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North Lakhimpur College (Autonomous) 

 

অপলাইন ৰীক্ষা ৰৰচালনাৰ ৰফৰধ, 2020 
 

1. ৰফএ, ৰফএছ ৰছ আৰু ৰফৰচএ ৰ ৰিতীয়, চতুথ  আৰু ষষ্ঠ ষান্মাৰসকৰ বফকলগৰ 

ৰীক্ষাসভূহ অপলাইন প্ৰক্ৰিয়াৰৰ ৰীক্ষাৰ সূচী অনুসৰৰ অনুষ্ঠষ্ঠত হ ফ। ৰীক্ষাৰ 

পভ  ূৰাওঁৰত অপলাইন ৰফকল্প ৰনফ াচন কৰা ষষ্ঠ ষান্মাৰসক (ৰনয় য়া)ৰ ছাত্ৰ-

ছাত্ৰীসকলৰ ৰীক্ষা অপলাইন ৰবৰিত ৰীক্ষাৰ সূচী আনুসৰৰ অনুষ্ঠষ্ঠত হফ।

2.  ৰীক্ষাথঅসকৰল ভুখা ফা ভাক্স ৰৰি অহাৰ া ফাধযতাভূলক। 

3.  কৰলজৰ প্ৰৰেশিাৰত হাত বধাোৰ সুৰফধা উলব্ধ কৰা হহৰছ। 

  4. কৰলজ বচৌহদত প্ৰৰেশ কৰাৰ সভয়ত, ৰীক্ষাথঅৰ ভাজত এ া তাত্ক্ষৰনক ৰীক্ষা 

ক ৰবড-19 ৰ ৰনয়ভােলী অনুসৰৰ সম্পন্ন কৰা হ ফ। মৰদ বকাৰনা ৰীক্ষাথঅৰ বদহত 

বজাখতকক অৰধক উষ্ণতা বাো মাফ, বতওঁৰলাকক থৃক বকাঠাত ৰীক্ষাত 

ফৰহফকল ৰদয়া হ ফ। 

5. ৰীক্ষাগহৃত প্ৰৰেশ কৰাৰ ূৰফ  ৰীক্ষাথঅসকৰল চাৰফাৰনৰৰ হাত ধুফ লাৰগফ অথফা 

এলকহলমুক্ত বচৰন াইজাৰৰ হাত ৰৰস্কাৰ কৰৰফ লাৰগফ। 

6.  ৰীক্ষাগহৃৰ ৰবতৰত সকৰলা সভয়ৰত ৰীক্ষাথঅসকৰল ইজৰন ৰসজনৰ ৰা কৰভও 

6 পু  সাভাক্ৰজক দৰূত্ব ফতাই ৰাৰখফ লাৰগফ। 

7.  বভানা, খাদযসাভগ্ৰী আৰদ কৰলজ বচৌহদকল আৰনফকল অনুভৰত ৰদয়া নহ ফ। 

এৰনধৰণৰ সাভগ্ৰী সুৰৰক্ষতবাৰে ৰখাৰ বকাৰনা ফযেস্থা উলব্ধ নহ ফ। 

8. ৰীক্ষা আৰম্ভ বহাোৰ সভয়ত ৰীক্ষাথঅসকৰল ৰনয়ভানুেৰত তা ৰক্ষা কৰৰ 

ৰীক্ষাগহৃত প্ৰৰেশ কৰৰফ লাৰগফ। ৰীক্ষা বশষ বহাোৰ ৰছৰতা এৰকধৰৰণৰৰ 

ওলাই মাফ লাৰগফ। 

9. ৰফশ্বৰফদযালয় অনুদান আৰয়াগৰ ৰনৰদশনা অনুসৰৰ ৰীক্ষাথঅসকলক ৰীক্ষাগহৃত 

ফৰহফকল ফযে্স্থা কৰা হফ। 
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10. ৰীক্ষাগহৃত উলব্ধ বছৰন াইজাৰৰ ৰীক্ষাথঅসকৰল বতওঁৰলাকৰ হাত ৰৰস্কাৰ 

কৰৰফ াৰৰফ। 

11. ৰীক্ষৰক প্ৰশ্নকাকত আৰু উিৰ ফহী ৰফৰলাোৰ আগভুহতূ ত বতওঁৰলাকৰ হাত 

বছৰন াইজ কৰৰ লফ। 

12.  ৰমৰকাৰনা সাভগ্ৰী আনৰ লগত ৰফৰনভয় কৰৰফ বনাোৰৰফ। 

13. স্বচ্ছ ফ লত ৰীক্ষাথঅসকৰল বকেল ানীৰহ ৰীক্ষাগহৃকল আৰনফকল অনুভৰত 

প্ৰদান কৰা হ ফ। 

14. ৰীক্ষাগহৃৰ ৰবতৰত আৰু ফাৰহৰত তাৰভাল াণ, গু খা আৰদ বসেন কৰাৰ া 

সমূ্পণ  ৰনৰষধ। 

15. প্ৰৰতৰ া বফলাৰ ৰীক্ষা সম্পন্ন কৰাৰ ৰছত ৰীক্ষাগহৃৰ া সমূ্পণ বাৰে বছৰন াইজ 

কৰা হফ। 

16.  সকৰলা বশৌচালয় আৰু প্ৰস্ৰােগাৰ সমূ্পণ ৰূৰ ৰৰস্কাৰ আৰু সংিভণভুক্ত কৰা 

হফ। 

17.  ৰীক্ষকসকৰল ভুখা আৰু উমুক্ত হাতৰভাজা ৰৰধান কৰৰফ লাৰগফ।

 

 

 

                                                                                                  অধযক্ষ

  তাৰৰখঃ 15/09/2020                                    নথ  লৰখভুৰ কৰলজ(স্বায়িশাৰসত)

 

 

 


