তারেক র িডি

তারেক র, হগলী

কেলজ

PART-III (FRESH MARKSHEET AFTER PNC), 2020 পরী াথ েদর মাকসীট (হাড কিপ) দান সং া িবেশষ িব ি

এত ারা সকল PART-III, 2020 পরী াথ েদর (পেরর পাতায় নােমর তািলকা আেছ যােদর হাড কিপ এেসেছ) জানােনা
যাে
য, ধুমা আগামী
বার অথাৎ ২৭/৮/২০২১ তািরেখই কেলজ অিফস কাউ ার থেক
স
পাট-৩, ২০২০(আফটার PNC) এর সংি মাকসীট (হাডকিপ) সকাল ১১ টা থেক দুপুর ২টা পয দওয়া হেব।
এই িনিদ িদন ট িদন ছাড়া উপেরর ধরেনর মাকসীট কান অনুেরােধই অন িদন দওয়া হেব না।
মাকসীট নবার সময় করণীয়:-

১) অির জনাল পাট-৩ মাকসীট এবং পাট-৩ এর পরী ার 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 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- 23/8/2021

অধ
ডঃ অমল কা হাট

স/

াজুেয়শন পাট-৩, ২০২০ মাকসীট্ পরী াথ েদর তািলকা যােদর হাড কিপ এেসেছ
SL.
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
17
18
19
9
20
21
22
10
11
12
23
24
13
14
15
16
25
26

Roll Number
17AH/415/0028
17AH/415/0058
17AH/415/0334
17AH/415/0340
17AH/415/0348
17AP/415/1106
17AP/415/1232
17AP/415/1248
17AP/415/1259
17AP/415/1354
17AP/415/1467
17AP/415/1668
17AP/415/1683
17AP/415/1965
17AP/415/1985
17AP/415/1997
17AP/415/1998
17AP/415/2036
17AP/415/2060
17AP/415/2088
17AP/415/2112
17AP/415/2277
17AP/415/2350
17AP/415/2364
17CH/415/0004
17CP/415/1025

Student Name
Anindita Ghosh
Barnali Santra
Soumyadip Kanrar
Souvik Kisku
Subhasree Dutta
Arnab Porel
Chandrima Bhattacharjya
Debjani Dey
Debparna Bandyopadyay
Juthika Das
Malay Karmakar
Payel Ray
Piu Samanta
Salema Khatun
Sandip Bag
Sangita Ghosh
Sangita Mukherjee
Sayak Pal
Shilpa Pal
Sisir Bhowmick
Sneha Banerjee
Sulekha Adak
Surajit Manna
Surya Kanta Mondal
Aniruddha Sana
Sumanta Das

