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Reference No. CBPBU/CE/Notice/Guidelines/0895/F2/2020        Date: 22.09.2020. 

 

বিজ্ঞবিপত্র 
 

ক োভিড-১৯, ভিশ্বিযোভি মহোমোরী  োলীন ভিশেষ িভরভিভিশি িযো লগ িত্রগুভল (ভিিীয় ও চিুর্থ অর্থিষথ এিং স্নোি  িোর্থ  
-২) সহ স্নোি  ও স্নোিশ োত্তর স্তশরর র্োরভমনোল কসভমস্টোর/ ফোইনোল ইয়োর িরীক্ষো গুভলর, ২০১৯-২০২০ সংক্রোন্ত 

সংশেোভর্ি ভনশদথেোিভল: 

 

১. িযো লগ িত্রগুভল (ভিিীয় ও চিুর্থ অর্থিষথ এিং স্নোি  িোর্থ  -২) সহ স্নোি  ও স্নোিশ োত্তর কেণীর িরীক্ষো গুভল চোলনো 
হশি অনলোইশনর মোর্যশম। এই িরীক্ষোয় িরীক্ষোর্ী িোশদর িোভ়ি কর্শ  অর্িো অনয কে ক োন িোন কর্শ  িরীক্ষো কদশি। 
 

২. িরীক্ষোর্ী ক  সম্পূণথ িরীক্ষো চলো োলীন সি সমশয়র জনয অনলোইশন র্ো োর প্রশয়োজন কনই। ইন্টোরশনর্ সংশেোগসহ 

এ টি িযভিগি  ভম্পউর্োর/ লযোির্ি /কমোিোইল কফোন-এর প্রশয়োজন:  . কিোর্থ োল কর্শ  প্রশ্নিত্র ডোউনশলোশডর জনয, 
খ. হোশি কলখো উত্তরিত্র কিোর্থ োশল আিশলোশডর জনয। 
 

৩.িযো লগ িত্রগুভল (ভিিীয় ও চিুর্থ অর্থিষথ এিং স্নোি  িোর্থ  -২) সহ স্নোি  ও স্নোিশ োত্তর র্োরভমনোল কসভমস্টোর/ 

ফোইনোল ইয়োর িরীক্ষো গুভলর, ২০১৯-২০২০ িরীক্ষোর সূভচ অনেুোয়ী প্রশ্নিত্র গুভল িোওয়ো েোশি www.cbpbu.net 

অনলোইশন। 
 

৪. িরীক্ষোর্ীশদরশ  ভিষয়ভিভত্ত  প্রশ্নিত্রগুভল ডোউনশলোড  রশি হশি িোশদর রেবিস্ট্রেশন নং, পেীক্ষাে রোল নং 
এিং ক্যাপচা(captcha) এর মোর্যশম login  শর।এ ই িদ্ধভিশি িরীক্ষোর্ীরো িরীক্ষো সভূচ অনেুোয়ী ভনভদথষ্ট সমশয়র 

মশর্য িোশদর ভিষয়ভিভত্ত  উত্তরিত্র গুভল pdf (এ টি ফোইল)/jpg format এ আিশলোড  রশি। উত্তরিত্র গুভল 
আিশলোশডর আশগ বির্ কমোিোইল নম্বর ভদশি হশি। 
 

৫. িরীক্ষো শুরুর (১৫) ভমভনর্ আশগই িরীক্ষোর্ীশদর login  রোর িরোমেথ কদওয়ো হশে। 
 

৬. িরীক্ষো সংক্রোন্ত ক োশনো অসুভির্োর সমু্মখীন হশল জরুরী ভিভত্তশি স্নোি  স্তশরর িরীক্ষোর্ীরো িোশদর সংভিষ্ট  শলশজ 

ভনভদথষ্ট িরীক্ষোর ভদশন ভিশ ল ৫ র্োর মশর্য কেোগোশেোগ  রশি। 
 

৭.িরীক্ষো সংক্রোন্ত ক োশনো অসুভির্োর সমু্মখীন হশল জরুরী ভিত্তীশি B.LIS এিং স্নোিশ োত্তর স্তশর িরীক্ষোর্ীরো 
ভিশ্বভিদযোলশয় ভনভদথষ্ট িরীক্ষোর ভদশন ভিশ ল ৫র্োর মশর্য কেোগোশেোগ  রশি। 
 

 
৮. ভনয়ম অনেুোয়ী অনশুমোভদি কলখ  ছো়িো, িরীক্ষোর্ীরো উত্তরিত্র গুভল ভনশজর হোশি ভলখশি। টাইপ ক্ো উত্তে পত্র 

গুবল গ্রহণ ক্ো হস্ট্রি না। উত্তরিত্র গুভল হশি A4 সোইজ কিিোশরর সোদো  োগশজ, হোশির কলখো (এ ভদ  িযিহোর হশি, 

কিিোশরর দইু ভদশ ই কলখো েোশি নো),  োশলো অর্িো নীল রং এর ball point কিন ভদশয় ভলখশি হশি। 
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৯. প্রশিয টি প্রশশ্নর উত্তর ভলখশি হশি নিুন িোিোয়। উত্তর িত্র গুভলর সমস্ত িোিোয় পাতা নম্বে এিং পেীক্ষাে রোল 

নং ভলখশি হশি। 
 

১০. িরীক্ষোর্ীশদরশ  উত্তরিশত্রর প্রর্ম িোিোয় পেীক্ষার্থীে পেীক্ষাে নাম, রেবমস্টাে/পাটট , রক্ােট, রেবিস্ট্রেশন 

নম্বে, পেীক্ষাে রোল নম্বে, বিষয়, রপপাে রক্াড, রপপাে টাইপ (বর্থওবে/ প্র্যাক্টিক্যাল/ প্র্স্ট্রিক্ট) এিং তাবেখ 

ভলখশি হশি। 
 

১১. কিোর্থ োশল উত্তরিত্র গুভল আিশলোশডর ির িরীক্ষোর্ীরো আিশলোড হওয়ো িোিোগুভলর নম্বরসহ স্পষ্টিো কদখোর জনয 
চূ়িোন্তিোশি জমো কদওয়োর িূশিথ সি িোিোগুভলর preview েোচোই  শর ভনশি হশি।কিোর্থ োশল উত্তরিত্র গুভল চূ়িোন্তিোশি জমো 
 রোর ির ক োন িভরিিথ ন/িুনরোয় জমো হশি নো। 
 

১২.স ল িরীক্ষোর্ীশদর সুভনভিি হশি হশি কে, িোরো িোশদর সংভিষ্ট ক োশসথর িরীক্ষোর ফমথ ের্োের্ িোশি িূরণ  শরশছ। 
 

১৩. ভিশ্বভিদযোলশয়র কনওয়ো িরীক্ষোয় েভদ ক োশনো িরীক্ষোর্ী র্োরভমনোল কসভমস্টোর/ ফোইনোল ইয়োর িরীক্ষো কেশ োশনো 
 োরশন ভদশি নো িোশর, িোহশল ভিশ্বভিদযোলয় সময় মি কসই ক োসথ গুভল/িত্র গুভলর িরীক্ষো কনওয়োর িযিিো  রশি িোশর, 
েোশি ক োশনো ছোত্রছোত্রী সমসযো/অসুভির্োয় নো িশ়ি। উিশরর ঐ সুভির্ো শুর্ুমোত্র িিথ মোন ভেক্ষোিশষথর ২০১৯-২০২০ ছোত্র-

ছোত্রীশদর জনয শুর্ুমোত্র এ িোশরর জনয প্রশেোজয হশি। 
 

১৪.এই সংক্রোন্ত সমস্ত ির্যোভদ ক োচভিহোর িঞ্চোনন িমথো ভিশ্বভিদযোলশয়র ওশয়িসোইশর্ িোওয়ো েোশি, েো এ মোত্র 

ভনিথ রশেোগয এিং প্রমোন ভহশসশি ভিশিচয হশি। 
 

১৫. উিশরর ভনশদথেোিভল শুর্মুোত্র িযো লগ িত্রগুভল (ভিিীয় ও চিুর্থ অর্থিষথ এিং স্নোি  িোর্থ  -২) সহ র্োরভমনোল 

কসভমস্টোর/ ফোইনোল ইয়োর স্নোি  ও স্নোিশ োত্তর স্তশরর ২০১৯-২০২০ ছোত্র-ছোত্রীশদর জনয প্রশেোজয। 
 

আমোশদর ভপ্রয় ছোত্রছোত্রীরো েোশি িোশদর িভিষযৎ লক্ষযমোত্রোয় কি ৌঁছোশি িোশর, কসইজনয এই সং র্ োশল ক োচভিহোর 

িঞ্চোনন িমথো ভিশ্বভিদযোলয় িযো লগ িত্রগুভল (ভিিীয় ও চিুর্থ অর্থিষথ এিং স্নোি  িোর্থ  -২) সহ স্নোি  ও স্নোিশ োত্তর 

স্তশরর অর্থিষথ/চূ়িোন্ত িশষথর ২০১৯-২০২০ িরীক্ষো ভনশে এিং ৩১ অশটোির ২০২০ মশর্য ফল ক োষণো  রকি। 

িরীক্ষো ভনয়োম  

ক োচভিহোর িঞ্চোনন িমথো ভিশ্বভিদযোলয় 


