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শন সা টিফেকট সংেশাধন সং
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িবেশষ িব

ছা ছা ী যােদর র জে

ি

শন সা টিফেকেট িনেজর

নাম বা অিভভাবেকর নােম ভল থাকেল তারা অবশ ই ১৪/৯/২০২১ (ম লবার) িব িবদ ালেয় সংেশাধেনর জন অিফস
কাউ াের এেস

মাণ

জমা িদেত হেব। স

প মাধ িমক কােডর জর

কিপ ও িব িবদ ালেয়র র জ

শন সা টিফেকট এর জর

মাধ িমেকর অির জনাল অ াডিমট কাড ও অির জনাল িব িবদ ালেয়র র জ

ভিরিফেকশন করা হেব। আর অন

হেব না।

কিপ

শন সা টিফেকট

কােনা িবষেয় সংেশাধন হেব না। এই িনিদ িদন ট ছাড়া আর অন িদন জমা নওয়া

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
সামেন দাঁড়ােব। বািকেদর পছেন এক হাত (সম) দূরে লাইন িদেয় সু ভােব দাঁড়ােত হেব।

ধু কাউ ােরর

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- 09/09/2021

অধ

ডঃ অমল কা হাট

