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

 

NOTIFICATION 

 

Revised Guidelines related to Terminal Semester/Final Year Examinations, 

2019-2020 along with backlog papers (even semesters & U.G. Part-II) of UG 

and PG courses through Online in view of COVID-19 Pandemic Situation: 

1. Terminal Semester/Final Year Examinations, 2019-2020 along with backlog 

papers (even semesters & U.G. Part-II) of UG and PG courses will be conducted 

through Online. In this examination, candidates can take the examination remotely 

from their home/any other place. 

2. The candidate does not require the availability of online platform for the entire 

duration of the examination. A PC/Laptop/Mobile Phone with internet connectivity 

is required (i) initially for downloading the question paper from the portal and (ii) 

finally for uploading the handwritten answer scripts on the portal. 

3. Question paper(s) for Terminal Semester/Final Year Examinations, 2019-2020 

along with backlog papers (even semesters & U.G. Part-II) of UG & PG courses 

shall be available online at www.cbpbu.net as per notified Examination Schedule. 

4. Candidates shall login with their Registration No., Examination Roll No., and 

Captcha to download the question papers of their respective Subject(s)/Paper(s). 

They shall upload the answer script(s) of their respective Subject(s)/Paper(s) 

following the same procedure in pdf (single file)/jpg format within time as per 

notified Examination Schedule. Contact mobile number will be asked before 

uploading the answer scripts. 
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5. Candidates are advised to login 15 minutes before the commencement of the   

examination. 

6. In case of any examination related emergency, candidates of U.G. courses shall 

contact immediately with their respective College(s) within 5 p.m. of the respective 

date of examination.   

7. In case of any examination related emergency, candidates of B.LIS. & P.G. 

courses shall contact immediately with the University within 5 p.m. of the 

respective date of examination.   

8. The answers to the question(s) should be written by candidates in their own 

handwriting unless a scribe has been permitted as per rules. Typed answers shall 

not be accepted. Answers should be hand-written on a plain white A4 size paper 

(only one side is to be used) using black or blue ball point pen. 

9. Answers to each question should start from a fresh page. All pages are required 

to be numbered and Examination Roll No. should also be written on each page. 

10. Candidates will write the Name of the Examination, Semester/Part, Course, 

Registration No., Examination Roll No., Subject, Paper Code, Paper Type 

(Theory/Practical/Project) and Date on the first sheet of each answer script. 

11. After uploading each answer script on the portal, the candidate must see the 

preview before final submission for checking total uploaded page number and its 

legibility. Once the answer script is finally submitted on the portal, no change/ 

resubmission in the uploaded answer script will be possible.  
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12. All candidates should ensure that their examination forms for the respective 

courses have been correctly filled-up. 

13. In case a student of terminal semester/final year is unable to appear in the 

examination conducted by the University for whatsoever the reason(s) may be, 

he/she be given opportunity to appear in special examinations for such 

course(s)/paper(s), which may be conducted by the university as and when feasible, 

so that the student is not put to any inconvenience/disadvantage. The above 

provision shall be applicable only for the current academic session 2019-2020 as a 

one-time measure. 

14. Information available on the official website of Cooch Behar Panchanan Barma 

University shall only be considered authentic for all purposes. 

15. The above guidelines are valid only for the Terminal Semester/Final Year 

Examinations, along with backlog papers (even semesters & U.G. Part-II) of UG 

and PG courses students for the academic session 2019-2020 only. 

Cooch Behar Panchanan Barma University in this difficult time endeavours to 

conduct the Terminal Semester/Final Year Examinations, along with backlog 

papers (even semesters & U.G. Part-II) of UG and PG courses students for the 

academic session 2019-2020 and the results will be declared within 31st October, 

2020 so that our students can achieve their future goals. 

(Dr. Abhijeet Deb)  

Controller of Examination 

Cooch Behar Panchanan Barma University 


