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সিক্সথ সিসিস্টার ও পার্ট-সি (ব্যাক) সু্টডেন্টডের জন্য এই ব্ার্টা 
ইউসন্ভাসিটসর্ সথডক জাসর করা সন্ডেটডের সভসিডর্ 

সক করডর্ হডব্ 

জুলাই ২০২১-এ হ’সর্ চলা সিসিস্টার-এন্ড পরীক্ষা সব্ষডে 
এই ব্াাংলা েকুডিন্টসর্ িান্ভূি িহাসব্েযালে র্ার ছাত্রছাত্রীডের জন্য প্রডোজন্িডর্া সব্ডেষভাডব্ তর্সর কডরডছ। 

এসর্ অন্য কডলডজর জন্য প্রড াজয ন্ে। 

(১) পরীক্ষা সকভাডব্ সেডব্ – 

(ক) সকাথাে পরীক্ষা হডব্ – উির করডব্ সন্ডজর ব্াসিডর্ ব্’সি, অন্য সকাথাও ন্ে। উির করার িিডে 
সকাডন্া ব্ই ব্া খার্া খুডল সেখডব্ ন্া, অন্লাইডন্ উির খুুঁজডব্ ন্া ব্া অন্য কারুর িাহা য সন্ডব্ ন্া। 

(খ) কডব্ পরীক্ষা হডব্ – সিক্সথ সিসিস্টার এব্াং পার্ট-সি (ব্যাক) পরীক্ষার রুসর্ন্ ইউসন্ভাসিটসর্ এর িডযযই 
প্রকাে কডরডছ; ইউসন্ভাসিটসর্র ওডেব্িাইডর্ সেডে সেওো হডেডছ। সিক্সথ সিসিস্টার অন্ািট ও সপ্রাগ্রাডির 
পরীক্ষা ১৯ জুলাই শুরু হডে এব্াং ২৪ জুলাই সেষ হডে; পার্ট-সি (ব্যাক) পরীক্ষা ১৯ জুলাই শুরু হডে এব্াং 
২৭ জুলাই সেষ হডে। সিক্সথ সিসিস্টার অন্ািট ও সপ্রাগ্রাডির  াব্র্ীে CC এব্াং DSE পরীক্ষার প্রশ্নপত্র 
ইউসন্ভাসিটসর্ সেডব্। একিাত্র সিক্সথ সিসিস্টার সপ্রাগ্রাডির SEC পরীক্ষার প্রশ্নপত্র কডলজ তর্সর করডব্ এব্াং 
সিই িডর্া সন্ডজই পরীক্ষা সন্ডব্। সিক্সথ সিসিস্টার সপ্রাগ্রাডির িিস্ত ছাত্রছাত্রী এই SEC পরীক্ষা সব্ষডে সন্জ 
সন্জ সব্ভাডের িডে স াোড াে রাখডব্। 

(ে) প্রশ্নপত্র সকাথাে কখন্ পাওো  াডব্ - প্রসর্সেন্ পরীক্ষা-শুরুর অন্তর্ আযঘন্টা আডে সিইসেডন্র 
প্রশ্নপত্রগুসল ইউসন্ভাসিটসর্র ও কডলডজর ওডেব্িাইডর্ পাওো  াডব্। স  সু্টডেন্টরা অন্লাইডন্ প্রশ্নপত্র সজাোি 
করডর্ পারডব্ ন্া, র্ারা কডলডজ এডি র্াডের প্রশ্নপডত্রর সপ্রন্ট সন্ডে সন্ডব্। সব্শ্বসব্েযালডের ওডেব্িাইডর্র 
সিকান্া হডলা – https://skbu.ac.in/ 

(ঘ) সকাথাে সকভাডব্ উির সলখডর্ হডব্ – উির সলখডর্ হডব্ সন্ডজর হাডর্, A4 কােডজর এক-সপডি, স্পষ্ট 
ও পসরেন্ন হাডর্র সলখাে। সজরক্স করা ব্া র্াইপ করা উির জিা সন্ওো হডব্ ন্া। উির সলখার কােজ 
সন্ডজ সজাোি করডর্ হডব্, কডলজ ব্া ইউসন্ভাসিটসর্ সেডব্ ন্া। অসর্-অব্েযই প্রসর্সর্ পার্ার চারযাডর িাসজটন্ 
সেডব্। ব্াুঁসেডক অন্তর্ এক ইসি িাসজটন্ রাখডব্। প্রসর্সর্ পার্ার ওপডরর সেডকর িাসজটডন্ সপজ ন্াম্বার এব্াং 
সরাল ন্াম্বার সলখডব্। 

(ঙ) উির হডে  াওোর পর উিডরর খার্া সকভাডব্ িাজাডর্ হডব্ – ইউসন্ভাসিটসর্র ওডেব্িাইডর্ ফ্রন্ট সপজ 
ওোন্ এব্াং ফ্রন্ট সপজ রু্ পাওো  াডে। এই েু’সর্ পার্ার সপ্রন্ট সন্ডর্ হডব্। র্ারপর এই েু’সর্ পার্াে 

https://skbu.ac.in/
https://skbu.ac.in/index/pageid/0aebcb0c6f8alek95a5a4a4flecbke0ake0f
https://skbu.ac.in/index/pageid/0aebcb0c6f8alek95a5a4a4flecbke0ake0f
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পরীক্ষার ন্াি (অযােসির্ কাডেট সেওো থাডক), সব্ষে, সকািট, সরাল ও ন্ম্বর, সরসজডেেন্ ন্ম্বর ইর্যাসে স্পষ্ট 
ও পসরেন্ন হাডর্র সলখাে সলখডর্ হডব্। ফ্রন্ট সপজ ওোডন্র র্লাে একর্া সঘাষণা ব্া সেডেোডরেন্ রডেডছ, 
সির্ার র্লাে সন্যটাসরর্ স্থাডন্ সন্ডজর পুডরা ন্াি সপন্ সেডে স্পষ্ট ক’সর িই করডর্ হডব্। ফ্রন্ট সপজ রু্ও 
একইভাডব্ সিলাপ করডর্ হডব্, সকন্তু সিখাডন্ সকাথাও িই করার ব্যাপার সন্ই। এরপর প্রথডি ফ্রন্ট সপজ 
ওোন্ রাখডর্ হডব্, র্ার র্লাে ফ্রন্ট সপজ রু্, এব্াং র্ার র্লাে উির-সলখা পার্াগুসল। উির-সলখা পার্াগুসল 
 ত্ন ক’সর পরপর িাসজডে সন্ডর্ হডব্। র্ারপর এই সোর্া সির্সর্ অন্তর্ সর্ন্ডর্ সস্টপল ক’সর জিা সেডর্ 
স ডর্ হডব্। সস্টপল ন্া-ক’সর িুডর্া সেডে ব্ইডের িডর্া ক’সর সব্ুঁডয সন্ডলও হডব্। সস্টপল করার িিডে ব্া 
িুডর্া সেডে ব্াুঁযাই করার িিডে সখোল রাখডব্  াডর্ সভর্ডরর পার্ার সলখাগুডলা সচডপ ন্া- াে। 

(চ) সকাথাে কখন্ সকভাডব্ উিরপত্র জিা সেডর্ হডব্ – 

প্রসর্সেন্ পরীক্ষা সেষ হওোর েু’-ঘন্টার িডযয কডলডজর কযাম্পাডি সেডে সন্সেটষ্ট কাউন্টাডর উিরপত্র জিা 
করডর্ হডব্। সেসর করডল আর খার্া জিা সন্ওো  াডব্ ন্া। উোহরণ – িকাল ১০র্া হডলা পরীক্ষা শুরু 
হওোর িিে এব্াং ২ ঘন্টার পরীক্ষা; িুর্রাাং, েুপুর ১২র্া হডলা পরীক্ষা সেষ হওোর িিে; িুর্রাাং, েুপুর 
২সর্ার িডযয কডলডজর কযাম্পাডি খার্ার্া জিা ক’সর সিলডর্ হডব্। 

খার্া অন্লাইডন্ জিা সন্ওো হডব্ ন্া। িুর্রাাং, ইডিল ক’সর ব্া সহাোর্িযাডপ ছসব্ রু্ডল খার্া পািাডল সির্া 
গ্রাহয হডব্ ন্া। 

খার্া জিা সেওোর জন্য সন্ডজ ন্া-আিডর্ পারডল অন্য কারুর হার্ সেডে খার্া পািাডর্ পাডরা। খার্া জিা 
সেডর্ আিার পডথ সি খার্া হাসরডে সিলডল ব্া ন্ষ্ট ক’সর সিলডল ব্া সেসর ক’সর সিলডল কডলজ-কর্ত টপক্ষ 
োেী থাকডব্ ন্া। 

প্রসর্সেন্ খার্া জিা সেওোর পর সর্ািাডক একর্া খার্াে ব্া পার্াে িই কসরডে সন্ওো হডব্। এর্া হডলা 
প্রিাণ স  রু্সি  থািিডে এডি খার্া জিা সেডেডছা। এই িইর্া ন্া-ক’সর কযাম্পাি সথডক চ’সল  াডব্ ন্া। 
অন্য সকউ সর্ািার খার্া জিা সেডর্ এডল র্াডকও ব্’সল সেডব্ – স ন্ সি সর্ািার ন্াডির জােোে িই ক’সর 
 াে। 

ির্কট থাকডব্ 

সকউ  সে ফ্রন্ট সপজ ওোন্, ফ্রন্ট সপজ রু্ এব্াং আন্িার সের্ সিকিাক ক’সর সিলাপ ন্া কডরা ব্া ফ্রন্ট সপজ 
ওোডন্র র্লাে সিক ক’সর িই ন্া কডরা, র্াহডল পরীক্ষার খার্া কযাডেল হডে  াডব্। 

উিরপত্র জিা সেওোর আডে ভাডলা ক’সর সেডখ সন্ডব্ উির-করা পার্াগুডলা সিসরোল ন্াম্বার অনু্ ােী 
িাজাডন্া আডছ সকন্া। ভুল হডে থাকডল দ্রুর্ সিকিাক ক’সর আব্ার িাসজডে সস্টপল ক’সর ব্া িুডর্া সেডে 
সব্ুঁডয র্ারপর জিা সেডব্। 
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(ছ) PWD কযাডর্েসরর ছাত্রছাত্রীডের জন্য – 

স  ছাত্রছাত্রীরা সব্ডেষভাডব্ িক্ষি ব্া PWD কযাডর্েসরডর্ পডিা এব্াং সন্ডজর হাডর্ উির সলখডর্ পারডব্ ন্া, 
র্ারা সকাডন্া সলসপকাডরর িহাের্া সন্ডর্ পাডরা। এই িব্ ছাত্রছাত্রী পরীক্ষার কডেকসেন্ আডে কডলডজর িডে 
স াোড াে করডব্। 

(জ) প্রযাকসর্কাল পরীক্ষার সক্ষডত্র – 

প্রযাকসর্কাল পরীক্ষার সক্ষডত্র লযাব্ডরর্সর সরকেট ব্া সন্ার্বু্ক ব্া সরডপার্ট ব্া অন্য সকাডন্া লােিই েকুডিন্ট 
ছাত্রছাত্রীরা পরীক্ষা-িূচী িান্য ক’সর একইভাডব্ কডলজ কযাম্পাডি সেডে জিা সেডব্। 

C-র্াইপ সকাডিটর সক্ষডত্র (অথটাৎ স খাডন্ সথডোসর ৩০ ন্ম্বডরর এব্াং প্রযাকসর্কাল ২০ ন্ম্বডরর) – প্রযাকসর্কাডলর 
২০ ন্ম্বর উপডর উডেসখর্ েকুডিন্টগুসলর সভসিডর্ িূলযােন্ করা হডব্। 

S-র্াইপ সকাডিটর সক্ষডত্র (অথটাৎ স খাডন্ পুডরা ৫০ ন্ম্বরই রডেডছ প্রযাকসর্কাল ব্া সপ্রাডজক্ট ব্া সেিাডর্টেডন্র 
ওপর) – ২০ ন্ম্বডরর পরীক্ষা হডব্ একসর্ প্রশ্নপডত্রর সভসিডর্। এই প্রশ্নপডত্র প্রযাকসর্কাল ব্া সপ্রাডজক্ট ব্া 
সেিাডর্টেন্ ব্া সিথডোলসজর কন্ডিডের ওপর প্রশ্ন থাকডব্। পরীক্ষার রুসর্ডন্ এই যরডন্র পরীক্ষা সেসেউল 
আডছ। ব্াসক ৩০ ন্ম্বডরর িূলযােন্ হডব্ উপডর উডেসখর্ েকুডিন্টগুসলর সভসিডর্। 

(ঝ) িভয ও িৎ থাকডর্ হডব্ –  

খার্া জিা সন্ডর্ সেডে ব্া খার্া সেখডর্ সেডে সকাডন্া সেক্ষক  সে সেডখন্ সু্টডেন্টসর্ সকাডন্া অিভযর্া ব্া 
অির্র্া কডরডছ, র্াহডল সর্সন্ ইউসন্ভাসিটসর্ডর্ সরডপার্ট ক’সর সেডব্ন্, এব্াং ইউসন্ভাসিটসর্ সিই সু্টডেডন্টর 
সব্রুডে ভোন্ক োসস্তিূলক পেডক্ষপ গ্রহণ করডব্। 

 

(২) খার্া জিা সেডর্ আিার িিডে অব্েয-পালন্ীে স্বাস্থয-িুরক্ষা সব্সয – 

(ক) কডরান্া ভাইরাি দ্বারা  ারা আক্রান্ত হডে, র্াডের অসযকাাংডের িডযযই এই ভাইরাডি আক্রান্ত হওোর 
সকাডন্া লক্ষণ সেখা  াডে ন্া; অথটাৎ, জ্বর, কাসে, িসেট, েলা খুিখুি ব্া শ্বািকষ্ট – এিন্ সকাডন্া উপিেট 
র্াডের িডযয সেখা  াডে ন্া। িুর্রাাং, এিন্ হডর্ও পাডর স  রু্সি কডরান্া ভাইরাডি আক্রান্ত হডে রডেডছা, 
সকন্তু সির্া রু্সি জাডন্া ন্া ব্া সর্ািার কাডছর িানু্ষজন্ সকউ জাডন্ন্ ন্া। একইভাডব্, সর্ািার চারপাডে সকউ 
আক্রান্ত হডে রডেডছ সকন্া, সির্া র্াডক সেডখ সব্াঝা ন্াও স ডর্ পাডর। র্াই, কডলডজ খার্া জিা সেডর্ আিার 
িিডে, খার্া জিা সেওোর জন্য কডলডজ থাকার িিডে এব্াং কডলজ সথডক ব্াসি সিরার িিডে কডরান্া 
ভাইরাডির দ্বারা সন্ডজ অজাডন্ত আক্রান্ত ন্া-হওোর জন্য পূণট ির্কটর্া অব্লম্বন্ করডব্ এব্াং রু্সি সন্ডজ  াডর্ 
অজাডন্ত অন্য কাউডক আক্রান্ত ক’সর ন্া-সিডলা, সি জন্যও পূণট ির্কটর্া অব্লম্বন্ করডব্। রু্সি কডরান্া 
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ভাইরাি দ্বারা আক্রান্ত হ’সল সর্ািার সকাডন্া োরীসরক িিিযা সেখা ন্াও স ডর্ পাডর, সকন্তু সর্ািার সথডক 
সর্ািার ব্াসির সলাক ব্া অন্য সপ্রেজন্ আক্রান্ত হ’সল র্াুঁর িতরু্য অব্সয হ’সর্ পাডর। 

(খ) কডলডজর কযাম্পাডি িাস্ক ছািা কাউডক ঢুকডর্ সেওো হডব্ ন্া। 

(ে) কডলডজ সঢাকার িিডে এব্াং সব্ডরাডন্ার িিডে অন্যডের িািডন্ হযান্ড-িযাসন্র্াইজার সেডে হার্ পসরস্কার 
ক’সর সন্ডর্ হডব্। হযান্ড-িযাসন্র্াইজার সেডে হার্ পসরস্কার ন্া-করডল কডলডজ ঢুকডর্ সেওো হডব্ ন্া। 

(ঘ) কডলজ-কযাম্পাডি সকাডন্া সেওোল, েরজা-জান্লা, সগ্রল, আিব্াব্-পত্র, েকুডিন্ট (সরসির্ ছািা) এব্াং 
োছপালা সছাুঁডব্ ন্া। সকাডন্া ঘডর, োছর্লার সব্সেগুডলাডর্ ব্া িাডি – সকাথাও ব্িডব্ ন্া। 

(ঙ) কডলজ কযাম্পাডি খার্া জিা সেডর্ আিডছা, এছািা আর সকাডন্া কাজ করডর্ আিডছা ন্া। িুর্রাাং, 
কডলডজ এডি সিাজা খার্া-জিা সেওোর জােোে  াডব্, খার্া জিা সেডে িই করডব্ এব্াং িই করা হডলই 
র্কু্ষসণ কডলজ কযাম্পাি সথডক সব্সরডে  াডব্। 

(চ) অন্য স  সকাডন্া কারুর সথডক িব্িিডে অন্তর্ ৬ িুর্ েূডর থাকডব্। খার্া জিা সেওোর জন্য  সে লাইন্ 
সেডর্ হে, র্াহডল সিই লাইডন্ও িািডন্র জডন্র সথডক এব্াং সপছডন্র জডন্র সথডক অন্তর্ ৬ িুর্ েূরত্ব 
ব্জাে রাখডব্।  ারা  ারা কডলডজ জর্লা করডব্, র্াডের প্রডর্যকডক র্কু্ষসণ কডলজ সথডক সব্র ক’সর সেওো 
হডব্ এব্াং র্াডের উিরপত্র কযাডেল ক’সর সেওো হডব্। 

(ছ)  সে সর্ািার জ্বর, িসেট, কাসে, েলা খুিখুি ব্া শ্বািকষ্ট থাডক র্াহডল সন্ডজ ন্া-এডি খার্াগুডলা অন্য 
কাউডক সেডে পািাডব্। র্ার হাডর্ খার্াগুডলা সেওোর আডে খার্াগুডলাডক ভাডলা ক’সর িযাসন্র্াইজার সে 
সেডে অন্তর্ ৫ সিসন্র্ সিডল রাখডব্। র্ারপর সিই সিডল-রাখা-অব্স্থা সথডক র্াডক ব্লডব্ খার্াগুডলাডক রু্ডল 
সন্ডর্। এডক্ষডত্র এিন্ কাউডকই পািাডব্,  ার উপডরর উপিেটগুসলর একর্াও সন্ই।  

(জ) কডলডজ খার্া জিা সেডর্ আিার জন্য িডে  সে সকাডন্া অসভভাব্ক ব্া ব্নু্ধ আডিন্, র্াুঁডক ব্লডব্ কডলজ-
কযাম্পাডির ব্াইডর থাকডর্। একজন্ সু্টডেডন্টর খার্া জিা সেওোর জন্য একজডন্র সব্সে ঢুকডর্ পারডব্ 
ন্া। সকন্তু, একজন্ কডলজ কযাম্পাডি ঢুডক একাসযক সু্টডেডন্টর খার্া জিা সেডর্ পারডব্। 

(ঝ) সকউ কডলডজ প্রশ্নপডত্রর সপ্রন্ট সন্ডর্ এডলও উপডরর িব্কসর্ স্বাস্থয-সব্সয একইভাডব্ পূণট-িাত্রাে িান্য 
ক’সর চলডব্। 

 

 ে. পাথট িারসথ িণ্ডল 
 ভারপ্রাপ্ত অযযক্ষ 
 িান্ভূি িহাসব্েযালে 
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সব্শ্বসব্েযালডের ওডেব্িাইর্ সথডক 

ফ্রন্ট সপজ ওোন্ এবং ফ্রন্ট পেজ টু 

সপডর্ এখাডন্ সেক/র্াচ কডরা। 
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