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ছা ছা ীেদর জন  িনেদিশকা 

সিম ার ৬ এবং ৩য় বেষর ছা ছা ীেদর জন  

১-৫ অে াবর ২০২০-এ হ’ ত চলা ফাইনাল পরী ার জন  

 

 

ইউ.িজ.িস.-র গাইডলাইন অনুযায়ী এবং িসেধা-কানেহা-বীরসা িব িবদ ালেয়র িনেদশ অনুযায়ী 

অে াবর ২০২০- ত মানভূম মহািবদ ালয় সিম ার ৬ এবং ৩য় বেষর ফাইনাল পরী া িনে ।  

এই পরী ার জন  মানভূম মহািবদ ালেয়র সম  ছা ছা ী িনেচর িনেদশ িল অবশ ই মেন 

চলেব।  

 

(১) পরী া িকভােব দেব – 

ক) পরী া সবাই বািড়েত ব’ স দেব।  প  পাওয়া যােব িব িবদ ালেয়র ওেয়বসাইেট এবং 

কেলেজর ওেয়বসাইেট।  ১ অে াবর থেক প  পাওয়া যােব।  ১লা অে াবর থেক ৫ই 

অে াবর অবিধ পরী া চলেব।  িব িবদ ালেয়র ওেয়বসাইেটর িঠকানা হেলা – 

https://skbu.ac.in/ এবং http://skbuonline.in/  

খ) উ র িলখেত হেব সাদা A4 সাইেজর পাতার একিদেক।  িতিট পপাের এমন যত িল খুিশ 

পাতা ব বহার করেত পােরা।  এই পাতা িনেজেক জাগাড় করেত হেব, কেলজ বা িব িবদ ালয় 

দেব না।  এই পাতা িলেত িনেজর হােত  হােতর- লখায় উ র িলখেব এবং অিত-অবশ ই 

িতিট পাতার চারধাের মািজন দেব।  বাঁিদেক অ ত এক ইি  মািজন রাখেব।  িতিট পাতার 

ওপেরর িদেকর মািজেন পজ না ার এবং রাল না ার িলখেব।  

গ) িত পপােরর উ র করা হেয় গেল এবার পাতা িলেক পজ না ার অনুযায়ী সাজােত হেব।  

তারপর একদম টেপ রাখেত হেব  পজ ১ এবং তার তলায়  পজ ২, তার তলায় উ র-

https://skbu.ac.in/
http://skbuonline.in/
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লখা সাজােনা পাতা েলা।  এক ন র ও দু’ন র  পজ য -িনেয় িনখু ঁতভােব িফল-আপ 

করেব।   পজ ১-এর িনেচর িদেক ইংরািজেত ও বাংলায় লখা একটা িডে য়ােরশন আেছ।  

এটার তলায় িনেজর পুেরা নাম সই করেব।  এইভােব সবটা তির হেয় গেল এবং সাজােনা হেয় 

গেল দু’খািন - পজ সহ পুেরা খাতািটেক ভােলা ক’ র পল করেব বা সুেতা িদেয় বইেয়র 

মেতা সলাই করেব।  পল করার সমেয় বা সুেতা িদেয় বাঁধাই করার সমেয় খয়াল রাখেব 

যােত ভতেরর পাতার লখা েলা চেপ না-যায়।  

ঘ)  পজ ১-এ িডে য়ােরশেনর তলায় সই করা ছাড়া গাটা উ রপে  আর কাথাও িনেজর 

নাম িলখেব না।  অন  িনেজর নাম িলখেল খাতা বািতল হেয় যােব।  

ঙ) তামােক যত িল পপার পরী া িদেত হেব, সবকিটর জন  আলাদা আলাদা ক’ র এইভােব 

েপজ-সহ খাতা বানােব।  

চ) সবকিট পপােরর উ র করা হেয় গেল সব খাতা একসে  িনেয় কেলেজ আসেব এবং জমা 

করার িনিদ  জায়গায় জমা করেব।  যাঁেক জমা িদেল, তাঁর কাছ থেক জমার জন  িরিসট নেব।  

ছ) খাতা অনলাইেন জমা নওয়া হেব না।  সুতরাং, ইেমল ক’ র বা হায়াটস ােপ ছিব তুেল খাতা 

পাঠােল সটা াহ  হেব না।  

জ) খাতা জমা দওয়ার জন  িনেজ না-আসেত পারেল অন  কা র হাত িদেয় খাতা পাঠােত 

পােরা।  িরিসট তােকই দওয়া হেব।  স িরিসট হািরেয় ফলেল বা ন  ক’ র ফলেল বা তামার 

হােত প েছ িদেত না-পারেল কেলজ-কতৃপ  দায়ী থাকেব না।  একই খাতার জন  একবােরর 

বিশ িরিসট দওয়া হেব না।  খাতা জমা িদেত আসার পেথ স খাতা হািরেয় ফলেল বা ন  ক’ র 

ফলেল কেলজ-কতৃপ  দায়ী থাকেব না।  

ঝ) ১লা অে াবর থেক ৬ই অে াবেরর মেধ  খাতা জমা িদেত হেব।  কােনাভােবই ৬ অে াবেরর 

পর খাতা জমা নওয়া যােব না।  ১লা অে াবর বৃহ িতবার, ৩রা অে াবর শিনবার, ৪ঠা অে াবর 

রিববার, ৫ই অে াবর সামবার এবং ৬ই অে াবর ম লবার – এই ৫ িদন বলা ১১টা থেক 

িবেকল ৪ ট অবিধ খাতা জমা নওয়া হেব।  অন  িদন এবং এই সমেয়র বাইের খাতা জমা নওয়া 

যােব না।  
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ঞ) সম  পপােরর উ র িব িবদ ালেয়র সূচী অনুযায়ী িনিদ  িদেন এবং িনিদ  সমেয়র মেধ  

শষ করেব।  উ র করার সমেয় কােনা বই খুেল দখেব না বা অন  কা র সাহায  নেব না।  

উ র করেব িনেজর বািড়েত ব’ স, অন  কাথাও নয়।  

ট) কােনা ু েড  যিদ ই ারেনট সমস ার জন  ইউিনভািসিট বা কেলেজর ওেয়বসাইট থেক 

প  ডাউনেলাড করেত না-পাের, তাহেল স কেলেজ এেস পে র ি  িনেয় যেত পাের।  

 

(২) খাতা জমা িদেত আসার সমেয় পালনীয় া -সুর া িবিধ – 

ক) কেরানা ভাইরাস ারা যারা আ া  হে , তােদর অিধকাংেশর মেধ ই এই ভাইরােস আ া  

হওয়ার কােনা ল ণ দখা যাে  না; অথাৎ, র, কািশ, সিদ, গলা খুসখুস বা াসক  – এমন 

কােনা উপসগ তােদর মেধ  দখা যাে  না।  সুতরাং, এমন হেতও পাের য তুিম কেরানা 

ভাইরােস আ া  হেয় রেয়েছা, িক  সটা তুিম জােনা না বা তামার কােছর মানুষজন কউ 

জােনন না।  একইভােব, তামার চারপােশ কউ আ া  হেয় রেয়েছ িকনা, সটা তােক দেখ 

বাঝা নাও যেত পাের।  তাই, কেলেজ খাতা জমা িদেত আসার সমেয়, খাতা জমা দওয়ার জন  

কেলেজ থাকার সমেয় এবং কেলজ থেক বািড় ফরার সমেয় কেরানা ভাইরােসর ারা িনেজ 

অজাে  আ া  না-হওয়ার জন  পূণ সতকতা অবল ন করেব এবং তুিম িনেজ যােত অজাে  

অন  কাউেক আ া  ক’ র না- ফেলা, স জন ও পূণ সতকতা অবল ন করেব।  তুিম কেরানা 

ভাইরাস ারা আ া  হ’ ল তামার কােনা শারীিরক সমস া দখা নাও যেত পাের, িক  তামার 

থেক তামার বািড়র লাক বা অন  ি য়জন আ া  হ’ ল তাঁর মৃতু  অবিধ হ’ ত পাের।  

খ) কেলেজর ক া ােস মা  ছাড়া কাউেক ঢুকেত দওয়া হেব না।  

গ) কেলেজ ঢাকার সমেয় এবং বেরােনার সমেয় অন েদর সামেন হ া -স ািনটাইজার িদেয় হাত 

পির ার ক’ র িনেত হেব।  হ া -স ািনটাইজার িদেয় হাত পির ার না-করেল কেলেজ ঢুকেত 

দওয়া হেব না।  
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ঘ) কেলজ-ক া ােস কােনা দওয়াল, দরজা-জানলা, ি ল, আসবাব-প , ডকুেম  (িরিসট ছাড়া) 

এবং গাছপালা ছােঁব না।  কােনা ঘের, গাছতলার বিদ েলােত বা মােঠ – কাথাও বসেব না। 

ঙ) কেলজ ক া ােস খাতা জমা িদেত আসেছা, এছাড়া আর কােনা কাজ করেত আসেছা না।  

সুতরাং, কেলেজ এেস সাজা খাতা-জমা দওয়ার জায়গায় যােব, খাতা জমা িদেয় িরিসট নেব 

এবং িরিসট িনেয়ই ত ু িণ কেলজ ক া াস থেক বিরেয় যােব।  

চ) অন  য কােনা কা র থেক সবসমেয় অ ত ৬ ফুট দূের থাকেব।  খাতা জমা দওয়ার জন  

যিদ লাইন িদেত হয়, তাহেল সই লাইেনও সামেনর জেনর থেক এবং িপছেনর জেনর থেক 

অ ত ৬ ফুট দূর  বজায় রাখেব।  যারা যারা কেলেজ জটলা করেব, তােদর েত কেক ত ু িণ 

কেলজ থেক বর ক’ র দওয়া হেব এবং তােদর উ রপ  ক াে ল ক’ র দওয়া হেব।  

ছ) যিদ তামার র, সিদ, কািশ, গলা খুসখুস বা াসক  থােক তাহেল িনেজ না-এেস খাতা েলা 

অন  কাউেক িদেয় পাঠােব।  তার হােত খাতা েলা দওয়ার আেগ খাতা েলােক ভােলা ক’ র 

স ািনটাইজার  িদেয় অ ত ৫ িমিনট ফেল রাখেব।  তারপর সই ফেল-রাখা-অব া থেক 

তােক বলেব খাতা েলােক তুেল িনেত।  এে ে  এমন কাউেকই পাঠােব, যার উপেরর 

উপসগ িলর একটাও নই।   

জ) কেলেজ খাতা জমা িদেত আসার জন  সে  যিদ কােনা অিভভাবক বা ব ু  আেসন, তাঁেক 

বলেব কেলজ-ক া ােসর বাইের থাকেত।  একজন ু েডে র খাতা জমা দওয়ার জন  একজেনর 

বিশ ঢুকেত পারেব না।  িক , একজন কেলজ ক া ােস ঢুেক একািধক ু েডে র খাতা জমা 

িদেত পারেব।  

ঝ) কউ কেলেজ পে র ি  িনেত এেলও উপেরর সবকিট া -িবিধ একইভােব পূণ-

মা ায় মান  ক’ র চলেব।  

 ড. পাথ সারিথ ম ল 

 ভার া  অধ  
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