2021 অনলাইন পরীক্ষার নিয়মাবলী
● পরীক্ষার্থীর Admit card কমপক্ষে পরীক্ষার সাত দিন আগে আমাদের
ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করতে হবে। কোনো পরীক্ষার্থীর Admit
card ডাউনলোড করতে অসুবিধা হলে সাথে সাথে আমাদের জানাতে
হবে।
● পরীক্ষা App এর মাধ্যমে হবে না।
● পরীক্ষার লিংক পরীক্ষার দুদিন আগে হোয়াটস্যাপ এর মাধ্যমে দেওয়া হবে,
এ ছাড়াও আমাদের ওয়েবসাইটে নোটিশ পেজ এ দেওয়া থাকবে, কেউ
লিংক না পেলে ওয়েবসাইট থেকে নির্দি ষ্ট সময় অনুযায়ী পরীক্ষা দিতে
পারে। নির্দি ষ্ট সময় পর বন্ধ হয়ে যাবে।
● ক্লাস অনুযায়ী পরীক্ষা আলাদা আলাদা সময়ে হবে, whatsapp এ জানানো
হবে ও ওয়েবসাইট দেওয়া থাকবে।
● W.B.T.S (West Bengal Talent Search Exam) পরীক্ষার
সময়সীমা ১ ঘন্টা ৩০ মিনিট।
● W.B.T.S (West Bengal Talent Search Exam) পরীক্ষার লিংক
active হবে নির্দি ষ্ট সময়ের ৫ মিনিট আগে
● লিংক ওপেন হলে স্টু ডেন্ট ইনফরমেশন দেওয়ার সময় অবশ্যই আপনার
সঠিক Email id দেবেন সেখানেই পরবর্তীতে সার্টি ফিকেট পাঠানো হবে।
● Email id যেন active থাকে ( Sign In ) নাহলে প্রশ্নপত্র খুলবে না।
● নেটওয়ার্ক সমস্যা বা সার্ভ ার ডাউন থাকার কারণে পরীক্ষার লিংক
Active হতে বা প্রশ্নপত্র আসতে দেরি হলে বা সময় লাগলে বিচলিত হবেন
না, কিছু ক্ষন ( ৫ মিনিট ) অপেক্ষা করবেন এসেযাবে। বেশি দেরি হলে
আমাদের হেল্পলাইন নম্বরে জানাবেন।
● পরীক্ষার্থী রাফ কাগজ নিয়ে পরীক্ষায় বসতে পারে।
● পরীক্ষা শুরুর পর পরীক্ষার্থীর ঘরে কোনোমতেই কেউ উপস্থিত থাকবে
না।
● পরীক্ষা শুরু হওয়ার পর পরীক্ষার্থী কোনো প্রকার কারুর সাথে কথা বলবে
না।

● পরীক্ষার্থী জোরে আওয়াজ করে প্রশ্ন পড়বে না।
● পরীক্ষার্থীর মুখ যেন তার ফ্রন্ট ক্যামেরাতে সবসময়ই দেখা যায়।
● পরীক্ষা চলাকালীন পরীক্ষার্থীর মোবাইল এ যে কোনো সময়ে ভিডিও কল
করা হতে পারে। কোনো প্রকারের অনিয়ম যথা - ঘরে অভিভাবকদের
থাকা, অভিভাবকদের নির্দে শ ইত্যাদি হলেই পরীক্ষার্থীর পরীক্ষা বন্ধ করে
দেওয়া হবে তত্ক্ষনাত, WITHOUT ANY WARNING.
● নির্দি ষ্ট সময়ের মধ্যে, অন্তত ১ মিনিট আগে পরীক্ষা শেষ করে submit
করতে হবে।
● পরীক্ষার সময়সীমা অতিক্রম হওয়ার পর লিংক দ্বারা ওপেন প্রশ্নপত্র
কার্যকরী থাকবে না।
● নেটওয়ার্ক সমস্যার কারণে কোনো পরীক্ষার্থী যদি পরীক্ষা না দিতে পারে
তার পরীক্ষা অন্য তারিখে নেওয়া হবে। অবিভাবক আমাদের সাথে
পরেরদিন যোগাযোগ করবেন।
● পরীক্ষার সময় ও সময়সীমা পরীক্ষা অনুযায়ী আলাদা আলাদা হবে
● পরীক্ষার সকল তথ্য আমাদের Website এ দেওয়া থাকবেhttp://nabaparibartandhara.org/notice.php

● পরীক্ষার সম্পূর্ণ পদ্ধতি ভিডিওতে দেখানো আছে। আমাদের Youtube
channel এ দেওয়া আছে।
● পরীক্ষার ৩ মাস পরে নবপরিবর্ত নধারা-র ওয়েবসাইট থেকে রেজাল্ট
জানা যাবে। পরীক্ষার রেজাল্ট Review করতে হলে রেজাল্ট বেরোনোর
তারিখ থেকে এক সপ্তাহের মধ্যে Email মাধ্যমে আবেদন করতে হবে।
তারপর কোনো প্রকার আবেদন নেওয়া হবে না।
● পরীক্ষা চলাকালীন যদি কোনো বিষয়ে প্রয়োজন হয় তবে পরীক্ষার্থী Help
line no - 8240637097 / 8250324775 কল করতে পারেন

ধন্যবাদ

