
--: পরী�া সং�া� িকছু �� ও উ�র :--

পরী�া সং�া� �না�শ কেলেজর �কান ওেয়বসাইেট পাওয়া যােব?
-- https://www.maynaguricollege.ac.in/student/notice-board/

পরী�ার খাতা িনেয় �কােনা িনয়ম আেছ?
১) ইউিনভািস��র পরী�ার খাতােতই পরী�া িদেত হেব।
২) িনেজর কেলজ �থেকই খাতা িনেত হেব।
৩) খাতা �নওয়ার সময় �চাররা ছা�/ছা�ীেদর �রিজে�শন ন�র িহসােব খাতা �দেবন।
িলিপব� করেবন। সই �নেবন।
এই িল� ইউিনভািস��েত যােব।
৪) A-4 Page বা অন� িকছুেত পরী�া �দওয়া যােব না।
৫) E-mail, Online Submission ব�। ইউিনভািস�� এরকম খাতা �নেবনা।

খাতা িক িনিদ�� িদেনর পের �নওয়া যােব?
--- না। কারণ �রিজে�শন িহসােব িনিদ�� ফেম� ইসু� হেব।

আিম অসু�। বাবা/মা/অিভভাবক খাতা পােবন?
--- খাতা �নওয়ার িনয়ম �মেন কেলেজ এেল, বাবা/মা/অিভভাবক খাতা িনেত পারেবন।
�েয়াজেন অধ��ার (ভার�া�) অনমুিত দরকার হেত পাের।

পরী�ার �� �কাথায় পাওয়া যােব?
--- ইউিনভািস��র ওেয়বসাইেট।

খাতা জমা �দেবা কখন?
---পরী�া �শষ হবার ২ঘ�ার মেধ�।

খাতা তুলেত যাবার সময় কী িনেয় যােবা?
--- �রিজে�শন সা�� িফেকট আর পরী�ার ফম� িফলােপর �প-ি�প।

পরী�ার সময় অসু� হেয় �গেল, অন�েক িদেয় উ�র �লখােল �কােনা অসুিবধা হেব?
--- এসব একদম করা যােব না। ইউিনভািস�� অত�� সতক� । �রিজে�শন বািতল হেয় �যেত
পাের।
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গািড়/�টােটা িছলনা। দঘু�টনা হেয়েছ। তাই �দির হেলা কেলেজ আসেত। আমার খাতা িক জমা
হেব না?
--- না, হেব না।

�কন হেব না? অন�বার �তা হেতা?
-- অন�বার খাতা পের িনেয় �যেতা ইউিনভািস��। এবছর পরী�ার িদন িনিদ�� সমেয়র মেধ�
�চারেদর অনলাইেন খাতা জমা (Present/Absent) করেত হেব। Top Sheet �বর হেব।
�সই Top Sheet অনযুায়ী ২৫� কের খাতা প�ািকং হেব। সমেয়র মেধ� এই কাজ না করেল,
ইউিনভািস�� �পাট� াল ব� কের িদেল আর �কােনা খাতা জমাই �দওয়া যােব না। কারণ
ইউিনভািস�� �না�শ িদেয়েছ �য, পরী�া ��র ১৫িমিনট আেগ ��প�� ওেয়বসাইেট �দেব
এবং পরী�া �শেষর ২ঘ�ার মেধ� অবশ�ই খাতা জমা িদেত হেব কেলেজ।

তাহেল িক সুেযাগ পােবা না?
-- একদমই না। ইউিনভািস��র �পাট� ােল খাতা Absent �দিখেয় িদেল, �কােনামেতই আর জমা
�নওয়া যােব না।

খাতা �তা আমােদর কেলেজর �চাররাই �দখেবন?
--- না। খাতা ইউিনভািস�� িনেয় যােব। কেলেজর সে� �কােনা স�ক�  �নই খাতা �দখার।

সকেল একসে� �দেখ �দেখ উ�র িলখেবা ভাবিছ
--- ইউিনভািস�� বেলেছ উ�রপ� িমেল �গেল �সসকল ছা� ছা�ীেদর জবাবিদিহ করেত
ইউিনভািস��েত ডাকা হেত পাের। ফেল সতক�  থাকেত হেব।

দেুটা লজু িশট �পেয়িছ। আেরা পৃ�া লাগেব। কী করেবা?
--- ইউিনভািস�� �দ� খাতা আর পৃ�ােতই িলখেত হেব। উ�রপে�র আয়তেনর কথা মাথায়
�রেখ িলখেত হেব। অন� �কােনা উপায় �নই।

খাতায় কী কী িদেক �খয়াল রাখেত হেব?
িনভু� লভােব �রাল ন�র, �সিম�ার,  �সশন, পরী�ার তািরখ, �রিজে�শন নং, �পপার, �কাড
িলখেত হেব। িনেজর নাম �কাথাও �লখা যােব না।

উ�রপ� জমা �দওয়ার সময় কী িনেয় আসেত হেব?
--- �রিজে�শন কাড� , অ�াডিমট কাড�

�শষ কথা :--



১) িনেজর খাতা িনেজ জমা �দেব। অেন�র ওপর ভরসা করেব না। �চাররা অনলাইন
Portal-এ Absent কের িদেল �কােনামেতই খাতা জমা �নওয়া স�ব হেব না। ফেল বছর ন�
হেব িনিদ�� ছা�/ছা�ীর। তাই অন�েক খাতা জমা �দওয়ার দািয়� কখেনাই �দেব না। এটা
�তামােদর জীবন-ভিবষ�েতর ব�াপার।
২) িনয়ম �মেন িনিদ�� লাইেন দাঁিড়েয় জমা �দেব।
৩) খাতা exchange করা যােব না। ইউিনভািস�� িমিলেয় �দখেব।
৪) �েয়াজেন আেগর িদনই পরী�ার খাতার ওপর �রাল ন�র, �সিম�ার, �সশন, �কাড,
�রিজে�শন নং ইত�ািদ িলেখ রাখেত পােরা।
৫) িবেকেলর পরী�ার ��ে� ছা�ীরা �েয়াজেন অিভভাবকেক সে� িনেয় আসেত পােরা।
যাতায়ােতর কথা মাথায় �রেখা। তেব অিভভাবক কেলেজর বাইের থাকেবন।
৬) কেলেজ অযথা িভড় করা যােব না।
৭) �েয়াজেন পানীয় জল সে� কের িনেয় আসেব।
৮) �েয়াজেন মা� ব�বহার করেব।
৯) কেলেজর কাছাকািছ �থেক পরী�া িদেত �চ�া করেব। খাতা জমা �দওয়ার িনিদ�� সময়�
মাথায় রাখেব।

সকলেক পরী�ার জন� অি�ম �েভ�া


