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ଟଭିନାଲ୍ ସେଭିଷ୍ଟାର studentsts ଭାନଙ୍କାଇଁ ଓଡଶିା ସେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଫଶି୍ୱଫଦିୟାଳୟ  ସ ାଭ ଆଧାରିତ ଓନ୍ ଫୁକ୍ ରୀକ୍ଷା େରିଫ  
 

ଓଡଶିା ୄେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଫଶି୍ୱଫଦିୟାୟ ଟଭିନାଲ୍ ୄସଭିଷ୍ଟାଯ ଛାତ୍ରଭାନଙ୍କ ାଇଁ ଜୁରାଇ 6 ଯୁ ଜୁରାଇ 27 , 2020 ମ୍ୟନ୍ତ ମ୍ୟାୟକ୍ରୄଭ ଏେ ୄହାଭ 
ଆଧାଯତି ଓନ୍ ଫୁକ୍ ଯୀକ୍ଷା ( HOBE) େଯଫିାେୁ ମାଉଛ।ି  ଏହା ୂଫ୍ଯୁ ଫଶି୍ୱଫଦିୟାୟ ଅଫ୍ ରାଇନ୍ ୄଭାଡୄଯ ଅନ୍ତଭି ଯୀକ୍ଷା େଯଫିାେୁ ନଷି୍ପତ୍ତ ି
ୄନଇଥିରା। ୄତୄଫ, ଓଡଶିା ସଯୋଯଙ୍କ ଦ୍ ାାଯା ଜାଯ ିୄହାଇଥିଫା ଭହାଭାଯୀ COVID-19 ଉୄଯ ନୂତନ ଭାର୍୍ଦଶ୍ୀୋ ଅନୁମାୟୀ ଯୀକ୍ଷା ୄଭାଡ୍ 
ୄହାମ୍ ଆଧାଯତି ଓନ୍ ଫୁକ୍ ଯୀକ୍ଷାୄଯ ଯଫିତ୍ତ୍ନ େଯାମାଇଛ ି| 

ଏଥିାଇଁ ଫଶି୍ୱଫଦିୟାୟ, students ତଥା ସଭସ୍ତଙ୍କ ାଇଁ ଏହାଯ ୄେଫସାଇଟ୍ www.cuo.ac.in ୄଯ ନଭିନରିଖିତ ନିୄ ଦ୍ଶାଫୀେୁ ସୂଚତି େଯଛି ି|  

1. ସଂକୃ୍ତ ାଠ୍ୟକ୍ରଭଯ ପ୍ରଶନତ୍ର ଯୀକ୍ଷା ଆଯମ୍ଭ ୄହଫାଯ ଏେ ଘଣ୍ଟା ୂଫ୍ଯୁ students ଭାନଙୁ୍କ ର୍ୁର୍ୁଲ୍ ପଭ,୍ WhatsApp, ଇ-ୄଭଲ୍ େଭିବା 
ୄପାନ୍ େର ଦ୍ୱାଯା ଠ୍ାମିଫ | ଯୀକ୍ଷା ଫବିାର୍ ଭଧ୍ୟ ଯୀକ୍ଷା ଆଯମ୍ଭ ୂଫ୍ଯୁ ପ୍ରୄତୟେ ଅଧିୄଫଶନ ାଇଁ ପ୍ରୄତୟେ ଦନି ଯୀକ୍ଷା ଫବିାର୍େୁ 
ଇ-ୄଭର ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ପ୍ରଶନତ୍ର ପ୍ରଦାନ େଯଫି | ମଦ ିୄୋଣସ ିstudents ପ୍ରଶନତ୍ର ଡାଉନୄରାଡ୍ େଯଫିାୄଯ ଅସୁଫଧିାଯ ସମ୍ମଖୁୀନ ହୁଅନ୍ତି , 
ୄତୄଫ ୄସ ସମ୍ପକୃ୍ତ ଫବିାର୍ ଅନୁୄଯାଧ େଯିାଯନ୍ତ ି | ନରି୍ଦ୍୍ାଯତି ସଭୟ ଅନୁମାୟୀ ଫବିାର୍ ପ୍ରଶନତ୍ରେୁ ସଧିାସଖ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଇ-ୄଭର ଠ୍େିଣା , 

ୄପାନ୍ େଭିବା WhatsApp ଠ୍ାଇଫ। 
2. ଯୀକ୍ଷାଯ ସଭୟ ଅଫଧି ତନି ିଘଣ୍ଟା େଭିବା ପ୍ରଶନତ୍ରୄଯ ଉୄେଖ େଯାମାଇଥିଫା ଯୀକ୍ଷାଯ ସଭୟ ଅଫଧି | 

3. ଛାତ୍ରଙୁ୍କ ସାଧା ୋର୍ଜୄଯ ଉତ୍ତଯ ୄରଖିଫାେୁ ଡଫି | ଉତ୍ତଯ ୄରଖିଫା ଆଯମ୍ଭୄଯ , ଛାତ୍ର ନଶିି୍ଚତ ବାଫୄଯ ତାଙ୍କ ନାଭ , ନାଭୄରଖା ସଂଖୟା, 
ଫଷିୟ, ାଠ୍ୟକ୍ରଭଯ ନାଭ ଏଫଂ ାଠ୍ୟକ୍ରଭ ୄୋଡ୍ ଉୄେଖ େଯଫିା ଆଫଶୟେ | ପ୍ରୄତୟେ ଅତଯିକି୍ତ ଷୃ୍ଠାଯ ଉୄଯ, ଛାତ୍ର ନଶିି୍ଚତ ବାଫୄଯ 
ତାଙ୍କଯ ନାଭୄରଖା ନଭବଯେୁ ଉୄେଖ େଯଫିା ଉଚତି ଏଫଂ ପ୍ରୄତୟେ ଷୃ୍ଠାଯ ତୄ ଷୃ୍ଠା କ୍ରଭିେ ନଂଫଯ ଯଖିଫା ଜଯୁଯୀ | 

4. ଯୀକ୍ଷା ସଭୟ ସଭାପ୍ତ ୄହଫା ୄଯ , ଛାତ୍ରଙୁ୍କ ସଭସ୍ତ ଉତ୍ତଯ ଷୃ୍ଠାର୍ୁଡେିଯ କ୍ରଭିେ ବାଫୄଯ ପୄଟାଗ୍ରାଫ୍ େଭିବା ିଡଏିଫ୍ ପାଇଲ୍ ବାଫୄଯ 
ସ୍କାନ୍ େଯଫିାେୁ ଡଫି  ଏଫଂ ଯୀକ୍ଷା ୄଶଷ ୄହଫାଯ ଏେ ଘଣ୍ଟା ଭଧ୍ୟୄଯ ର୍ୁର୍ୁଲ୍ ପଭ୍ / WhatsApp (8763949846) / ଇୄଭଲ୍ 
(coe@cuo.ac.in) ୄଯ ଅୄରାଡ୍ େଯ ି|ଯୀକ୍ଷଣ ନୟିନ୍ତ୍ରେେୁ ଠ୍ାନୁ୍ତ |  

5. ମଦ ିଜୄଣ ଛାତ୍ର ଉୄଯାକ୍ତ ଉାୟୄଯ ଉତ୍ତଯ ସଟି୍ ଠ୍ାଇଫାେୁ ଅସଭଥ୍  ୄସ ସି୍ପଡ୍ ୄାଷ୍ଟ ଦ୍ୱାଯା  “ଯୀକ୍ଷାଯ ନୟିନ୍ତ୍ରେ, ଓଡଶିାଯ ୄସଣ୍ଟରାଲ୍ 
ୟୁନବିଯସଟି,ି ସୁନାୄଫଡା, ୄୋଯାୁଟ -763004, ଓଡଶିା” େୁ ଉତ୍ତଯ ସଟି୍ ଠ୍ାଇ ାଯିୄ ଫ , େନୁି୍ତ ବୁଲ୍ ସ୍ଥାନାନ୍ତଯ େଭିବା ୄାଷ୍ଟ ଫତିଯଣୄଯ 
ଫିଭବ ାଇଁ  ଫଶି୍ୱଫଦିୟାୟ ଦାୟୀ ଯହଫି ନାହିଁ।  ୄାଷ୍ଟ ଦ୍ୱାଯା ଠ୍ାଉଥିଫା ୄସହ ିଛାତ୍ରଯ ପାପ ତାଙ୍କଯ ଉତ୍ତଯ ସି୍କରଟ ାଇଫା ୄଯ 
ୄଘାଷଣା େଯାମିଫ | 

6. CUO ଯ ୄେଫସାଇଟ୍ ୄଯ ଫସୃି୍ତତ ବାଫୄଯ    ଫର୍ଣ୍ଣିତ ସଂକୃ୍ତ ଫବିାର୍ଯ ଯୀକ୍ଷା ସୂଚୀ ଅନୁମାୟୀ ଟଭିନାଲ୍ ୄସଭିଷ୍ଟାଯଯ ଯୀକ୍ଷା ଆଯମ୍ଭ 
ୄହଫ |  

7. ଛାତ୍ରଭାୄନ ୄସଭାନଙ୍କ ଫବିାର୍ ସହତି ସଫ୍ଦା ୄମାର୍ାୄମାର୍ୄଯ ଯହଫିା ଉଚତି୍ | ଅପିସଆିଲ୍ ଇ-ୄଭଲ୍ ଏଫଂ ଏସ୍ଏମ୍ଏସ୍ ୄସଫା ଫୟଫହାଯ 
େଯଫିା ଫୟତୀତ WhatsApp ଯ ିୄଭୄସଜଂି ଆପ୍ ଭଧ୍ୟ ଆଫଶୟେତା ଅନୁମାୟୀ ଛାତ୍ରଭାନଙୁ୍କ ର୍ୁଯୁତ୍ୱୂର୍ଣ୍ଣ୍ ସୂଚନା ଠ୍ାଇଫା ାଇଁ ଫବିାର୍ 
ଦ୍ୱାଯା ଗ୍ରହଣ େଯାମାଇାୄଯ। 

ଅଧିେନୁ୍ତ, ଯୀକ୍ଷା ସଭବନ୍ଧୀୟ ଅୄଡଟ୍ ାଇଁ students ଭାୄନ ଓଡଶିା ୄେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଫଶି୍ୱଫଦିୟାୟଯ ଅପିସଆିଲ୍ ୄେଫସାଇଟ୍ 
(www.cuo.ac.in) ସହତି ୄମାର୍ାୄମାର୍ େଯଫିାେୁ ଯାଭଶ୍ ଦଆିମାଇଛ ି| 

 

ଡ. ପଗୁନାଥ ସବାଇ, ସ ାେେମ୍ପେକ ଅଧିୋରୀ  
 




