
িডেরািজও েমেমািরয়াল কেলজ 
পি#মব& রা)ীয় িব,িবদ.ালয় 

B.VOC Part-II (Supplementary), Part-III, েসেম%ার - II, III ও IV অনলাইন পরী/া ২০২০ 

 

পরী/াথ3ীেদর িন6িলিখত িনয়ম িল পালন কের পরী/া িদেত হেব: 

 

১. পরী/াথ3ীরা তােদর ?@পA পরী/া C হওয়ার ৩০ িমিনট পূেব3 কেলজ ওেয়বসাইট 

(www.dmcbvocccs.in) এর েথেক ডাউনেলাড করেত পারেব।  

       উদাহরন: 

       • পরী/া দুপুর ১১টায় C হেল তারা ?@পA দুপুর ১০.৩০ েথেক ডাউনেলাড করেত পােব। 

 

২. পরী/াথ3ীরা পরী/া েশষ করার জনO ২ ঘQা সময় পােব, এবং অিতিরS ১ ঘTা সময় পােৰ উVরপA WOান 

কের েমল করার জনO অথবা ২ ঘQা সময় পােব কেলেজ এেস উVরপA জমা েদওয়ার জনO। 

    উদাহরণ:  

• েসিম%ার-II পরী/া C হেব সকাল ১০ টায়, পরী/া দুপুর ১২ টায় েশষ করেত হেব এবং িYতীয় 

পরী/া দুপুর ১টায় C হেব ও দুপুর ৩েটর সময় েশষ হেব। ফলত উVরপA েসইিদন িবেকল ৪েটর 

মেধO েমল করেত হেব, অথবা িবেকল ৫টার মেধO কেলেজ এেস জমা িদেত হেব অনOথায় উVরপA 

মূলOায়ন এর জনO গৃহীত হেব না।  

• েয সমa েপপােরর পরী/া দুপুর ২ েটায় েশষ হেব তােদর ে/েA উVরপA েসইিদন িবেকল ৩ েটর 

মেধO েমল করেত হেব, অথবা িবেকল ৪েটর মেধO কেলেজ এেস জমা িদেত হেব অনOথায় উVরপA 

মূলOায়ন এর জনO গৃহীত হেব না।  

 

৩, উVর A4 সাইেজর পাতায় বা সম মােপর েযেকােনা পিরbার সাদা পাতায় িলখেত হেব, ?েতOক পাতায় 

পরী/াথ3ী তােদর েরালনাcার ও েরিজেdশন নাcার িলখেব, েকােনা অবeায় পরী/াথ3ীর নাম বা কেলেজর নাম 

িলখেব না, ?িত পাতায় েপজ নাcার েদওয়া বাfনীয়। 

 

৪, উVরপেAর ?থম পাতায় পরী/াথ3ী তােদর েরালনাcার ও েরিজেdশন নাcার, িবষয় এবং পA উেgখ করেব।   

 

৫. উVরপA WOান করার সময় এটা মাথায় রাখেত হেব যােত ?িতিট পাতা পিরbার ভােব WOান হয় এবং 

পাতািলর iমমান বজায় থােক,অথ3াৎ পাতািল পর পর েপজ নাcার অনুযায়ী WOান করা হয়। এছাড়াও 

উVরপেAর সােথ ?থেম আডিমট কাড3 িটেকও WOান কের পাঠােত হেব। 

• উদাহরণopপ ধরা যাক েকােনা একজন %ুেডQ েকােনা একিট সাবেজq এর েকােনা একিট েপপােরর 

ে/েA ৫পৃrা িলখল এবং পৃrােলার iমমান বজায় েরেখ WOান করার সময় ?থেম েস এডিমট কাড3 

WOান করেব এবং WOােনর িYতীয় পৃrা েথেক তার উVরপেAর ?থম পৃrািট C হেব। অথ3াৎ েসই 

%ুেডনিট েমাট ৬পাতার একিট িপিডএফ ৈতরী করেব েসই িনিদ3u েপপােরর ে/েA।   

 

৬, উVরপA WOান কের েসিটেক PDF ফরমOাট-এ েসভ কের পাঠােত হেব। এই কাজ িট Doc Scanner App, 

Cam Scanner App বা এই ধরেণর েয েকােনা app এর সাহােযO খুব সহেজই করা সvব। 



 

৭. যারা উVরপA সরাসির কেলজ এ এেস জমা েদেব, তারা উVরপAিটর সােথ আডিমট কাড3 এর এক কিপ 

েজরx একিট িসল করা খােম ভের, উপের িনেজর েরালনাcার, েরিজেdশন নাcার, েফান নাcার এবং সাবেজq 

িলেখ কেলেজর িনিদ3u জায়গায় এেস জমা করেব। এক কিপ অিতিরS আডিমট কাড3 এর েজরx খােমর উপর 

আটেক িদেত হেব। 

 

৮, যারা উVরপA েমল এ পাঠােব তােদর িন6িলিখত িনয়মেলা পালন করেত হেব। 

?থেমই পরী/াথ3ীেদর েদেখ িনেত হেব তারা েকান েমল আইিড েত েমল করেব। েসই িল%িট নীেচ েদওয়া 

হল। 
Subject Subject Code E-Mail ID 
Broadcast Journalism BCJ dmcbvoc.bcj@gmail.com 
Printing & Book Publishing PBP dmcbvoc.pbp@gmail.com 
Public Relations PR dmcbvoc.pr@gmail.com 

 

উপেররিলে% েদখেত পাওয়া যাে{ েয ?েতOকিট িডপাট3েমQএর জনO  আলাদা-আলাদা  েমল আইিড রেয়েছ। 

 

যারা েয িডপাট3েমQ এর ছাA ছাAী তারা তােদর ?িতিট েপপার এর উVরপA ওই িনিদ3u িডপাট3েমQ এর জনO 

উেgিখত েমল আইিডেতই পাঠােব। অনO েকােনা েমইল আইিডেত পাঠােল উVরপA গৃহীত হেব না।  

    উদাহরন: 

• ধরা যাক একজন Broadcast Journalism িবভােগর ছাA, েস Broadcast Journalism িবভােগর 

জনO উেgিখত েমল আইিডেত তার সমa েপপার এর উVরপA পাঠােব। Printing & book 

Publishing এবং Public Relations এর ছাA-ছাAীরাও এই এক Cল ফেলা করেব। 
 

৯. পরী/া িবষয়ক েয েকান রকেমর সহায়তার জনOঃ 

িডেরািজও েমেমািরয়াল কেলজ সহেযািগতা েক~ঃ ৯৮৩০৫৫১৭৭৪/৭৯৮০৭৫৭৯০৩/৯০৬৪৯৩৬৭৬৫ 

 

 

 
সেচতনতা অবল*ন কর, সু. থােকা। েতামােদর সাফল5 কামনা কির 


