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তোপরখঃ ১৯-০২-২০২১ ইাং
PGDIT প্রোগ্রোমের সকল প্সমেস্টোমর অধ্যয়নরত মিক্ষোর্থীমের অবগমতর জনয জোনোমনো যোমে প্য,
স্থমগতকৃত প্সমেস্টোমরর পরীক্ষোসেূ হ আগোেী ৫, ৬, ১২ এবং ১৩ েোর্থ তোমরমে Zoom প্লোটফেথ এবং
Google Classroom বযবহোর কমর অনলোইমন অনু মিত হমব। প্য সব প্কোমসথর অনু িীলনী পরীক্ষো
এেমনো হয়মন, অর্বো হময়মে মকন্তু েোকথ জোনোমনো হয়মন, প্স সব প্কোমসথর বযোপোমর সংমিষ্ট মিক্ষমকর
সোমর্ CR-এর েোধ্যমে প্যোগোমযোগ করমত অনু মরোধ্ জোনোমনো হমে। এেোডো যোমের মবমিন্ন মফ এেমনো
বমকয়ো রময়মে, তোমেরমক ২৮ প্ফব্রুয়োরী ২০২১ তোমরমের েমধ্য মফ রেোন কমর পরীক্ষোয় অংিগ্রহমের
জনয আহ্বোন জোনোমনো হমলো।
(অধ্যোিক প্ক এম আককোছ আলী )
প্কো-অপিিমনির, PGDIT প্কো-অপিিমনশন কপমপি
আইআইপি, িোঃ পবঃ।

িরীক্ষোর নম্বর বণ্টনঃ

১

পলপখত িরীক্ষোঃ প্মোি ৪ পি রমের মমধ্য ৩

প্মোি নম্বরঃ ২৪, সময়ঃ ১:৩০ ঘণ্টো

পি রমের উত্তর পদ্মত হমব।
২

MCQ িরীক্ষোঃ ১৬ পি রে থোকমব। সকল

প্মোি নম্বরঃ ১৬, সময়ঃ ১৫ পমপনি

রমের উত্তর পদ্মত হমব।
৩

Viva-Voce

প্মোি নম্বরঃ ২০

PGDIT Examination Schedule Fall 2020
Batch: 10 [Summer-2019]- 3rd Semester
Batch: 11 [Fall-2019]- 2nd Semester
Batch: 12 [Spring-2020]- 1st Semester
Batch: 13 [Fall-2020]- 1st Semester

Date and Time
Date:
05-03-2021
Written Exam:

Course Code and Course Title
PGDIT-301 [Web Security]- Batch-10
PGDIT-201 [System Analysis & Design] Batch-11
PGDIT-101 [Introduction IT & Prog.] Batch 12 + Batch 13

10:00 AM – 11:30 AM
MCQ Exam:
12:00 PM – 12:15 PM
Viva Exam:
02:30 PM
Date:
06-03-2021

PGDIT-202 [Object Oriented Programming] Batch-11
PGDIT-102 [Operating System Concepts] Batch 12 + Batch 13

Written Exam:
10:00 AM – 11:30 AM
MCQ Exam:
12:00 PM – 12:15 PM
Viva Exam:
02:30 PM
Date:
12-03-2021
Written Exam:

PGDIT-315 [Network Security] Batch-10
PGDIT-203 [Data Comm. & Computer Networking] Batch-11
PGDIT-103 [Data Structure & Algorithm] Batch 12 + Batch 13

10:00 AM – 11:30 AM
MCQ Exam:
12:00 PM – 12:15 PM
Viva Exam:
02:30 PM
Date:
13-03-2021
Written Exam:
10:00 AM – 11:30 AM
MCQ Exam:
12:00 PM – 12:15 PM
Viva Exam:
02:30 PM

PGDIT-214 [E-Commerce] Batch-11
PGDIT-104 [Database Management System] Batch 12 + Batch 13

Institute of Information Technology
Jahangirnagar University, Savar, Dhaka-1342

PGDIT Examination Guidelines

পরীক্ষো পমরর্োলনো পদ্ধমতিঃ
ক)

রমতযক িরীক্ষোমত সাংপিষ্ট প্কোসি পশক্ষকসহ কমিমক্ষ ২ িন পশক্ষক িপরদ্শিক পহমসমব দ্োপয়ত্ব িোলন করমবন। প্কোসি
পশক্ষক রধ্োন িপরদ্শিক পহমসমব দ্োপয়ত্ব িোলন করমবন।

খ)

প্েমহতু িরীক্ষো অনলোইন এ হমব, সু তরোাং িরীক্ষোর িনয পনধ্িোপরত

পদ্মন পশক্ষোথিীমদ্র পনি দ্োপয়মত্ব পিভোইস

(লযোিিি/ওময়ব কযোমমরোসহ প্িক্সিি) প্িোগোড় করমব এবাং পনপরপবপছন্ন ইন্টোরমনি সাংমেোগ পনপিত করমব।
গ)

িরীক্ষোয় অাংশগ্রহমের িনয পশক্ষোথিী Zoom এবাং Google Classroom এ লগইন করমব। উভয়মক্ষমেই নোম পহমসমব
িরীক্ষোথিীর সোপিিপফমকি অনু েোয়ী িূ েি নোম বযোবহোর করমব।
[প্যেন, Class Roll-Full Name e.g., 19312- Md. Asif Afzal Khan]

ঘ)

িরীক্ষো চলোকোলীন সমময় িরীক্ষোথিী সবসময় Video ON রোখমব। অনযথোয় িরীক্ষো বোপতল বমল গেয হমব।

ঙ)

িরীক্ষো চলোকোলীন সমময় প্কোন রকোর প্েক (ওয়োশরুম/অনযোনয) প্দ্য়ো হমব নো।

চ)

িরীক্ষোথিীমক পলপখত িরীক্ষোর িনয পনধ্িোপরত সময় প্শষ হবোর ির প্থমক ১৫ পমপনমির মমধ্য উত্তরিে স্ক্যোন কমর
Google Classroom এর মোধ্যমম িমো পদ্মত হমব এমক্ষমে তদ্োরককোরী পশক্ষকগে পবষয়পি িেিমবক্ষে করমবন।
পনধ্িোপরত সমময়র প্শমষ প্কউ উত্তরিে িমো পদ্মল তো মূ লযোয়মনর িনয পবমবপচত হমব নো।

ছ)

িরীক্ষোথিীমক এম পস পকউ িরীক্ষোর িনয পনধ্িোপরত সময় প্শষ হবোর ির প্থমক ১ পমপনমির মমধ্য Google Form পি
Submit িমো পদ্মত হমব। এমক্ষমে তদ্োরককোরী পশক্ষক পবষয়পি িেিমবক্ষে করমবন। উমলেখখয এম পস পকউ িরীক্ষো
চলোকোলীন সমময় উক্ত ফরমপি Reload পদ্মল িূ মবি পসমলক্ট করো সকল উত্তর বোপতল হময় েোয়, এমক্ষমে উক্ত
িরীক্ষোথিীমক পনধ্িোপরত সমময়র মমধ্যই উত্তর রদ্োন করমত হমব। তোমক প্কোন অপতপরক্ত সময় রদ্োন করো হমব নো।

R) cixÿv_©x‡`i wbR `vwq‡Z¡ Google classroom -G Add n‡Z n‡e|
S) Answer script -Gi Top Sheet Format (A4 size) -wU cixÿv_©x‡`i wbR `vwq‡Z¡ wcÖ›U K‡i wb‡Z n‡e
Ges cixÿvi w`b wcÖ›U Kwc সn উত্তরিে স্ক্যোন কমর PDF বোপনময় িমো পদ্মত হমব। PDF এর নাম অবশযই
[Class Roll-Full Name e.g., 19312- Md. Asif Afzal Khan] ফরমমমি পদ্মত হমব। উত্তরিমের রপত িোতোয় িৃ ষ্ঠো
নম্বর পদ্মত হমব।

Top Sheet সহ

খোতোর িনয https://juniv.edu/discussion/12286/file/12258 পিক করুন।

T) hLb wek^we`¨vjq Ly‡j †`qv n‡e ZLb cixÿv_©x‡`i wbR `vwq‡Z¡ Answer Script -wU wefv‡M Rgv w`‡Z n‡e|
ি)

রমতযক িরীক্ষোথিীমক তোর িনয পনধ্িোপরত সমময় আলোদ্ো আলোদ্ো ভোমব ভোইবোমত অাংশগ্রহন করমত হমব।

পবঃ দ্রঃ Zoom Link এবং Google class room link িমর প্দ্য়ো হমব।

প্ে সকল ছোেছোেীর পফ এখনও বমকয়ো আমছ, তোমদ্রমক পনি পনি দ্োপয়মত্ব ২৮-০২-২০২১ ইাং তোপরমখর মমধ্য িমো
প্দ্য়োর িনয পনমদ্িশ প্দ্য়ো হল। পফ সাংক্রোন্ত তথয িোনোর িনয পভপিি করুন। http://pgdit.iitju.edu.bd/

(অধ্যোিক প্ক এম আককোছ আলী )
প্কো-অপিিমনির, PGDIT প্কো-অপিিমনশন কপমপি
আইআইপি, িোঃ পবঃ।

