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নটর ডেম কলেজ, ঢাকা 
অনোইন সিলেকশন ডটলের জনয গাইেোইন 

 

অনাইন ললিত পরীক্ষার জনয লনম্নললিত লবয়গুলা গুরুত্বকালর মমলন চলত লব। অনযথায় পরীক্ষা 
বালত বল গণয লব। 

 
১। মমাবাই, যাপটপ বা মডক্সটপ -এ লিয় কযালমরা থাকা বাধ্যতামূক। পরীক্ষার আলগই এর 

কাযযকালরতা লনলিত কলর পরীক্ষা চাকাীন মলয় তা চাু রািলত লব। 
২। পরীক্ষার ময় আধ্া ঘন্টা।পরীক্ষার লনধ্যালরত মলয়র আলগই মনটওয়াকয /মমাবাই ডাটা লনলিত কলর 

পরীক্ষার জনয প্রস্তুত থাকলত লব। 
৩। মালজয ত ও পলরস্কার-পলরচ্ছন্ন মপালাক পলর পরীক্ষায় বা বাধ্যতামূক। সু্ক ইউলনফময গ্রণলযাগয । 
৪। পরীক্ষার আইলড ঠিকভালব বযবার করলত লব। অনয কালরা আইলড বযবার করা যালব না। 
৫। পরীক্ষা লবরলতীনভালব চলব , পরীক্ষা চাকাীন মলয় আন তযাগ করা যালব না। পরীক্ষার জনয 

বযবার করা ছাড়া অনয মকালনা মমাবাই বযবার করা , কথা বা ও ব্রাউলজিং বা মকালনা ামালজক 
লমলডয়া বযবার করা যালব না। ডালন -বালম তাকালনা যালব না এবিং পরীক্ষাথীর আললপাললও মকউ 
থাকলত পারলবন না। 

৬। পরীক্ষা চাকাীন মলয় িাবার গ্রণ মথলক লবরত থাকলব। 
৭। কযাকুলটর, স্মাটয  ঘলড় লে রািার প্রলয়াজন মনই। 
৮। পরীক্ষায় অিংলগ্রলণ মকালনা লবঘ্ন ৃলি ল নটর মডম কললজর মল্পাইলনর মাধ্যলম  অলবলে কলজ 

কতৃয পক্ষলক অবলত করার জনয অনুলরাধ্ করা লা। 
৯। আগামী ১৮ আগস্ট মতামার ভাচুয য়াল ললিত পরীক্ষা অনুলিত লব। ১৭ আগস্ট পরীক্ষার ময়ূলচ ও 

পরীক্ষায় অিংলগ্রলনর লিংক sms এর মাধ্যলম জালনলয় মেয়া লব। 
 
কলেলজর ডেল্পোইন: ০১৯৩৩৩২২৫৩০, ০১৯৩৩৩২২৫৩১, ০১৯৩৩৩২২৫৩২ এবং ০১৯৬৭৬০৭৭৭ 
মকামনা ললক্ষাথীর ললকলন মটস্ট বালত লয় যাক-এটা নটর মডম কলজ চায় না। লকন্তু নটর মডম 
কলজ এক জন ৎ, লনিাবান, আত্মপ্রতযয়ী, কমযঠ  লবযাপলর মযাগয ললক্ষাথীলকই ছাত্র লললব মলনানীত 
করলত চায়। লপ্রয় ললক্ষাথী, মলন মরি, জীবন মতামার, তাই মতামার জীবলনর ুন্দর ভলবযৎ গলড় 
মতাার োলয়ত্বও মতামার। ুতরািং, ললকলন পরীক্ষায় মকালনা অননলতক পন্থা অবেন না কলর লনলজর 
মমধ্া ও বুলিমত্তার উপর ভরা করাই মেয়। ুস্থ ও লনরাপে মথলকা। অলনক শুভকামনা মতামালের বার 
জনয। 

 

ধ্নযবাোলে-  
কতৃয পক্ষ 
নটর মডম কলজ, ঢাকা। 
 


