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দান সং া িবেশষ িব ি

এত ারা সকল BA/BCOM/BSC (H/G) SEM-III ও V, 2019 পরী াথ েদর (পেরর পাতায় নােমর তািলকা আেছ যােদর
হাড কিপ এেসেছ) জানােনা যাে
য, ধুমা আগামী বুধবার অথাৎ ২৫/৮/২০২১ তািরেখ কেলজ অিফেসর

কাউ ার থেক সম-III/V, পরী া, ২০১৯ এর সংি
দওয়া হেব।

িরিভউ মাকসীট (হাডকিপ) সকাল ১১ টা থেক দুপুর ২টা পয

এই িনিদ িদন ছাড়া উপেরর ধরেনর মাকসীট কান অনুেরােধই অন িদন দওয়া হেব না।
মাকসীট নবার সময় করণীয়:-

১) সম-III/V, ২০১৯ পরী ার অির জনাল মাকসীট এবং অির জনাল অ াডিমট কাড সে
হেব। সটা না হেল কানমেতই নতন মাকসীট দওয়া হেব না। কান এক টও বাদ িদেল চলেব না।

কের অবশ ই আনেত

কািভেডর কারেণ িবিধিনেষধ :-

কেরানার কারেণ কেলেজ আসা সরকােরর বারণ আেছ। িক খুব েয়াজেনর কারেণ আসেত হেল অবশ ই িনেচর
িনয়ম িল মানেত হেব। না হেল কেলেজ আসা ও েবশ অনুেমাদনেযাগ নয়।
১) সবসময় মা পেড় থাকেত হেব।
২) হ া

স ািনটাইজার সে

কের আনেত হেব।

৩) িভড় এড়ােত হেব আর িভড় বাড়ােল চলেব না। সামা জক দূর বজায় রাখেত হেব; কাজ শষ হেলই অন েক
জায়গা কের সুেযাগ কের িদেত হেব। কাজ িমেট গেলই কেলেজ থাকা চলেব না।

৪) কাউ ার ফাঁকা রাখেত হেব। কাউ ােরর সামেন জেড়া হেল চলেব না। যার সময় সই
কাউ ােরর সামেন দাঁড়ােব। বািকেদর পছেন এক হাত (সম) দূরে লাইন িদেয় সু ভােব দাঁড়ােত হেব।

ধু

৫) কাউ ােরর সামেন অবশ ই মা পেড় থাকেত হেব। মা ছাড়া কাউেক রজা
দওয়া হেব না।
মাল বা অন িকছ মা িহসােব ব বহার করেল চলেব না। ধু মা ই াহ হেব। না থাকেল “িদেয় িদন না” বা
“অেনক দূর থেক এেসিছ” এসব কথা কােনাভােবই শানা হেব না।

৫) সময় িনেয় কেলেজ আসেত হেব। তাড়াহেড়া করেল হেব না।
য়া সু ভােব স
করার জন সহেযািগতা
একা ভােব কাম । িনেজেদর সাবধানতাই এই সং মণ থেক সমাজ ও িনেজেক র া করেত পাের।
৬) নীেচর দু ট পাতায় যােদর নাম আেছ তােদরই ধু হাড কিপ এেসেছ। এেদর বাইের কউ এেল দওয়া যােব না।
তাই আসার আেগ নাম আেছ িকনা অবশ ই দেখ িনেত হেব।
তািরখ- 21/8/2021

অধ
ডঃ অমল কা হাট

সম-III/V, ২০১৯ িরিভউ মাকসীট পরী াথ েদর তািলকা যােদর হাড কিপ এেসেছ
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ROLL NO

180141500021
180141500033
180141500158
180141500160
180141500195
180141500220
180141500262
180141500263
180141500294
170141500226
180441510087
180441510214
180441510338
180441510588
180441510800
180241500060

SEM-III

NAME

Ankita Ghosh
Arjuma Khatun
Puja Ghosh
Puja Saha
Ruma Chakraborty
Saurav Dan
Srabani Ghosh
Sribas Bag
Susavan Saha
Sayan Malik
Barnali Dhara
Koushik Roy
Pabitra Bag
Roumi Singha Roy
Subhra Das
Subrata Adak

S/N

1
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ROLL NO

170141500130
170441510056
170441510312
170441510334
170441510407
170441510589
170441510899
170641510013

SEM-V

NAME

Nandita Khan
Arnab Chakraborty
Monalisha Shaw
Mousumi Naskar
Piyali Das
Sabita Sadhukhan
Swastika Ghosh
Pijush Bhakta

