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SEM-VI, 2021 (CBCS) ও PART-III, 2021 (1+1+1) পরী াথ েদর মাকসীট (হাড কিপ) দান সং া িবেশষ িব ি

এত ারা সকল SEM-VI, 2021 (CBCS) ও PART-III, 2021 (1+1+1)িব.এ/িব.কম/িব.এস.িস (অনাস্/ জনােরল
পরী াথ েদর জানােনা যাে
য, আজ সামবার অথাৎ ১৩/০৯/২০২১ থেক বৃহ িতবার ১৬/৯/২০২১ তািরখ
পয কেলজ অিফস থেক SEM-VI, 2021 এর সংি
মাকসীট (হাডকিপ) সকাল ১১ টা থেক দুপুর ২টা পয
দওয়া হেব।
মাকসীট নবার সময় করণীয়:-

১) সম-৬ বা পাট-৩ মাকসীট িনেত গেল তার অির জনাল (স কিপ) অ াডিমট কাড সে
আনেত হেব। সটা না হেল কানমেতই অির জনাল মাকসীট দওয়া হেব না।

কের অবশ ই

২) যারা মাকসসীট নেব তােদর অবশ ই লাইে রীর বই থাকুক বা না থাকুক লাইে রী থেক অবশ ই লাইে রী
ি য়াের িনেয় আনেত হেব মাকসীট নবার আেগ। কাউ াের লাইে রী ি য়াের না দখােল কােনাভােব
মাকসীট পাওয়া যােব না।
কািভেডর কারেণ িবিধিনেষধ :-

কেরানার কারেণ কেলেজ আসা সরকােরর বারণ আেছ। িক
হেব। না হেল কেলেজ আসা ও েবশ অনুেমাদনেযাগ নয়।

খুব

েয়াজেনর কারেণ আসেত হেল অবশ ই িনেচর িনয়ম িল মানেত

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
িদেত হেব। কাজ িমেট গেলই কেলেজ থাকা চলেব না।

বজায় রাখেত হেব; কাজ শষ হেলই অন েক জায়গা কের সুেযাগ কের

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

ধু কাউ ােরর সামেন দাঁড়ােব।

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।
৬) সময় িনেয় কেলেজ আসেত হেব। তাড়াহেড়া করেল হেব না।
য়া সু ভােব স
িনেজেদর সাবধানতাই এই সং মণ থেক সমাজ ও িনেজেক র া করেত পাের।

তািরখ- 13/9/2021

করার জন সহেযািগতা একা ভােব কাম ।

অধ
ডঃ অমল কা হাট

