বঙ্গভাষা ও সাহিত্য হবভাগ
কহিকাত্া হবশ্বহবদ্যািয়
গত্ ০৯/১১/২০২০ ত্াহিখে হবশ্বহবদ্যািখয়ি হসখেট িখি অেুহিত্ ফ্যাকাহি কাউহিখিি সভায় হিত্ীয় সসখেস্টাি,
২০২০-ি পিীক্ষা গ্রিণ কিাি সক্ষখে ইউ.হি.হস-ি এহিি, ২০২০-সত্ সিহিত্ হেখদ্ে হিকাখক হুবহু গ্রিণ কিাি হসদ্ধান্ত িয়।
ইউ.হি.হস-ি হেখদ্ে হিকা(“grading of the students could be composite of 50% marks on the basis of the
pattern of internal evaluation adopted by the Universities and the remaining 50% marks can be
awarded on the basis of performance in previous semester/ year only (if available). The internal
evaluation can be continuous evaluation, prelims, mid-semester or internal assignments.”) কীভাখব
বাস্তবাহয়ত্ কিা িখব ত্া আখিাচোি িেয গত্ ১৩/১১/২০২০ ত্াহিখে অেুহিত্ স্নাত্খকাত্তি পাঠ-পষেদ্(বাাংিা)-এি
সভায় গৃিীত্ হসদ্ধাখন্তি হভহত্তখত্ সাংহিষ্ট সকখিি অবগহত্ি িেয িাোখো িখে সে ---১। হবশ্বহবদ্যািয় কত্ৃে পক্ষ িাহেখয়খেে, পড়ুয়াখদ্ি হবশ্বহবদ্যািখয় বা কখিখি ো এখে অেিাইে/ হিহিটাি সোখিই সেস্ত
িহিয়া হেষ্পন্ন কিখত্ িখব।
২। স্বাভাহবক সেখয়ি েখত্া এবাি হিত্ীয় সসখেস্টাি, ২০২০ পিীক্ষার্থীখদ্ি ির্থাগত্ সকাখো আখবদ্েপে পূিণ কিখত্
িখব ো।
৩। িখত্যকটি সকাসে/পখে দ্ুটি ভাখগ সোট ২৫ েম্বখিি েূিযায়ে কিখত্ িখব।
৪। িখত্যকটি সকাসে/পখে ১০ েম্বখিি একটি আভযন্তি েূিযায়ে এবাং ১৫ েম্বখিি একটি সিাখিক্ট-ধেী সিাে
অযসাইেখেন্ট হদ্খত্/কিাখত্ িখব।
৫। ১০ েম্বখিি আভযন্তি েূিযায়খেি িেয িখত্যকটি েহিউি সর্থখক একটি কখি বযােযােূিক িশ্ন হেখয় সোট হত্েটি
িশ্ন সদ্ওয়া সেখত্ পাখি। অেুরূপভাখব ১৫ েম্বখিি একটি সিাখিক্ট-ধেী সিাে অযসাইেখেখন্টি িেযও িখত্যকটি েহিউি
সর্থখক একটি কখি সোট হত্েটি হবষয় সদ্ওয়াি সুপাহিি কখিখে স্নাত্খকাত্তি পাঠ-পষেদ্(বাাংিা)। পড়ুয়াখদ্ি দ্ু’টি
সক্ষখেই একটি কখি িখশ্নি উত্তি হদ্খত্/হবষয় অবিম্বখে অযসাইেখেন্ট কিখত্ িখব।
৬। িখত্যকটি সকাসে/পখেি আভযন্তি েূিযায়ে এবাং সিাখিক্ট-ধেী সিাে অযসাইেখেন্টগুহি সকাসে/পে হভহত্তক আিাদ্া
আিাদ্াভাখব আগােী ২৫/১১/২০২০ ত্াহিখে পড়ুয়াখদ্ি কাখে ই-সেইি োিফ্ত্ পাঠাখত্ িখব এবাং পড়ুয়ািা আগােী
০৩/১২/২০২০ ত্াহিখেি েখধয পাাঁচটি সকাসে/পেই হেহদ্ে ষ্ট ই-সেি আই. হি-সত্ সকাসে/পে হভহত্তক আিাদ্া আিাদ্াভাখব
িো সদ্খব।
৭। দ্ুই িকাখিি আভযন্তি েূিযায়খেি োম্বািই হেহদ্ে ষ্ট ফ্েেযাখট (পখি পাঠাখো িখব) আগােী ১৫/১২/২০২০ ত্াহিখেি
েখধয স্নাত্খকাত্তি পাঠ-পষেদ্(বাাংিা)-এি সভাপহত্ি কাখে (mail2headbengali.cu@gmail.com) ই-সেইি কখি
পাঠাখত্ িখব।
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