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welq t AbjvBb cixÿvi bxwZgvjv †cÖiY cÖm‡½| 

 

Rbve 

 

Dch©y³ wel‡qi Av‡jv‡K Avcbvi m`q AeMwZ I cÖ‡qvRbxq Kvh©v‡_© Rvbv‡bv hv‡”Q †h, gvIjvbv fvmvbx weÁvb I cÖhyw³ wek̂we`¨vj‡qi 

wkÿv_©x‡`i AbjvB‡b cixÿv MÖn‡Yi j‡ÿ¨ cÖYxZ bxwZgvjv †cÖiY Kiv n‡jv| 

 

 

 

(W. †gvnvt †ZŠwn ỳj Bmjvg) 

‡iwR÷ªvi 

gvfvwecÖwe| 

 

weZiY (‡R¨ôZvi µgvbymv‡i bq): 

01| ‡cÖv-fvBm-P¨v‡Ýji, gvfvwecÖwe| 

02| wWb, BwÄwbqvwis/jvBd mv‡qÝ/mv‡qÝ/weR‡bm ÷vwWR/‡mvm¨vj mv‡qÝ/Kjv Abyl`, gvfvwecÖwe| 

03| ‡Pqvig¨vb, wmGmB/AvBwmwU/wUB/BGmAviGg/wmwcGm/wewRB/GdwUGbGm/weG/c`v_©weÁvb/imvqb/MwYZ/cwimsL¨vb/A_©bxwZ/ 

             dv‡g©wm/weGgwe/ wnmveweÁvb/e¨e ’̄vcbv/Bs‡iwR wefvM, gvfvwecÖwe|  

04| cwiPvjK, AvBwmwU‡mj, gvfvwecÖwe (wek̂we`¨vj‡qi I‡qe mvB‡U †`qvi Aby‡ivamn)|  

05| cÖ±i, gvfvwecÖwe| 

06| cwiPvjK, wkÿv_©x Kj¨vY I civgk© †K› ª̀, gvfvwecÖwe| 

07| cixÿv wbqš¿K, cixÿv wbqš¿K Awdm, gvfvwecÖwe| 

 

Abywjwc (‡R¨ôZvi µgvbymv‡i bq): 

 

01| Dc-cix¶v wbqš¿K I Awdm cÖavb, fvBm-P v̈‡Ýji Awdm, gvfvwecÖwe [fvBm-P v̈‡Ýji g‡nv̀ ‡qi m`q AeMwZi Rb¨]| 

02| Dc-†iwR÷ªvi, ‡iwR÷ªviÑGi Kvh©vjq, gvfvwecÖwe| 

03|  bw_| 
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মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুবি বিশ্ববিদ্যালয়ের 

অন-লাইন পরীক্ষা গ্রহণ সংক্রান্ত 

নীবিমালা 
 

িিতমান কয়রানা মহামারী (য়কাবভড-১৯) বিশ্বব্যাপী ছবিয়ে পিার কারয়ণ গি ১৮ মার্ ত, ২০২০ িাবরখ হয়ি মাওলানা 

ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুবি বিশ্ববিদ্যালয়ের সশরীয়র একায়ডবমক কার্ তক্রম িন্ধ রয়েয়ছ। বশক্ষার্থীয়ের একায়ডবমক ক্ষবি 

পুবিয়ে ননোর জন্য গণপ্রজািন্ত্রী িাংলায়েশ সরকায়রর বশক্ষা মন্ত্রণালে ও িাংলায়েশ বিশ্ববিদ্যালে মঞ্জুরী কবমশয়নর 

(ইউবজবস) বনয়ে তশনা নমািায়িক এ বিশ্ববিদ্যালে অন-লাইয়ন ক্লাস পবরর্ালনা কয়র আসয়ছ। কয়রানার ঊর্ধ্তমুখী সংক্রমণ 

এর কারয়ণ বশক্ষার্থীয়ের সশরীয়র পরীক্ষা গ্রহণ সম্ভি হয়ে না। এয়ি একবেয়ক নর্মন িায়ের জীিন নর্থয়ক মহা মূল্যিান 

সমে হাবরয়ে র্ায়ে অন্যবেয়ক বশক্ষা কার্ তক্রম স্থবির হয়ে নেশ ও জাবি নানাভায়ি ক্ষবিগ্রস্ত হয়ে। নেশ ও জাবির 

ভবিষ্যি কল্যায়ণর কর্থা বর্ন্তা কয়র এ অিস্থা নর্থয়ক নিবরয়ে এয়স বশক্ষার্থীয়ের মানবসক অিস্থা সমুন্নি 

করি:  একায়ডবমক কার্ তক্রম গবিশীল রাখার লয়ক্ষে ইউবজবস কর্ততক স্ব-স্ব বিশ্ববিদ্যালয়ের একয়ডবমক কাউবিয়লর 

মাধ্যয়ম বসদ্ধান্ত গ্রহণ কয়র অন-লাইয়ন পরীক্ষা গ্রহণ করার সুপাবরশ করা হে। 

 

এ নপ্রবক্ষয়ি নকাবভড-১৯ মহামারীর র্লমান পবরবস্থবিয়ি মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুবি বিশ্ববিদ্যালয়ের বশক্ষা 

কার্ তক্রম র্লমান ও গবিশীল রাখার লয়ক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীে ভাইস-র্োয়িলর অধ্যাপক ড. নমাোঃ আলাউবিয়নর 

সভাপবিয়ে ১২ নম ২০২১ িাবরয়খ অনুবিি সভার বসদ্ধান্ত নমািায়িক অন-লাইন পরীক্ষা ননোর সম্ভাব্যিা এিং পরীক্ষা 

গ্রহয়ণর পদ্ধবি পর্ তায়লার্নাপূি তক সুপাবরশ প্রোয়নর জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীে নপ্রা-ভাইস-র্োয়িলর অধ্যাপক ড. এ. 

আর. এম. নসালাইমান-য়ক আহ্বােক এিং বিশ্ববিদ্যালয়ের ইবিবনোবরং অনুিয়ের বডন ও আইবসটি নসল-এর পবরর্ালক 

অধ্যাপক ড. সাজজাে ওোহীে-য়ক সেস্য-সবর্ি কয়র ১৭ সেস্য বিবশষ্ট অন-লাইয়ন পরীক্ষা গ্রহণ সংক্রান্ত কবমটি গঠন 

করা হে। উি কবমটি কর্ততক প্রেত্ত সুপাবরশমালা ০৪.০৭.২০২১ িাবরয়খ অনুবিি ৪৬িম একায়ডবমক কাউবিল (জরুরী) 

সভাে উপস্থাবপি হে এিং ০৫.০৭.২০২১ িাবরয়খ অনুবিি ২২১িম বরয়জন্ট নিাড ত (জরুরী) সভাে বনম্নরূপ অন-লাইন 

পরীক্ষা গ্রহণ সংক্রান্ত নীবিমালা অনুয়মােন করা হে। 
 

০১।  অন-লাইন পরীক্ষা গ্রহণ সংক্রান্ত এ নীবিমালাটি একটি বিয়শি নীবিমালা বহয়সয়ি পবরগবনি হয়ি র্া আপেকালীন 

পবরবস্থবির জন্য প্রয়র্াজে হয়ি।  

০২।  অন-লাইন পরীক্ষা গ্রহয়ণর নক্ষয়ে বনম্ন িবণ তি মবডউয়লর জন্য িবণ তি বডবজটাল টুল ব্যিহার করা র্ায়ি: 

মবডউল বডবজটাল টুল 

অনলাইন ক্লাস (Online class) Google classroom / Meet / Zoom / Team 

সৃজনশীল কাজ (Creative assignment) Assignment in Google Classroom 

সৃজনশীল কুইজ / বিবভন্ন নসয়টর িহুবনি তার্নী পরীক্ষা 

(Creative Quiz / MCQ-different question 
set) 

Quiz in Google Classroom  

সমোিদ্ধ নেণী পরীক্ষা  

(Time constrained class Test) 
Quiz / Assignment in Google Classroom 

নমৌবখক পরীক্ষা (Viva Voce/Oral Examination) 
ZOOM / Meet / WhatsApp / Imo / Phone 
Call 

 

০৩।  অন-লাইন পরীক্ষা গ্রহণ সংক্রান্ত র্ািিীে কার্ তক্রম নর্সি বডবজটাল টুয়লর মাধ্যয়ম সম্পন্ন করা হয়ি, নসগুয়লার 

নডয়মা প্রস্তুি এিং িা বশক্ষক, বশক্ষার্থী ও পরীক্ষা সংক্রান্ত কায়জ বনয়োবজি সকলয়ক  অিবহি করার জন্য একটি 

বিয়শিজ্ঞ কবমটি োবেয়ে র্থাকয়ি।  



Page 2 of 4 
 

০৪।  অনলাইন পরীক্ষা গ্রহয়ণর সুবিধায়র্থ ত সকল বিভায়গর বশক্ষার্থীয়ের জন্য ইিটিটিউশনাল ই-য়মইল একাউন্ট নখালার 

ব্যিস্থা করয়ি হয়ি। 

০৫।  বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যমান অবড তন্যাি এিং ইউবজবস কর্ততক নপ্রবরি অন-লাইন পরীক্ষা গ্রহয়ণর সুপাবরশমালা ও 

Outcome Based Education (OBE) নীবিমালার অনুসরণ কয়র অন-লাইন / সশরীয়র িত্ত্বীে পরীক্ষা 

ননোর বনবময়ত্ত বনম্ন বলবখিভায়ি প্রশ্নপে প্রণেন, মান িন্টন ও সমে বনধ তারণ করা হেোঃ- 

(ক) সকল অনুিয়ের স্নািক পর্ তায়ের পরীক্ষার জন্যোঃ- 

ITEMS MARKS TIME / COMMENTS 

Class Attendance and/or Class 
Performance 

10  

Class Test and/or Creative 
Assignment 

20  

Written Examination 
(Comprising of broad, creative 
and short questions) 

50 
Time: 1 hour for written examination; 30 minutes for 
preparation and uploading answer scripts 

Oral Examination 20 

All course teachers, Chairman of the Examination 
committee and Chairman of the Department will 
conduct the oral examination combinedly. Course 
teacher will ask his/her course related questions only.  

Total 100 
 

 

(খ) প্রয়কৌশল অনুিে-এর স্নািয়কাত্তর পর্ তায়ের পরীক্ষার জন্য (MSc / M Engg): 

ITEMS MARKS TIME / COMMENTS 

Class Attendance and/or 
Class Performance 

10  

Class Test and/or Creative 
Assignment 

30  

Written Examination 
(Comprising of broad, creative 
and short questions) 

40 
Time: 1 hour for written examination; 30 minutes for 
preparation and uploading answer scripts 

Oral Examination 20 

All course teachers, Chairman of the Examination 
committee and Chairman of the Department will 
conduct the oral examination combinedly. Course 
teacher will ask his/her course related questions only.  

Total 100 
 

 

(গ) লাইফ সায়েি অনুিে-এর স্নািয়কাত্তর পর্ তায়ের পরীক্ষার জন্য (MS): 

ITEMS MARKS TIME / COMMENTS 

Class Test and/or Quiz  20  

Creative Assignment and/or 
Class Performance 

20  

Written Examination 
(Comprising of broad, creative 
and short questions) 

40 
Time: 1 hour for written examination; 30 minutes for 
preparation and uploading answer scripts 

Oral examination 20 

All course teachers, Chairman of the Examination 
committee and Chairman of the Department will 
conduct the oral examination combinedly. Course 
teacher will ask his/her course related questions only.  

Total 100 
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(ঘ) বিজ্ঞান অনুিে (MS), ব্যিসাে প্রশাসন অনুিে (MBA), সামাবজক বিজ্ঞান অনুিে (MSS), কলা অনুিে (MA) 
স্নািয়কাত্তর পর্ তায়ের পরীক্ষার জন্যোঃ- 

ITEMS MARKS TIME / COMMENTS 

Class Attendance and/or 
Class Performance 

10  

Class Test and/or Creative 
Assignment 

20  

Written Examination 
(Comprising of broad, creative 
and short questions) 

50 
Time: 1 hour for written examination; 30 minutes for 
preparation and uploading answer scripts   

Oral Examination 20 

All course teachers, Chairman of the Examination 
committee and Chairman of the Department will 
conduct the oral examination combinedly. Course 
teacher will ask his/her course related questions only.  

Total 100 
 

 

০৬।  বিভাগীে পরীক্ষা কবমটিসমূহ সুবিধাজনক ভায়ি (সশরীয়র/অন-লাইয়ন) পরীক্ষার মডায়রশন সভা করয়িন । 

০৭।  ল্যাি / নসশনাল িা অনুরূপ নকাস তসমূয়হর পরীক্ষার নক্ষয়ে বিবভন্ন বিভায়গর প্রয়োজন অনুসায়র সশরীয়র বকংিা 

সশরীর ও অন-লাইন পদ্ধবির বমেণ িা শুধুমাে অন-লাইন পদ্ধবিয়ি পরীক্ষা গ্রহণ করা র্ায়ি। 

০৮।  বফল্ড বিপ / ইন্ডাবিোল টুের িা অনুরূপ নকাস তসমূহ সশরীয়র সম্পন্ন করা সম্ভি না হয়ল অন-লাইন অর্থিা বভবডও 

প্রেশ তয়নর মাধ্যয়ম িা সম্পন্ন করার ব্যাপায়র বিভাগীে একায়ডবমক কবমটি বসদ্ধান্ত গ্রহন করয়িন । 

০৯।  স্নািক / স্নািয়কাত্তর বশক্ষার্থীয়ের বরসার্ ত প্রয়জক্ট / বর্থবসস / ইন্টান তবশপ / ময়নাগ্রাফ / প্রয়জক্ট িা অনুরূপ 

নকাস তসমূয়হর নক্ষয়ে সংবিষ্ট সুপারভাইজায়রর বনয়ে তশনা নমািায়িক অবড তন্যাি/বিবধ অনুসরণ কয়র সম্পন্ন করয়ি 

হয়ি। 

১০।  পরীক্ষার বফ পবরয়শাধ কয়রয়ছ, এমন বশক্ষার্থীয়ের িাবলকা নরবজিার অবফয়সর একায়ডবমক শাখা নর্থয়ক পরীক্ষা 

বনেন্ত্রয়কর কার্ তালয়ে নপ্ররণ (সফটকবপসহ) করা হয়ল, নসটি অনুসরণ কয়র পরীক্ষা বনেন্ত্রক েপ্তর সম্ভাব্য 

পরীক্ষার্থীয়ের িাবলকা প্রস্তুি করয়িন। নস িাবলকা অনুর্ােী বিভাগগুয়লা পরীক্ষা ননোর ব্যিস্থা গ্রহণ করয়িন। 

১১।  অনুবিিব্য পরীক্ষাগুয়লার সায়র্থ নর্ সি ব্যাকলগ পরীক্ষা হয়ি, নসগুয়লাও অন-লাইন নীবিমালার আয়লায়ক একই 

পদ্ধবিয়ি অনুবিি হয়ি। 

১২।  বিভাগগুয়লা পরীক্ষার রুটিন প্রস্তুি করয়িন এিং িা প্রর্ার করয়িন। প্রস্তুিকৃি পরীক্ষা রুটিন পরীক্ষা বনেন্ত্রয়কর 

অবফয়স পাঠায়ি হয়ি। 

১৩।  পরীক্ষা বনেন্ত্রক ই-য়মইল এর মাধ্যয়ম পরীক্ষা কায়র্ ত বনয়োবজি পরীক্ষকয়ের বনয়োগ পে পাঠায়ি পারয়িন।  

১৪। নকাস ত ভাইভার নক্ষয়ে প্রর্বলি বনেম অনুসায়র পরীক্ষা কবমটি অন-লাইয়ন নকাস ত ভাইভা বনয়ি পারয়িন। 

১৫।  পরীক্ষার উত্তরপে অন-লাইন পদ্ধবিয়ি পরীক্ষা কবমটির বনকট জমা হিার পর িা বনেমনুর্ােী পরীক্ষা বনেন্ত্রক, 

প্রর্থম ও বিিীে পরীক্ষকয়ের বনকট পাঠায়নার ব্যিস্থা করয়িন। অন-লাইয়ন প্রাপ্ত উত্তরপেসমূহ ও প্রশ্নপে 

প্রয়োজনীে নক্ষয়ে বপ্রন্ট কয়র সংরক্ষয়ণর ব্যিস্থা গ্রহণ করয়ি হয়ি।  

১৬।   (ক) নকান পরীক্ষার্থী র্াবন্ত্রক / ইন্টারয়নট / বিদ্যেবিক ত্রুটির কারয়ণ সংয়র্াগ বিবেন্ন হয়ে পরীক্ষা সম্পন্ন করয়ি 

না পারয়ল এিং িা সংবিষ্ট োবেেরি পবরেশ তকবৃন্দয়ক অনবধক পাঁর্ (০৫) বমবনয়টর নভিয়র SMS / E-mail 

এ অিবহি কয়র র্থাকয়ল উি পরীক্ষার্থীর বলবখি আয়িেয়নর নপ্রবক্ষয়ি সংবিষ্ট পরীক্ষা কবমটি বিশ্ববিদ্যালয়ের 

প্রর্বলি বনেম অনুর্ােী পুনোঃপরীক্ষা গ্রহণ করয়ি পারয়িন। নসয়ক্ষয়ে পরীক্ষার্থীয়ক নকায়না বফ জমা বেয়ি হয়ি 

না।  
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(খ) নকায়না পরীক্ষার্থী র্াবন্ত্রক / ইন্টারয়নট / বিদ্যেবিক ত্রুটির কারয়ণ পরীক্ষা শুরুর র্য়র্থষ্ট সমে অবিিাবহি হওোর 

পর পরীক্ষাে অংশগ্রহণ করয়ল ঐবেন িার পরীক্ষা গ্রহণ না কয়র উি পরীক্ষার্থীর বলবখি আয়িেয়নর নপ্রবক্ষয়ি 

সংবিষ্ট পরীক্ষা কবমটি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রর্বলি বনেম অনুর্ােী পুনোঃপরীক্ষা গ্রহণ করয়ি পারয়িন। নসয়ক্ষয়ে 

পরীক্ষার্থীয়ক নকায়না বফ জমা বেয়ি হয়ি না ।  

(গ) নকায়না পরীক্ষার্থী র্বে পরীক্ষাে অংশগ্রহন না কয়র, নস নক্ষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রর্বলি বিবধ নমািায়িক 

বসদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়ি। 

 ১৭।  এ নীবিমালাে উয়েখ ননই, এমন নকায়না সমস্যার উদ্ভি ঘটয়ল িাৎক্ষবনকভায়ি পরীক্ষা কবমটি িার সমাধান বেয়ি 

পারয়িন। 

 

 

(ড. নমাহা. নিৌবহদ্যল ইসলাম) 

নরবজিার 

মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুবি বিশ্ববিদ্যালে 

সয়ন্তাি, টাঙ্গাইল। 
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