
 

 

 

 

 

 

 

            
                                       Date: 06.08.2021 

 
চতুথ সিম ােরর আভ রীন মূল ায়ন (Internal Evaluation Examination) পরী ার িনয়মাবলী 

 
১) আভ রীন মূল ায়ন এর পরী ার সময় থেমই সম  পরী াথ েক পরী া  হওয়ার ১৫িমিনট আেগ গল িমট এ জেয়ন হেত 

হেব এবং িভিডও অন কের কেলেজর আইেডি  কাড দখােত হেব। 

 ২) েত ক পরী াথ েক িভিডও অপশন অন কের অ ােটনেড  িদেত হেব। 

৩) েত ক পরী াথ েক অবশ ই জানােত হেব স য িবষেয়র পরী া িদে  সই িবষেয় পরী াথ  কত শতাংশ াস কেরেছ। 

৪) েত ক িডপাটেম  এর অনাস পপার িলর পরী া ১০ মাকস এর হেব। থম ৫  ে র মান হেব ১ ন র যা থাকেব মাি পল 

চেয়স ফরম ােট যােত েত ক ে  চার  কের অপশন বা উ র থাকেব তার মধ  থেক পির াথ েদর স ক উ র বেছ িনেত হেব। 

পরবত  ে র মান হেব ৫ ন র। ৫ ন র এর  হেব সংি  রচনাধম  যার উ র সম  পরী াথ েক খাতায় িলেখ ছিব তুেল িপিডএফ 

ফরম ােট গল ফম এ িনিদ  জায়গায় আপেলাড করেত হেব।  

৫) সম  ে র উ র দওয়া হেল েত ক পরী াথ েক ফাইনাল সাবিমশন এর অপশন স করেত হেব। ফাইনাল সাবিমশন অপশন 

স করার সােথ সােথ পরী া শষ হেব। তারপর আর কান ে র উ র পিরবতন করা যােব না।  

৬) পরী া র িলংক গল মীট চ াট বা  এ থাকেব।  

৭) পরী া র ৬০ িমিনট র পর িল  ব  কের দওয়া হেব। 

৮) া াম কাস এর ছা  ছা ীেদর কান িলিখত পরী া হেব না। তােদর জন  েত ক িডপাটেম  িনিদ  েজ  বরা  করেবন। েজ  

এর িবষয় হায়াটস আপ েপ ও কেলজ ওেয়বসাইট এ িদেয় দওয়া হেব। ছা ছা ীরা েজ  িলেখ িপিডএফ ফরম ােট িডপাটেম  

কতৃক িনিদ  ই-েমইল অ াে স এ পাঠােব। 

 

Partha Banerjee 
Convenor 
Examination Sub-Committee 
Asannagar MMT College 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

4th Semester Internal Examination 2021 Routine Schedule 

 

Date Day Subject-Paper Time 

23.08.2021 MONDAY 

HONS PAPER- 8TH 10:00AM-11:00AM 

HONS PAPER- 9TH 12:00AM-1:00PM 

HONS PAPER- 10TH 3:00PM-4:00PM 

24.08.2021 TUESDAY 
GE -II 10:00-AM-11:00AM 

SEC-2 12:00AM-1:00PM 

 

 

All 4th semester programme course students have to submit a Project Work assigned by their respective 
department and they have to send it to the respective Email id provided by the college in between 25.8.2021 
to 30.08.2021. 

 

 

 

Partha Banerjee 
Convenor 
Examination Sub-Committee 
Asannagar MMT College 
 

 

                              Dr Asok Kumar Das 
                             Principal 
            Asannagar MMT College                                               


