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অ�লাই� বাইেবল ��ৱ� -২০২০ সিবেশষ 
 
�য়ৱ�া উপৰা-দ�ৃয় 
 
বাইেবল  ��ৱ�  ২০২০ দেুয়া অ�লাই� আৰ ুকাগজ �ণালীত অনিু�ত হব ৷ অ�লাই� অংশ�হনকািৰ সকেল িয �কােনা 
ঠাইৰ পৰা ক��য়ুতাৰ বা �মাবাইল ফন �ৱাৰা িনধ�ািৰত সময়ত অংশ�হণ কিৰব পািৰব ৷  কাগজ �ণালীত িনধ�ািৰত 
�ক�েবাৰত পৰ�ৰাগতভােব অনিু�ত হব ৷ �ক� প�ীয়ন বাইেবল ��ৱ� �ৱ�চাইতত অ�লাই� কিৰেলও হব (িক� 
আপুিন অ�লাই� প�ীয়ন কিৰব �নাৱািৰেল আমাক জনাওক আৰ ুআিম আন �য়ৱ�া কিৰম) ৷ 
 
প�ীয়ন �ি�য়া: 
 
অ�লাই� বাইেবল ��ৱ� প�ীয়ন আৰ� হব: ১০ �চে��ৰ ২০২০  
 
Website : https://biblequest.in 
 
প�ীয়ন মাচুুল:  ৩০ টকা  -�িত �য়ি� ৷ 
 
   ১. �াথ�ৰ প�ীয়ন: �য়ি�গত বা দল সহ প�ীয়ন 
 
        ক)      িয �কােনােৱ �কােনা �ক�ৰ লগত যিৰত �নােহাৱাৈক পেপানপ�য়াৈক প�ীকৰন িবচািৰেছ  

             �তওঁেলাকৰ  বােব �য়ি�গত প�ীয়ন l 
 

         খ)      দল প�ীয়ন �ক�-ভাৰ�া� জেনই �য়ৱহাৰ কিৰব পািৰব �কবল ১০ত �ক অিধক  
            অংশ�হনকািৰ হেল l দ�ু িবক� িদয়া হব :  

  
   i)  অ�লাই� বাইেবল ��ৱ�ত বােব: প�ীয়ন কৰাত �য়ৱ�ােটােৱ অংশ�হনকািৰ তািলকাৰ  
        অনসুািৰ য়ুজাৰ লগ-ইন  (user login) উ�পাদন কিৰব আৰ ু�ক�-ভাৰ�া�  
        (center-in-charge)  জনক ই-�মইল ৰ �ৱাৰা জেনাৱা হব ৷ �ক�-ভাৰ�া� জেন এই একক  
        য়ুজাৰ লগ-ইন (unique user login)�ান অংশ�হনকািৰক �যাগান িদব লািগব অ�লাই�  
        বাইেবল ��ৱ� �েৱশািধকাৰ হবৈল ৷ 
 
   ii)   �াথ�েয় পৰী�া িদওেত িনজৰ নাম বয়স আৰ ুঅনষুংিগক সিবেশষ �য়ৱ�াত �সােমাৱাই  
         িদব লািগব ৷ 
 
   iii)  কাগজ �ণালীবাইেবল ��ৱ� বােব: �ক�-ভাৰ�া� জেন প�ীয়ন স�ুন� কিৰব লািগব ৷  
         বাইেবল ��ৱ�ৰ িদনা �� কাগজ উ�ৰ কাগজ দাউ�লদ িলংক িহচােপ �ক�-ভাৰ�া�ৰ  
         লগ-ইন একাও�ত �পাৱা জাব ৷ �ক�-ভাৰ�া� জেন অংশ�হনকািৰ তািলকামেত সময়ত  
         ছপাই মজতু কিৰব লািগব পৰী�া িলিখবৰ বােৱ ৷  
 

   গ)       সকেলা প�ীয়ন পূণ� পিৰমানৰ �বতন িদয়াৰ িপছতেহ স�ুন� আৰ ু�মািনত হব ৷ দল প�ীয়ন  
              বােব �য়ৱ�ােয় িদবলগীয়া পিৰমান �েযা�য় �ৰহাই িদয়াৰ িপছত �দশ�ন কিৰব ৷ �ক�-ভাৰ�া�  

https://biblequest.in/
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              জেন ৩০ টকাৈকেহ ��য়ক অংশ�হনকািৰৰ পৰা লবৈল অনমুিত িদয়া �হেছ ৷ প�ীয়ন মাচুল  
              অ�লাই� �নট �বংিকং ��িদত কাদ�  �দিবত কাদ�  নতুবা ৱােলত �বাৰৰ �ৱাৰাই পািৰব ৷ (যিদ  
              �ক�-ভাৰ�া� জেন অ�লাইেন �বতন িদব �নাৱােৰ �তেনহেল কায�ালয়ক �যাগােযাগ কৰক ৷) 
 
    ২. অ�লাই� বাইেবল ��ৱ� �য়ৱ�া আৰ ুস�াৰ লগত িচনািক হবৈল সকেলা অ�লাই� �াথ�সকেল 
         য়ুজাৰ লগ-ইন (user login ID) �ৱাৰাই �েৱশািধকাৰ হব  Mock Bible Quest test (নকল বাইেবল ��ৱ� 
         পৰী�া) লবৈল িনজৰ লগ-ইন �য়ৱহাৰ কিৰ, নেৱ�ৰ ১ তািৰখৰ পৰা ৷ 
 
পৰী�াৰ আকৃিতেবাৰ 
 

১. পৰী�ােবাৰ �িণতক-বাছক �� �ণালীত পিৰচািলত হব আৰ ুজানিন িদয়া ভাষােবাৰত ৷ 
 
২. পৰী�া অ�লাই� আৰ ুকাগজ �ণালীত হব 

● �য়ৱ�ােটােৱ কাগজ পৰী�া প�ীয়ন সং�য়া �েম �ান িদব ৷ 
 

৩. অ�লাই� �য়ৱ�ােটােৱ ��েয়ক �াথ�ৰ বােবদািয়�ৱ িদয়া �� সংহিতৰ পৰা যাদিৃ�ক ��  
      উ�প� কিৰব যােত �কােনা দজুন �াথ�ৰ মাজত এেক �� শংৃখল নাথােক ৷ 
 
৪.   বাইেবল ��ৱ�ৰ িনধ�ািৰত সময়ত ��য়ক অ�লাই� �াথ�েয় �কৱল এবাৰৈকেহ পৰী�া �লাৱাত  
       সীিমত ৷ 
 
৫. �াথ�ক পৰী�াৰ বােব িনধ�ািৰত সময় পিৰমান িদয়া হব আৰ ুএ� �� পিৰমােন সময় থািকব ৷  
      বাকী থকা সময় �ীনত �দিশ�ত হব আৰ ু�য়ৱ�ােয় ��েটাৰ সময় পাৰ �হাৱাত নতুন ��  
      আিনব ৷ পৰী�াৰ বাকী থকা মঠু সময় �দিশ�ত কিৰব যাৰ িপছত পৰী�া আপুনা-আপুিনৈক  
      সমীপ হব ৷ 
 

ফলাফল আৰ ুপুৰ�াৰ  
 

১. ফলাফল, সাফ�য়া� আৰ ুপদময�াদা �াথ�ৈল পেথাৱা হব বাইেবল ��ৱ� সমা� �হাৱাৰ যুি�পূণ�  
    সময়ৰ পাছত ৷ 
 
২. ��েয়ক দলৰ ওপৰৰ িতিন িবজয়ী সকলক নগদ পুৰ�াৰ আৰ ুমানপ� পুৰ�ৃত কৰা হব,  
     িযেবাৰ �ক�-ভাৰ�া� জনক পঠাই িদয়া হব ৷ 
 
৩. অংশ�হন কৰাৰ মানপ�েবাৰ �ক�-ভাৰ�া� /অংশ�হনকািৰ সকলক দাও�লদ কিৰব পৰা  
     িলংক �ৱাৰাই মজতু কৰা হব ৷ 

 


