জনসংয োগ, শ োণিতপুৰ

শেছ বোতত ো ২১৯/২০১৯

শ োণিতপুৰত ‘যেে’ পৰীক্ষোৰ েস্তুণত প তোয োচনো সভো
শ োবোই

শ োন, ববদ্ুুণতক সো গ্ৰী বুৱহোৰত বোধো আযৰোপ

শতজপুৰ, ৭ নযবম্বৰ: অহো ১০ নযবম্বৰত ৰোজুৰ অনোনু ণজ োৰ

গযত শ োণনতপুৰ ণজ োযতো অনুণিত

হ’ব গীয়ো শেে পৰীক্ষোৰ স য়ত পৰীক্ষো গৃহৰ ণভতৰত ণ যকোযনো ববদ্ুুণতন সো গ্ৰী শ যন শ োবোই

শ োন,

শপজোৰ, ব্লুেু থ, শহডয োন, শেবয ে, ইতুোণদ্ বুৱহোৰৰ শক্ষত্ৰত শ োণিতপুৰ ণজ ো ে োসযন বোধো আযৰোপ কণৰযছ
।
তদ্ুপণৰ ণজ ো ে োসযন শক কুয েৰ, ণকতোপ, শে , শবগ, পোনীৰ বে
বুৱহোৰৰ শক্ষত্ৰযতো পৰীক্ষোগৃহৰ ণভতৰত ণনযেধোজ্ঞো থোণকব বুণ
পৰীক্ষোথীযয় উযেণখত ণ যকোযনো সো গ্ৰী ব
জ ো ৰখোৰ শকোযনো বুৱিো উপ ব্ধ

আৰু শতযনধৰিৰ আন সো গ্ৰী

উযেখ কণৰযছ । এযকদ্যৰ শকোযনো

পৰীক্ষো শকন্দ্ৰত উপণিত হ'শ ও

শকন্দ্ৰত এযন ধৰিৰ সো গ্ৰী

নহ'ব৷

অৱয ু পৰীক্ষোথীযয় এডণ ে কোডত আৰু পৰীক্ষোৰ অ’.এ .আৰ. উত্তৰ বহী’ত ণ ণখবল ক’ ো বো নী ো
ণচয়োহীৰ ড’ে ক
পৰীক্ষোগৃহৰ ণভতৰত বুৱহোৰ কণৰব পোণৰব আৰু পৰীক্ষো শ ে শহোৱোৰ পোছত
পণৰদ্ তকক েশ্ন বহী আৰু অ’.এ .আৰ. উত্তৰ বহী জ ো ণদ্য়োৰ আগযত ৯ নং
োণগব বুণ

ণজ ো ে োসনৰ তৰ ৰ পৰো পৰীক্ষোথীসক ক জযনোৱো বহযছ

আনহোযত, ণদ্ শকোযনো পৰীক্ষোথীৰ এডণ ে কোডতত সো োনু ভু

তত স্বোক্ষৰ কণৰব

৷

থোযক, শতযে শতযন পৰীক্ষোথীক আধোৰ কোডত,

শপন কোডত, ড্ৰোইণভং োইযচন্স আণদ্ চৰকোৰীভোযৱ জোণৰ কৰো ণ যকোযনো পণৰচয় পত্ৰ পৰীক্ষো কণৰ পৰীক্ষোত
অৱতীিত শহোৱোৰ অনু ণত েদ্োন কণৰবল ও পণৰক্ষো শকন্দ্ৰ স ূহৰ ভোৰেোপ্ত ণবেয়োসক ক ণনযদ্ত জোণৰ কৰো
বহযছ ৷
ই োয আগন্তুক শেে পৰীক্ষো সুক য
ণবয ে প তোয োচনো সভো অনুণিত বহ

অনুণিত কৰোৰ বোযব ণজ ো উপোয়ুক্তৰ কো তো য়ত অ পযত এখন
োয় ৷ সভোত ণজ ো উন্নয়ন আয়ুক্তৰ গযত ণজ ো ে োসনৰ আন

ণবেয়ববীয়োও উপণিত থোযক ৷
সভোত সভোপণতত্ব কণৰ উপোয়ুক্ত

োনযবন্দ্ৰ েতোপ ণসযে এই পৰীক্ষো ণনয়োণৰলক অনুণিত কৰোৰ বোযব ণ ক্ষো

ণবভোগৰ তৰ ৰ পৰো গ্ৰহি কৰো পদ্যক্ষপৰ প তোয োচনো কযৰ আৰু ণ ক্ষো ণবভোগৰ ণবেয়ো সক ক ণনকো
আৰু

োণেপূিতভোযৱ পৰীক্ষো অনুণিত কৰোৰ ণদ্ ত

োবতীয় বুৱিো গ্ৰহিৰ ণনযদ্ত নো জোণৰ কযৰ ৷

উপোয়ুক্তগৰোকীযয় আৰক্ষী ণবভোগযকো ণজ োখনৰ েণতযেো পৰীক্ষো শকন্দ্ৰযত কয োৰ ণনৰোপত্তো বুৱিো ণনণিত
কণৰবল

ণনযদ্ত

কৰো হ’ব বুণ

ণদ্যয় ৷ সভোত উপোয়ুক্ত গৰোকীযয় পৰীক্ষো শকন্দ্ৰ স ূহৰ আয -পোয

১৪৪ ধোৰো জোণৰ

সকয োযক অৱগত কৰোয় ৷

অৱয েত সভোত উপণিত সকয োযক উপোয়ুক্ত গৰোকীযয় শেে পৰীক্ষো সুচোৰুলক সম্পন্ন কণৰবল
জনোয় ৷

আহ্বোন

