক।
• শুযুমাত্র বিয অ্যাডবমট কামডটর অ্বযকারী বশক্ষােটীরাই সোগয বহসামি বিমিবিত হমি।
• ইন্টারনাল অ্যাসেেসেন্ট এর প্রবতবট মত্রর জন্য বনবেটষ্ট সময়সীমা আযঘন্টা (৩০ বমবনট)।
• ইন্টারনাল অ্যাসেেসেসন্টর প্রশ্ন ত্র রীক্ষা শুরুর বনযটাবরত সমময়র ১০ বমবনট আমগ স াটটামল আ মলাড করা হমি।
• বশক্ষােটীমের উত্তর ত্রগুবল েোেেোমি স্ক্যান কমর একবট বসমেল ব বডএফ বহসামি বতরী করমত হমি। ইন্টারনাল এিং
বটউমটাবরয়াল উেয়মক্ষমত্রই উত্তর মত্রর ফাইমলর সাইজ সেন ,নূযনতম ৫০ সকবি সেমক সমিটাচ্চ ৫ এমবির মমযয হয়।
• ইন্টারনাল এিং বটউমটাবরয়াল উেয়মক্ষমত্রই ব বডএফ্ এর নাম বনমজমের সািমজক্ট সকাড ও সকামসটর নাম অ্নুোয়ী
(উোহরনঃ- ENGA_CC13) বেমত হমি।
• ইন্টারনাল অ্যামসসমমমন্টর উত্তর ত্রগুবল রীক্ষা সশষ হওয়ার ৩০ বমবনমটর মমযয জমা করার জন্য শিক্ষার্থীসের কম ার
োমি বনমেটশ সেওয়া হমে। এক্সাম স াটটাল এর মর িন্ধ হময় োমি।
• বটউমটাবরয়াল অ্যাসাইনমমমন্টর জন্য স াটটাল স ালা োকমি ১৩/০৬/২০২২ সেমক ২০/০৬/২০২২ েটন্ত। অ্নুমমাবেত
সময়সীমার মমযয শিক্ষার্থীসের সপ্রামজক্ট জমা করার বনমেটশ সেওয়া হমে। স াটটাল এর র িন্ধ হময় োমি।
• বনযটাবরত সময়সীমার র সকামনাপ্রকার উত্তর ত্র জমা করার অ্নুমরায গ্রাহ্য হমিনা।
• ইন্টারনাল এিং বটউমটাবরয়াল উেয়মক্ষমত্রই উত্তর ত্রগুবল বনবেটষ্ট বিষময়র স াটটামল আ মলাড করার মূ িট ঙ্খ
ু ানু ুঙ্খ
োমি বমবলময় সনওয়া প্রময়াজন।
• েূল/অ্সম্পূনট/ফাাঁকা উত্তর ত্র জমা করমল কমলজ সকামনাপ্রকামর োয়ী হমি না।
• উত্তর ত্র জমা করার র প্রমান ত্র বহসামি অ্যাকনমলজমমন্ট বি ডাউনমলাড করমত বশক্ষােটীমের বনমেটশ করা হমে।
• আ মলাড করার সময় সকামনাপ্রকার সমস্যার সন্মূ ীন হমল বনযটাবরত সময়সীমার মমযয বনজ-বনজ বিোমগ সোগামোগ
করমি। রিতটীকামল এরূ সকামনাপ্রকার অ্নুমরায-উ মরায বিমিবিত হমি না।
আমেশানুসামর
বপ্রবি াল
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NOTICE
All the students of B.A./B.SC./B.Com. Semester - VI (Hons./Gen.) are hereby informed that
➢ the Internal Assessment of Even Semester, 2022 will be held from 9th June, 2022 onwards.
➢ Tutorial Assignments provided by the concerned departments must be submitted within
13/06/2022 to 20/06/2022 through online exam portal.

Important Instructions
• The Internal and Tutorial Examinations of Even Semester, 2022 will be held in online
mode through the Exam Portal. The link of the portal is available on the college website.
• Registration no. and valid WhatsApp no. are required to upload answer scripts into the
portal.
• Students with a valid admit card for the current examinations will only be treated as eligible.
• Duration of Internal Assessment for each paper will be Half an Hour (30 minutes).
• Question paper of Internal Assessment will be uploaded to the portal 10 minutes prior to the
scheduled time of the exam.
• Students should scan the answer sheets properly and make a single PDF of it. The file size
should be within 50 KB minimum to maximum 5 MB for both the answer scripts of
Internal and Tutorial Examinations.
• Both the PDFs of Internal and Tutorial Examinations should be named as per own Subject
code and course name (For example: ENGA_CC13).
• For Internal Assessments Students are strictly instructed to upload their answer scripts
within 30 minutes from the end of the Exam. The portal will be closed after that.
• For Tutorial Assignments the portal will remain open from 13/06/2022 to 20/06/2022.
Students are instructed to submit their projects within the given dates. The portal will be
closed after that.
• No submission will be allowed after the scheduled time.
• Answer scripts of both Internal and Tutorial should be thoroughly checked before submission
and uploading in proper subject portal.
• College will not be responsible for the submission of wrong/incomplete/blank answer
scripts.
• After uploading the answer scripts students are requested to download acknowledgement slip
for each paper as a proof of submission.
• If any discrepancy arises during upload, contact the respective department within scheduled
time. It will not be entertained afterwards.
By order
Principal

