অনুশীলনমূলক পৰীক্ষাসমূহ

গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ে, পৰীক্ষাৰ্থীসকলক এই অনলাইন্ মাধ্যমত
হ’িলগীো মুক্ত পাঠ্য-পুঠি পৰীক্ষাৰ প্ৰবিোয় াৰ লগত বিনাকী কবৰ
বদ্িলল, এ া অনুশীলনমূলক পৰীক্ষা পপায় ে ল্ (portal) মুকবল কবৰ বদ্ি৷
এই পপায় ে ল্ প া বিবিন্ন শাখাৰ পিয়লগ পিয়লগ বিষে অনুসবৰ,
পিয়লগ পিয়লগ বদ্নত পখালা যাি৷ সধ্াৰণয়ত, এই পপায় ে ল্ প া, বিবিন্ন
বিষেত অৱতীণে হ’িলগীো পৰীক্ষাৰ্থীৰ সংখযা অনুসবৰ, এবদ্নৰ পৰা
পকইিাবদ্ন পযেযন্ত পখালা ৰ্থাবকি৷ ইোৰ সমেসূিী, এই পৃষ্ঠাত িাি
পাবৰি (নাইিা তলত বদ্ো সংয়যাগৰ পৰাও িাি পায়ৰ)৷


পৰীক্ষাৰ্থীসকয়ল, এইয় া কৰ্থা মনকবৰিলগীো পয, এই অনুশীলনমূলক
পৰীক্ষা পৰীক্ষাৰ্থীৰ পকায়না ধ্ৰণৰ বিষে-জ্ঞানৰ বিষয়ে নহে আৰু
ইোত পকায়না বিষেৰ পকায়নাধ্ৰণৰ উদ্াহৰণমূলক প্ৰশ্নকাকয়তা বদ্ো
ন’হ’ি৷ ই মাত্ৰ, পৰীক্ষাৰ্থীসকলক এই অনলাইন্ মাধ্যয়ময়ৰ হ’িলগীো
পৰীক্ষাৰ কাবৰকৰী বদ্শয় াৰ লগত বিনাকী কবৰ বদ্োৰয়হ এক প্ৰোস,
বকেয়না এই পৰীক্ষা-প্ৰবিোত পকায়না ধ্ৰনৰ কাবেক (physical িা
offline) কাযেযাৱলী নাৰ্থাবকি৷


অনুশীলনমূলক পৰীক্ষ ককননকক হ’ব?
1. এই অনুশীলনমূলক পৰীক্ষাৰ সমেসূিী এই পৃষ্ঠাত িাি পায়ৰ৷
2. এজন পৰীক্ষাৰ্থীয়ে পতওঁৰ বিষে িা শাখা অনুসবৰ পসইবদ্নাৰ
পৰীক্ষাৰ পপায় ে ল্ ত বদ্ো বনয়দে বশকা অনুযােী লগ্-ইন্ কবৰি লাবগি৷
এই অনুশীলনমূলক পৰীক্ষাৰ পপায় ে ল্ বদ্নৰ 08:00 িজাৰ পৰা 16:00

িজাললয়ক পখালা ৰ্থাবকি আৰু এজন পৰীক্ষাৰ্থীয়ে এই সমেসীমাৰ
বিতৰত বযয়কায়না সমেয়ত লগ্-ইন্ কবৰি পাবৰি৷ যবদ্ প্ৰৰ্থমিাৰ

লগ্-ইন্ কয়ৰাঁয়ত পকায়না পৰীক্ষাৰ্থী অসুবিধ্াৰ সন্মুখীন হে, পতয়ন্ত
প্ৰেজন অনুসবৰ, পতওঁ এিাৰতলক পিবিও লগ্-ইন্ কবৰি পাবৰি৷
3. লগ্-ইন্ কৰাৰ পািত, পৰীক্ষাৰ্থীজয়ন এখন এক পৃষ্ঠাৰ এখন
বনয়দে শাৱলী ডাউনয়লাড্ কবৰি লাবগি, বযখন ডাউনয়লাড্ কৰাৰ
প্ৰবিো এখন প্ৰকৃ ত প্ৰশ্নকাকত ডাইনয়লাড্ কৰাৰ বনবিনাই হ’ি৷ এই
বনয়দে শাৱলীখনৰ এক নমুনা এই সংন াগৰ পৰা িাি পাবৰ, বযখনত
পৰীক্ষাৰ্থী এজয়ন এই অনুশীলনমূলক পৰীক্ষাৰ বদ্না বক বক বনেম
পালন কবৰি লাবগি, পসইো বলখা ৰ্থাবকি৷
4. ইোৰ পািত, পৰীক্ষাৰ্থীজয়ন, দ্হ া পৃষ্ঠাৰ এখন পেন্ কবৰ ততোৰ
কৰা PDF ফাইল্ আপয়লাড্ কবৰি লাবগি, যাৰ আকাৰ 5.0MB তলক
পিবি হ’ি পনাৱাবৰি৷
5. ডাউনয়লাড্ আৰু আপয়লাডৰ প্ৰবিো সমাপ্ত পহাৱাৰ লয়গ লয়গই, এই
অনুশীলনমূলক পৰীক্ষা পশষ হ’ি৷
6. এই অনুশীলনমূলক পৰীক্ষাৰ প্ৰবিো, প্ৰকৃ তিায়ৱ হ’িলগীো পৰীক্ষাৰ
প্ৰবিোৰ লগত হুিহু এয়ক৷

এই অনুশীলনমূলক পৰীক্ষাত, পৰীক্ষাৰ্থীসকয়ল এইয় া কৰ্থাত ময়নাবনয়িশ
কৰা উবিত পয, পতওঁয়লায়ক যায়ত, এই পৃষ্ঠাত বদ্ো পৰীক্ষাৰ সমেসীমাৰ
বিতৰত, ডাউনয়লাড্ আৰু আপয়লাড্ ৰ এই সম্পূণে প্ৰবিোয় া সম্পন্ন
কবৰি পায়ৰ, বকেয়না, প্ৰকৃ ত পৰীক্ষাত, পৰীক্ষাৰ্থীসকয়ল এই প্ৰবিোয় া মাত্ৰ
এিাৰয়ত সম্পূণে কবৰি লাবগি৷

মতামত
এই অনুশীলনমূলক পৰীক্ষাত অংশ গ্ৰহণ কৰাৰ পািত, পৰীক্ষাৰ্থী সকললল
আমাৰ অনুয়ৰাধ্ যায়ত পতওঁয়লায়ক, আমৰা বফড্ পিক্ প্ৰবিোৰ পযায়গবদ্,
পতওঁয়লাকৰ অনুিৱৰ ওপৰত মতামত প্ৰকাশ কয়ৰ৷ মতামত প্ৰকাশ
কবৰিলল, এই পৃষ্ঠাৰ প্ৰৰ্থময়তই ৰ্থকা বফড্ পিক্ ৰ প্ৰতীক বিহ্নত বিক
কৰজ৷

