RULES FOR ONLINE EXAM 2020

নবপিরবতনধারার App Download করার পর, ি তীয় ডেমা িভিডও
অনুযায়ী App এ Register করেত হেব।
2. পরী ার িনিদ সমেয় App এর Exam list - এ িগেয় িনিদ পরী ার
Button Click ক
 রেত হেব, ি ক করার পর সখােন পরী াথ র রাল নং
জানেত চাওয়া হেব, Admit ক
 াড এর Roll number সখােন Type
করেত হেব তারপরই পরী া
হেয় যােব।
3. পরী াথ ু ল
স পেরই পরী া দেব।
4. পরী া
র পর পরী াথ র ঘের কােনামেতই কউ উপি ত থাকেব
না।
5. পরী াথ র িভিডও বা অিডও কােনা কােরই ব থাকেব না।
6. পরী াথ জাের আওয়াজ কের
পড়েব না।
ক ােমরােত সবসময়ই দখা যায়।
7. পরী াথ র মুখ যন তার
8. পরী াথ ক দখা হেব সব সময় Central Control Room থেক।
9. কােনা কােরর অিনয়ম যথা - ঘের অিভভাবকেদর থাকা,
অিভভাবকেদর িনেদশ ইত ািদ হেলই পরী াথ র পরী া ব কের দওয়া
হেব ত নাত, WITHOUT ANY WARNING.
10. Mobile signal problem হেল, signal আসা মা ই আবার পরী া
হেয় যােব।
11.
কােনা পরী াথ সমেয় পরী া শষ করেত না পারেলও সময়
অিত া হেয় গেল পরী া ব হেয় যােব, িক পরী াথ তখন পয
যা উ র দেব স
ার হেয় যােব। ও সই অনুযায়ী তার রজা
তরী হেব।
12. পরী া
হওয়ার পর পরী াথ কােনা কার কা র সােথ কথা
বলেব না।
13.
কােনা কার অিনয়ম ঘটেল সে সে পরী া বািতল করা হেব।
14. পরী াথ সাদা ও রাফ কাগজ িনেয় পরী ায় বসেত পাের।
15. পরী ার স ূণ প িত ি তীয় ডেমা িভিডওেত দখােনা আেছ।
আমােদর Youtobe channel এ দওয়া আেছ। পরী াথ চাইেল ভােলা
কের দেখ িনেত পাের।
16. আমােদর সকল ডেমা িভিডও Youtobe -এ দওয়া আেছ য কউ
যখন খুিশ দখেত পাের।
1.

17.
18.

পরী ার সময় ও সময়সীমা পরী া অনুযায়ী আলাদা আলাদা হেব
পরী ার সকল তথ আমােদর website এ দওয়া থাকেব-

www.nabaparibartandhara.com

নবপিরবতনধারার িনজ App য কউ Play store থেক
download করেত পারেব, ও trial ট িদেত পারেব।
20.
য কােনা িবষয় জানেত আমােদর Help line এ কল করেত পারেবন।
19.

Help line no

- 8240637097

