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Internal Assessment সংক্রান্ত নিয়মাবলী ও পরীক্ষার সময়সূচী 

মহাবিদযায়ের BA 1st Semester এর  Programme  - এর ছাত্র-ছাত্রীয়দর জানায়না যায়ে যয, আগামী 

09/01/2023 তাবরয়ের (য ামিার)  ময়ধয Internal Assessment – এর Assignment College ERP –এর মাধযয়ম 

জমা বদয়ত হয়ি  ।  Assignment – এর প্রশ্নত্র ERP যথয়ে  ংগ্রহ েরয়ত হয়ি। এজনয প্রয়তযে ছাত্র-ছাত্রীয়ে 

College ERP অনু রণ েরয়ত িা হয়ে। 05/01/2023 তাবরয়ের ময়ধয  মস্ত Assignment –এর প্রশ্নত্র College 

ERP –যত আয়াড েরা হয়ি। এয়েয়ত্র যোয়না অ ুবিধা হয় বিভাগীে প্রধান/অধযাে-অধযাবোর  য়ে যযাগায়যাগ 

েরয়ত িা হয়ে ।  

 Question Paper সংগ্রহ করা–  মহানবদ্যালয়য়র ID ও Password নদ্য়য় Log in কয়র College ERP 

যথয়ে Question Paper download েরা যায়ি। 

 উত্তরপত্র ( Answer Scripts) ললখার পদ্ধনি –  

1. উত্তরত্রটি A4 Size Paper – এ বেয়ত হয়ি। 

2. রীোথীয়দর উত্তরয়ত্রর  িবাবধে াতার  ংেযা হয়ি 4টি ।  

3. উত্তরয়ত্রর প্রথয়ম বনয়ে প্রদত্ত Top Sheet টি Fill up েয়র বদয়ত হয়ি। এর  ায়থ Enrolment  Slip 

টিরও এেটি Copy বদয়ত হয়ি। 

 উত্তরপত্র (Answer Scripts)জমা লদ্বার (Submit) পদ্ধনি –  

1. উত্তরত্র PDF েয়র (প্রথয়ম  Top Sheet, তারর Enrolment  Slip এিং  তারর উত্তরত্র) 

College ERP যত Upload েরয়ত হয়ি । 

2.  PDF file ছাডা অিয Format গ্রহণয় াগয হয়ব িা। 

3. PDF file এর Size 2.5mb এর ময়ধয হয়ি। 

নব.দ্র.- Environmental Studies –এর Internal Assessment –এর Assignment যযয়হতু যপ্রায়জয়ের 

মাধযয়ম যনওো হয়েয়ছ, তাই তায়দর  ERP-এর মাধযয়ম আর Assignment জমা েরয়ত হয়ি না। যারা 

এেয়না Environmental Studies – এর যপ্রায়জে জমা দাওবন তারা 09/01/2023 তাবরয়ের ময়ধয 

েয়য়জ এয়  জমা দাও ।                                             
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