
2021 অনলাইন পরী�ার িনয়মাবলী

● পরী�াথ�র Admit card কমপে� পরী�ার সাত িদন আেগ আমােদর
ওেয়বসাইট �থেক ডাউনেলাড করেত হেব। �কােনা পরী�াথ�র Admit
card ডাউনেলাড করেত অসুিবধা হেল সােথ সােথ আমােদর জানােত
হেব।

● পরী�া App এর মাধ�েম হেব না।
● পরী�ার িলংক পরী�ার দিুদন আেগ �হায়াটস�াপ এর মাধ�েম �দওয়া হেব,
এ ছাড়াও আমােদর ওেয়বসাইেট �না�শ �পজ এ �দওয়া থাকেব, �কউ
িলংক না �পেল ওেয়বসাইট �থেক িনিদ�� সময় অনযুায়ী পরী�া িদেত
পাের। িনিদ�� সময় পর ব� হেয় যােব।

● �াস অনযুায়ী পরী�া আলাদা আলাদা সমেয় হেব, whatsapp এ জানােনা
হেব ও ওেয়বসাইট �দওয়া থাকেব।

● W.B.T.S (West Bengal Talent Search Exam) পরী�ার
সময়সীমা ১ ঘ�া ৩০ িমিনট।

● W.B.T.S (West Bengal Talent Search Exam) পরী�ার িলংক
active হেব িনিদ�� সমেয়র ৫ িমিনট আেগ

● িলংক ওেপন হেল �ুেড� ইনফরেমশন �দওয়ার সময় অবশ�ই আপনার
স�ক Email id �দেবন �সখােনই পরবত�েত সা�� িফেকট পাঠােনা হেব।

● Email id �যন active থােক  ( Sign In ) নাহেল ��প� খুলেব না।
● �নটওয়াক�  সমস�া বা সাভ� ার ডাউন থাকার কারেণ পরী�ার িলংক

Active হেত বা ��প� আসেত �দির হেল বা সময় লাগেল িবচিলত হেবন
না, িকছু�ন ( ৫ িমিনট ) অেপ�া করেবন এেসযােব। �বিশ �দির হেল
আমােদর �হ�লাইন ন�ের জানােবন।

● পরী�াথ� রাফ কাগজ িনেয় পরী�ায় বসেত পাের।
● পরী�া ��র পর পরী�াথ�র ঘের �কােনামেতই �কউ উপি�ত থাকেব
না।

● পরী�া �� হওয়ার পর পরী�াথ� �কােনা �কার কা�র সােথ কথা বলেব
না।



● পরী�াথ� �জাের আওয়াজ কের �� পড়েব না।
● পরী�াথ�র মখু �যন তার �� ক�ােমরােত সবসময়ই �দখা যায়।
● পরী�া চলাকালীন পরী�াথ�র �মাবাইল এ �য �কােনা সমেয় িভিডও কল
করা হেত পাের। �কােনা �কােরর অিনয়ম যথা - ঘের অিভভাবকেদর
থাকা, অিভভাবকেদর িনেদ�শ ইত�ািদ হেলই পরী�াথ�র পরী�া ব� কের
�দওয়া হেব ত��নাত, WITHOUT ANY WARNING.

● িনিদ�� সমেয়র মেধ�, অ�ত ১ িমিনট আেগ পরী�া �শষ কের submit
করেত হেব।

● পরী�ার সময়সীমা অিত�ম হওয়ার পর িলংক �ারা ওেপন ��প�
কায�করী থাকেব না।

● �নটওয়াক�  সমস�ার কারেণ �কােনা পরী�াথ� যিদ পরী�া না িদেত পাের
তার পরী�া অন� তািরেখ �নওয়া হেব। অিবভাবক আমােদর সােথ
পেররিদন �যাগােযাগ করেবন।

● পরী�ার সময় ও সময়সীমা পরী�া অনযুায়ী আলাদা আলাদা হেব
● পরী�ার সকল তথ� আমােদর Website এ �দওয়া থাকেব-

http://nabaparibartandhara.org/notice.php
● পরী�ার স�ূণ� প�িত িভিডওেত �দখােনা আেছ। আমােদর Youtube

channel এ �দওয়া আেছ।
● পরী�ার ৩ মাস পের নবপিরবত� নধারা-র ওেয়বসাইট �থেক �রজা�
জানা যােব। পরী�ার �রজা� Review করেত হেল �রজা� �বেরােনার
তািরখ �থেক এক স�ােহর মেধ� Email মাধ�েম আেবদন করেত হেব।
তারপর �কােনা �কার আেবদন �নওয়া হেব না।

● পরী�া চলাকালীন যিদ �কােনা িবষেয় �েয়াজন হয় তেব পরী�াথ� Help
line no - 8240637097 / 8250324775 কল করেত পােরন

ধন�বাদ

http://nabaparibartandhara.org/notice.php

