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একটি বিশেষ বিজ্ঞবি  

বিষয় স্লো লোর্নোর এিং অ্যোডভোন্স লোর্নোর।  

 

বিশ্ববিদ্যোলয় মঞ্জবুর কবমের্ ও র্যোক মূলযোয়শর্র একটি অ্িেযকর্ন িয ধোরো হল স্লো লোর্নোর এিং অ্যোডভোন্স লোর্নোর 

নির্ বাচি ও তা নিরাময়ের নর্নিন্ন উপাে সমূহ। অর্ বাৎ নর্িায়ের তরয়ে অিযন্তরীণ মূল্যােয়ির যে পরীক্ষা 

যিওো হয়ে যসখায়ি ছাত্র  ছাত্রীয়ের প্রাপ্ত িম্বয়রর নিনিয়ত যমধােতিায়র্ নপনছয়ে র্াকা ও এনেয়ে র্াকা 

ছাত্রয়ের নির্ বাচি কয়র , যমধােত িায়র্ নপনছয়ে র্াকা ছাত্রয়ের জিয নর্িােীে এর্ং নর্িায়ের নিক্ষকয়ের 

উয়েযাে যেখায়ত  হয়র্।  

এয়ক্ষয়ত্র ো করয়ত হয়র্। .....পরীক্ষা যিওোর পর উিরপয়ত্রর মূল্যােি কয়র োরা কম িম্বর যপয়েয়ছ তায়ের 

জিয অনতনরক্ত একটি র্া েটুি ক্লাস) পরর্তীয়ত একটি র্া েটুি পরীক্ষা নিয়ে তায়ের অযাডিান্স ল্াি বার-এ 

উন্নীত করা।(উোহরণ নহয়সয়র্ র্ল্া যেয়ত পায়র অিযন্তরীণ মূল্যােয়ির যকাি পরীক্ষাে যকাি ছাত্র ৫এর 

কম িম্বর যপয়ল্ যস যলা ল্াি বার ৫এর উপয়র যপয়ল্ অযাডিান্স ল্াি বার, উপযুক্ত প্রমোণ স্রশে) ৩ে ও ৫ম 

যসনমস্টায়রর যক্ষয়ত্র এই প্রক্রিো র্ল্র্ৎ করয়ত িা পারয়ল্ও আসন্ন ১ম যসনমস্টায়রর যক্ষয়ত্র প্রয়োে করা 

র্াধযতামূল্ক।   

A special notice 

Subject : Slow Learner and Advanced Learner. 

A mandatory section of University Grants Commission and NAAC evaluation is selection of slow learners 

and advanced learners and different ways of curing them. In other words, in the internal evaluation exam 

conducted by the department, on the basis of the marks obtained by the students, the students who are 

intellectually backward and forward are to be selected, and the teachers of the department and the 

department would take proper initiative for the students who are intellectually backward. 

For instance….let’s see a student scoring below 5 in a 10 mark test can be considered a slow learner. A 

score above 5 can be considered as an advanced learner.What to do in this case. .....Evaluating the answer 

sheets after taking the exam to promote them to Advanced Learner by taking one or two additional classes 

(keeping proof of class) for those who scored low marks. This process cannot be enforced in case of 3rd 

and 5th semester but it is mandatory to apply in case of upcoming 1st semester 
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