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ফপোথথ ফমভস্টোয সু্টডেন্টডদয জনয এই ফোতথো 
ইউমনবোমথমি ফথডে জোময েযো মনডদথডয মবমিডত 

মে েযডত ডফ 

জুরোই-অগোস্ট ২০২১-এ ’ফত চরো ফমভস্টোয-এন্ড যীক্ষো মফলডে 
এই ফোাংরো েেুডভন্টমি ভোনবূভ ভোমফদযোরে তোয ছোত্রছোত্রীডদয জনয প্রডেোজনভডতো মফডলবোডফ ততময েডযডছ। 

এমি অনয েডরডজয জনয প্রডমোজয নে। 

(১) যীক্ষো মেবোডফ ফদডফ – 

(ে) ফেোথোে যীক্ষো ডফ – উিয েযডফ মনডজয ফোমিডত ফ’ফ, অনয ফেোথোও নে। উিয েযোয ভডে 
ফেোডনো ফই ফো খোতো খুডর ফদখডফ নো, অনরোইডন উিয খুুঁজডফ নো ফো অনয েোরুয োোময ফনডফ নো। 

(খ) েডফ যীক্ষো ডফ – ফপোথথ ফমভস্টোয যীক্ষোয রুমিন ইউমনবোমথমি এয ভডধযই প্রেো েডযডছ; 
ইউমনবোমথমিয ওডেফোইডি মদডে ফদওেো ডেডছ। ফপোথথ ফমভস্টোয অনোথ ও ফপ্রোগ্রোডভয যীক্ষো ৩০ জুরোই 
শুরু ডে এফাং ৪ অগোস্ট ফল ডে। ফপোথথ ফমভস্টোয অনোথ ও ফপ্রোগ্রোডভয মোফতীে CC, GE, SEC এফাং 
LCC যীক্ষোয প্রশ্নত্র ইউমনবোমথমি ফদডফ, ফেোডনো যীক্ষোয প্রশ্নত্র েডরজ মদডে নো। 

(গ) প্রশ্নত্র ফেোথোে েখন োওেো মোডফ - প্রমতমদন যীক্ষো-শুরুয অন্তত আধঘন্টো আডগ ফইমদডনয 
প্রশ্নত্রগুমর ইউমনবোমথমিয ও েডরডজয ওডেফোইডি োওেো মোডফ। ফম সু্টডেন্টযো অনরোইডন প্রশ্নত্র 
ফজোগোি েযডত োযডফ নো, তোযো েডরডজ এড তোডদয প্রশ্নডত্রয মপ্রন্ট মনডে ফনডফ। মফশ্বমফদযোরডেয 
ওডেফোইডিয মিেোনো ডরো – https://skbu.ac.in/ 

(ঘ) ফেোথোে মেবোডফ উিয মরখডত ডফ –  

(ঘ.১)     CC         উিয মরখডত ডফ মনডজয োডত, A4 েোগডজয এে-মডি, স্পষ্ট ও 
মযেন্ন োডতয ফরখোে। ফজযক্স েযো ফো িোই েযো উিয জভো ফনওেো ডফ নো। উিয ফরখোয 
েোগজ মনডজ ফজোগোি েযডত ডফ, েডরজ ফো ইউমনবোমথমি ফদডফ নো। অমত-অফযই প্রমতমি 
োতোয চোযধোডয ভোমজথন ফদডফ। ফোুঁমদডে অন্তত এে ইমি ভোমজথন যোখডফ। প্রমতমি োতোয 
ওডযয মদডেয ভোমজথডন ফজ নোম্বোয এফাং ফযোর নোম্বোয মরখডফ। 

(ঘ.২)                                                    SEC            ; 
                                         LCC          SEC            ;     
                                            SEC            ।  ই           
                                         ।  ই            MCQ          

https://skbu.ac.in/
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           ।                          -       ই                      
        ;   ই            MCQ-               ।        –       1-        
          (b),       2-                  (d) –  ই    । 

(ঙ) উিয ডে মোওেোয য উিডযয খোতো মেবোডফ োজোডত ডফ – 

(ঙ.১) CC                 ই                       – 

ই                  ই                                       ।  ই   ’   
                  ।        ই   ’                    (                    
    ),     ,      ,           ,              ই                             
         ।                          ঘ                        ,            
                                           ’    ই         । ফ্রন্ট ফজ িুও 
এেইবোডফ মপরো েযডত ডফ, মেন্তু ফখোডন ফেোথোও ই েযোয ফযোোয ফনই। এযয প্রথডভ 
ফ্রন্ট ফজ ওেোন যোখডত ডফ, তোয তরোে ফ্রন্ট ফজ িু, এফাং তোয তরোে উিয-ফরখো 
োতোগুমর। উিয-ফরখো োতোগুমর মত্ন ে’ফয যয োমজডে মনডত ডফ। তোযয এই ফগোিো 
ফিমি অন্তত মতনডি ফস্টর ে’ফয জভো মদডত ফমডত ডফ। ফস্টর নো-ে’ফয ুডতো মদডে 
ফইডেয ভডতো ে’ফয ফফুঁডধ মনডরও ডফ। ফস্টর েযোয ভডে ফো ুডতো মদডে ফোুঁধোই েযোয 
ভডে ফখেোর যোখডফ মোডত ফবতডযয োতোয ফরখোগুডরো ফচড নো-মোে। 

(ঙ.২) SEC     LCC                 ই                       – 

ই                  ই                                       ,   ই     
MCQ                                                       ।  ই   ই 
                                                               ,    
                     ।        ই   ’                    (                    
    ),     ,      ,           ,              ই                             
         ।                          ঘ                        ,            
                                           ’    ই         ।            
        ই               ই।                                ,          
         ।  ই           ই         ।        ই   ’                  
      ’                    ।        - ’               ই          ’         
         ।   র েযোয ভডে ফো ুডতো মদডে ফোুঁধোই েযোয ভডে ফখেোর যোখডফ মোডত 
                        ফচড নো-মোে। 

https://skbu.ac.in/exam/img/essentials/1060076042531098756302145.pdf
https://skbu.ac.in/exam/img/essentials/16007703351661869547508654.pdf
https://skbu.ac.in/exam/img/essentials/A3.pdf
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(চ) ফেোথোে েখন মেবোডফ উিযত্র জভো মদডত ডফ – 

প্রমতমদন যীক্ষো ফল ওেোয দু’-ঘন্টোয ভডধয েডরডজয েযোম্পোড মগডে মনমদথষ্ট েোউন্টোডয উিযত্র জভো 
েযডত ডফ। ফদময েযডর আয খোতো জভো ফনওেো মোডফ নো। উদোযণ – েোর ১০িো ডরো যীক্ষো শুরু 
ওেোয ভে এফাং ২ ঘন্টোয যীক্ষো; ুতযোাং, দুুয ১২িো ডরো যীক্ষো ফল ওেোয ভে; ুতযোাং, দুুয 
২ফিোয ভডধয েডরডজয েযোম্পোড খোতোিো জভো ে’ফয ফপরডত ডফ। ফম যীক্ষো ফফরো ১১িোে ফল ডে, 
তোয উিযত্র দুুয ১িোয ভডধয জভো ে’ফয ফপরডত ডফ। 

খোতো অনরোইডন জভো ফনওেো ডফ নো। ুতযোাং, ইডভর ে’ফয ফো ফোেোিযোড ছমফ তুডর খোতো োিোডর ফিো 
গ্রোয ডফ নো। 

খোতো জভো ফদওেোয জনয মনডজ নো-আডত োযডর অনয েোরুয োত মদডে খোতো োিোডত োডযো। খোতো জভো 
মদডত আোয ডথ ফ খোতো োমযডে ফপরডর ফো নষ্ট ে’ফয ফপরডর ফো ফদময ে’ফয ফপরডর েডরজ-েতৃথক্ষ 
দোেী থোেডফ নো। 

প্রমতমদন খোতো জভো ফদওেোয য ফতোভোডে এেিো খোতোে ফো োতোে ই েমযডে ফনওেো ডফ। এিো ডরো 
প্রভোণ ফম তুমভ মথোভডে এড খোতো জভো মদডেডছো। এই ইিো নো-ে’ফয েযোম্পো ফথডে চ’ফর মোডফ নো। 
অনয ফেউ ফতোভোয খোতো জভো মদডত এডর তোডেও ফ’ফর ফদডফ – ফমন ফ ফতোভোয নোডভয জোেগোে ই 
ে’ফয মোে। 

তেথ থোেডফ 

ফেউ মমদ ফ্রন্ট ফজ ওেোন, ফ্রন্ট ফজ িু এফাং আনোয মি মিেিোে ে’ফয মপরো নো েডযো ফো ফ্রন্ট ফজ 
ওেোডনয তরোে মিে ে’ফয ই নো েডযো, তোডর যীক্ষোয খোতো েযোডের ডে মোডফ। 

উিযত্র জভো ফদওেোয আডগ বোডরো ে’ফয ফদডখ ফনডফ উিয-েযো োতোগুডরো মমযেোর নোম্বোয অনুমোেী 
োজোডনো আডছ মেনো। বুর ডে থোেডর দ্রুত মিেিোে ে’ফয আফোয োমজডে ফস্টর ে’ফয ফো ুডতো মদডে 
ফফুঁডধ তোযয জভো ফদডফ। 

(ছ) PWD েযোডিগমযয ছোত্রছোত্রীডদয জনয – 

ফম ছোত্রছোত্রীযো মফডলবোডফ ক্ষভ ফো PWD েযোডিগমযডত ডিো এফাং মনডজয োডত উিয মরখডত োযডফ 
নো, তোযো ফেোডনো মরমেোডযয োেতো মনডত োডযো। এই ফ ছোত্রছোত্রী যীক্ষোয েডেেমদন আডগ 
েডরডজয ডে ফমোগোডমোগ েযডফ। 
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(জ) প্রযোেমিেোর যীক্ষোয ফক্ষডত্র – 

প্রযোেমিেোর যীক্ষোয ফক্ষডত্র রযোফডযিময ফযেেথ ফো ফনোিফুে ফো মযডোিথ ফো অনয ফেোডনো রোগই েেুডভন্ট 
ছোত্রছোত্রীযো যীক্ষো-ূচী ভোনয ে’ফয এেইবোডফ েডরজ েযোম্পোড মগডে জভো ফদডফ। 

C-িোই ফেোডথয ফক্ষডত্র (অথথোৎ ফমখোডন মথডেোময ৩০ নম্বডযয এফাং প্রযোেমিেোর ২০ নম্বডযয) – 
প্রযোেমিেোডরয ২০ নম্বয উডয উডেমখত েেুডভন্টগুমরয মবমিডত ভূরযোেন েযো ডফ। 

S-িোই ফেোডথয ফক্ষডত্র (অথথোৎ ফমখোডন ুডযো ৫০ নম্বযই যডেডছ প্রযোেমিেোর ফো ফপ্রোডজক্ট ফো মেোডিথডনয 
ওয) – ২০ নম্বডযয যীক্ষো ডফ এেমি প্রশ্নডত্রয মবমিডত। এই প্রশ্নডত্র প্রযোেমিেোর ফো ফপ্রোডজক্ট ফো 
মেোডিথন ফো ফভথডেোরমজয েনডডেয ওয প্রশ্ন থোেডফ। যীক্ষোয রুমিডন এই ধযডনয যীক্ষো 
মমেউর আডছ। ফোমে ৩০ নম্বডযয ভূরযোেন ডফ উডয উডেমখত েেুডভন্টগুমরয মবমিডত। 

(ঝ) বয ও ৎ থোেডত ডফ –  

খোতো জভো মনডত মগডে ফো খোতো ফদখডত মগডে ফেোডনো মক্ষে মমদ ফদডখন সু্টডেন্টমি ফেোডনো অবযতো ফো 
অততো েডযডছ, তোডর মতমন ইউমনবোমথমিডত মযডোিথ ে’ফয ফদডফন, এফাং ইউমনবোমথমি ফই সু্টডেডন্টয 
মফরুডে বেোনে োমিভূরে দডক্ষ গ্রণ েযডফ। 

 

(২) খোতো জভো মদডত আোয ভডে অফয-োরনীে স্বোস্থ্য-ুযক্ষো মফমধ – 

(ে) েডযোনো বোইযো দ্বোযো মোযো আক্রোন্ত ডে, তোডদয অমধেোাংডয ভডধযই এই বোইযোড আক্রোন্ত ওেোয 
ফেোডনো রক্ষণ ফদখো মোডে নো; অথথোৎ, জ্বয, েোম, মদথ, গরো খুখু ফো শ্বোেষ্ট – এভন ফেোডনো উগথ 
তোডদয ভডধয ফদখো মোডে নো। ুতযোাং, এভন ডতও োডয ফম তুমভ েডযোনো বোইযোড আক্রোন্ত ডে যডেডছো, 
মেন্তু ফিো তুমভ জোডনো নো ফো ফতোভোয েোডছয ভোনুলজন ফেউ জোডনন নো। এেইবোডফ, ফতোভোয চোযোড 
ফেউ আক্রোন্ত ডে যডেডছ মেনো, ফিো তোডে ফদডখ ফফোঝো নোও ফমডত োডয। তোই, েডরডজ খোতো জভো 
মদডত আোয ভডে, খোতো জভো ফদওেোয জনয েডরডজ থোেোয ভডে এফাং েডরজ ফথডে ফোমি ফপযোয 
ভডে েডযোনো বোইযোডয দ্বোযো মনডজ অজোডন্ত আক্রোন্ত নো-ওেোয জনয ূণথ তেথতো অফরম্বন েযডফ এফাং 
তুমভ মনডজ মোডত অজোডন্ত অনয েোউডে আক্রোন্ত ে’ফয নো-ফপডরো, ফ জনযও ূণথ তেথতো অফরম্বন েযডফ। 
তুমভ েডযোনো বোইযো দ্বোযো আক্রোন্ত ’ফর ফতোভোয ফেোডনো োযীমযে ভযো ফদখো নোও ফমডত োডয, মেন্তু 
ফতোভোয ফথডে ফতোভোয ফোমিয ফরোে ফো অনয মপ্রেজন আক্রোন্ত ’ফর তোুঁয ভৃতুয অফমধ ’ফত োডয। 
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(খ) েডরডজয েযোম্পোড ভোস্ক ছোিো েোউডে ঢুেডত ফদওেো ডফ নো। 

(গ) েডরডজ ফঢোেোয ভডে এফাং ফফডযোডনোয ভডে অনযডদয োভডন যোন্ড-যোমনিোইজোয মদডে োত 
মযস্কোয ে’ফয মনডত ডফ। যোন্ড-যোমনিোইজোয মদডে োত মযস্কোয নো-েযডর েডরডজ ঢুেডত ফদওেো ডফ 
নো। 

(ঘ) েডরজ-েযোম্পোড ফেোডনো ফদওেোর, দযজো-জোনরো, মগ্রর, আফোফ-ত্র, েেুডভন্ট (মযমি ছোিো) এফাং 
গোছোরো ফছোুঁডফ নো। ফেোডনো ঘডয, গোছতরোয ফফমদগুডরোডত ফো ভোডি – ফেোথোও ফডফ নো। 

(ঙ) েডরজ েযোম্পোড খোতো জভো মদডত আডছো, এছোিো আয ফেোডনো েোজ েযডত আডছো নো। ুতযোাং, 
েডরডজ এড ফোজো খোতো-জভো ফদওেোয জোেগোে মোডফ, খোতো জভো মদডে ই েযডফ এফাং ই েযো ডরই 
তকু্ষমণ েডরজ েযোম্পো ফথডে ফফমযডে মোডফ। 

(চ) অনয ফম ফেোডনো েোরুয ফথডে ফভডে অন্তত ৬ পুি দূডয থোেডফ। খোতো জভো ফদওেোয জনয মমদ 
রোইন মদডত ে, তোডর ফই রোইডনও োভডনয জডনয ফথডে এফাং মছডনয জডনয ফথডে অন্তত ৬ পুি 
দূযত্ব ফজোে যোখডফ। মোযো মোযো েডরডজ জিরো েযডফ, তোডদয প্রডতযেডে তকু্ষমণ েডরজ ফথডে ফফয ে’ফয 
ফদওেো ডফ এফাং তোডদয উিযত্র েযোডের ে’ফয ফদওেো ডফ। 

(ছ) মমদ ফতোভোয জ্বয, মদথ, েোম, গরো খুখু ফো শ্বোেষ্ট থোডে তোডর মনডজ নো-এড খোতোগুডরো অনয 
েোউডে মদডে োিোডফ। তোয োডত খোতোগুডরো ফদওেোয আডগ খোতোগুডরোডে বোডরো ে’ফয যোমনিোইজোয ফে 
মদডে অন্তত ৫ মভমনি ফপডর যোখডফ। তোযয ফই ফপডর-যোখো-অফস্থ্ো ফথডে তোডে ফরডফ খোতোগুডরোডে 
তুডর মনডত। এডক্ষডত্র এভন েোউডেই োিোডফ, মোয উডযয উগথগুমরয এেিোও ফনই।  

(জ) েডরডজ খোতো জভো মদডত আোয জনয ডে মমদ ফেোডনো অমববোফে ফো ফনু্ধ আডন, তোুঁডে ফরডফ 
েডরজ-েযোম্পোডয ফোইডয থোেডত। এেজন সু্টডেডন্টয খোতো জভো ফদওেোয জনয এেজডনয ফফম ঢুেডত 
োযডফ নো। মেন্তু, এেজন েডরজ েযোম্পোড ঢুডে এেোমধে সু্টডেডন্টয খোতো জভো মদডত োযডফ। 

(ঝ) ফেউ েডরডজ প্রশ্নডত্রয মপ্রন্ট মনডত এডরও উডযয ফেমি স্বোস্থ্য-মফমধ এেইবোডফ ূণথ-ভোত্রোে ভোনয 
ে’ফয চরডফ। 

 

 ে. োথথ োযমথ ভণ্ডর 
 বোযপ্রোপ্ত অধযক্ষ 
 ভোনবূভ ভোমফদযোরে 
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মফশ্বমফদযোরডেয ওডেফোইি ফথডে 

ফ্রন্ট ফজ ওেোন ফডত এখোডন মিে/িোচ েডযো 

ফ্রন্ট ফজ িু ফডত এখোডন মিে/িোচ েডযো 

SEC ও LCC-য MCQ আনোয মি ফডত এখোডন মিে/িোচ েডযো 

https://skbu.ac.in/exam/img/essentials/1060076042531098756302145.pdf
https://skbu.ac.in/exam/img/essentials/16007703351661869547508654.pdf
https://skbu.ac.in/exam/img/essentials/A3.pdf

