জরুরী বিজ্ঞবি
ধ্রুবচ াঁদ হ লদ র কলললের অর্থনীতি তবভ লের িৃ িীয় বলষথর (3rd Year)
ছ ত্রছ ত্রীলদর আসন্ন প র্থ তি (Part - III) পরীক্ষ র প্র ক্ক লল তকছু অতি প্রলয় েনীয়
ব িথ ||
এই বছর Covid-19 অতিম রীর ক রলন ছ ত্রছ ত্রীর ি লদর ব ত়িলি বলসই পরীক্ষ
দদলব|

❖ কবি পরীক্ষা ? কখন পরীক্ষা?
Honours:
Date
01.10.2020
03.10.2020
05.10.2020
07.10.2020
08.10.2020

Time
12 noon to 2pm
12 noon to 2pm
12 noon to 2pm
12 noon to 2pm
12 noon to 2pm

Paper
Paper V
Paper VI
Paper VII
Paper VIII
ENVS

General:
Date
01.10.2020
03.10.2020
05.10.2020
08.10.2020

Time
12 noon to 2pm

Paper
Paper IV
(if ECOG is first subject)
12 noon to 2pm
Paper IV
(if ECOG is second subject)
12 noon to 2pm
Paper IV
(if ECOG is third subject)
12 noon to 2pm
ENVS

❖ প্রশ্নপত্র কীভাবি পাি?
প্রশ্নপত্র ওলয়বস ইর্ দর্লক ড উনলল ড করলি হলব| পরীক্ষ শুরু হওয় র 20 তমতনর্
আলে ড উনলল ড কর য লব তনলন ক্ত ওলয়বস ইর্ দর্লক:
http://www.dchcollege.org
https://www.cuug.in
https://www.cuug20.in
https://www.culibrary.ac.in

❖ যবি ডাউনব াড করবে না পাবর?
খুব অসুতবলে হলল তবভ েীয় প্রে ন, অেয পক শ্য মল বয ন েীর স লর্
9433501282 নম্বলর দয ে লয ে করলব|

❖ প্রবশ্নর উত্তর ককাথায় ব খি?
A-4 ম লপর স দ ক েলে উত্তর তলখলি হলব| এই ক েে দি মর ই দে ে ়ি কলর
র খলব| যতদ এক লেই ন প ও, িলব স দ খ ি য় উত্তর তলখলব|
প্রতিটি দপপ লরর েনয একটি কলর কভ র দপে (Cover Page) তিরী করলি
হলব| একর্ মলডল কভ র দপে তদলয় দদওয় হল| ওই কভ র দপলে দয সব ির্য
চ ওয় হলয়লছ, সব তদলি হলব| দি ম র Ragistration Certificate (original)
হ লির ক লছ র খলব|
দয সব পৃষ্ঠ য় উত্তর তলখলব, ি র প্রতিটির উপলরর তদলক Registration No., Date,
এবং Page No. তদলয় র খলব|

❖ পরীক্ষা কেবে উত্তরপত্র ককাথায় জমা কিি ?
আলে দর্লক দি ম র দম ব ইল দ লন Abode Scanner download কলর install
কলর র খ র্ কলব|
এব র সবথপ্রর্ম দি ম র Registration Certificate এবং ি রপর দি ম র
উত্তরপলত্রর Cover Page, ি রপর উত্তর পলত্রর ১ নং পৃষ্ঠ , ি রপর ২ নং পৃষ্ঠ ,....
পরপর scan করলব| সব পৃষ্ঠ scan কর হলয় দেলল একস লর্ একর্ PDF
তিরী করলব| দসই PDF

ইলর্

ইল

hod_economics@dchcollege.org -দি e-

mail কলর দদলব| মলন দরলখ , পরীক্ষ দশ্ষ হলব ২লর্ র সময়| দি ম লক ২লর্ ৩০
তমতনলর্র মলেয উত্তরপত্র e-mail করলি হলব|

❖ বপবডএফ ফাই কী নাবম পাঠাি ?
ইলটি প্রর্লম DD_Registration No. ন লম দসভ কলর দনলব| যতদ িু তম
3 ি তরখ পরীক্ষ দ ও এবং যতদ দি ম র দরতেলেশ্ন নম্বর হয় 1131221-1876-16, ি হলল িু তম এইভ লব

ইল দসভ করলব:

03_113-1221-1876-16
ি রপর দসই

ইল ওপলর দদওয় ই-দমইল নম্বলর প ঠিলয় দদলব|

❖ আপনারা কপব ন বক না, িুঝি কী কবর?
আমর দি ম লদর ই-দমইল প ওয় ম ত্র একর্ দছ র্ reply তদলয় দদব| ি দপলল
দি মর বুঝলি প রলব দয উত্তরপত্র েম পল়িলছ|

❖ এরপর ওই উত্তরপত্র বনবয় আমরা কী করি?
দি ম লদর ক লছই র্ কলব| ক রও হ লি দদলব ন | নষ্ট করলব ন | পলর দরক র হলি
প লর|

-----------------------
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