
  

তারেক র িডি   কেলজ 
তারেক র, হগলী ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEM-II, 2020 (CBCS) পরী াথ েদর মাকসীট (হাড কিপ) দান  সং া  িবেশষ িব ি  

 
এত ারা সকল SEM-II পরী াথ েদর জানােনা যাে  য, আগামী বধুবার অথাৎ ২৩/০২/২০২১  থেক ০৫/৩/২০২১ তািরেখর মেধ (২৪/২/২১ -বধুবার ও ২৭/২/২১- শিনবার বােদ) িনেচর সচূী  অনুযায়ী কেলেজর অনাস িব ং থেক  SEM-II, 2020 এর সংি  মাকসীট (হাডকিপ) সকাল ১১ টা  থেক দপুুর ২টা পয  দওয়া হেব। কেলেজ এেসই অনাস িব ং-এর কাথা থেক দওয়া হেব তা জানা যােব। ঐ সমেয় আর অন  কােনা সিম ােরর মাকসীট দওয়া হেব না ৫/৩/২০২১  তািরখ পয ।   
মাকসীট নবার সময় করণীয়:-১) সম-II, ২০২০ এর পরী ার অির জনাল অ াডিমট কাড  সে  কের অবশ ই আনেত হেব। না হেল কানমেতই মাকসীট দওয়া হেব না। য তািরেখ য রাল নং ও ক াটাগির দওয়া হেলা সিদন ছাড়া অন িদন তােদর রজা  দওয়া হেব না। 

তািরখ বার ক াটাগির রাল নং 
২৩/২/২০২১ ম লবার BSH, BSP, BCH, BCP সম  
২৫/২/২০২১ বহৃ িতবার BAP BACK সম  
২৬/২/২০২১ বার BAH সম  
০১/৩/২০২১ সামবার BAP REGULAR ROLL- 190441510001- 335 
০২/৩/২০২১ ম লবার BSH, BSP, BCH, BCP সম  
০৩/৩/২০২১ বধুবার BAP REGULAR ROLL- 190441510338- 691 
০৪/৩/২০২১ বহৃ িতবার BAP BACK সম  
০৫/৩/২০২১ বার BAP REGULAR ROLL- 190441510691- 190441511080 

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 দরূ  বজায় রাখেত হেব; কাজ শষ হেলই অন েক জায়গা কের সুেযাগ কের িদেত হেব। কাজ িমেট গেলই কেলেজ থাকা চলেব না।  
৪) কাউ ার ফাকঁা রাখেত হেব। কাউ ােরর সামেন জেড়া হেল চলেব না। যার সময় সই ধ ুকাউ ােরর সামেন দাড়ঁােব। বািকেদর পছেন এক হাত (সম) দরূে  লাইন িদেয় সু ভােব দাড়ঁােত হেব।  
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। ধ ুমা ই াহ  হেব। না থাকেল “িদেয় িদন না” বা “অেনক দরূ থেক এেসিছ” এসব কথা কােনাভােবই শানা হেব না।   
৬) 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।  
 

তািরখ- 22/2/2021                                                                    অধ              ডঃ অমল কা  হাট  


