
 

ন োটিশ 

এতদ্বারা মহাবিদ্যালয়ের সমস্ত ছাত্র ছাত্রীয়দ্র (Hons. And General Course) জানায়না যায়ে যয 

আগামী ১৬/১১/২০২১ তাবরখ সকাল ১১ টা যেয়ক পুনরাে স্বাভাবিক পঠনপাঠন  প্রকৃো শুরু হয়ি। বনয়ে 

এবিষয়ে বকছু বনেমািলী উয়েখ করা হল।  

১. ছাত্রছাত্রীয়দ্র কয়লয়জ প্রয়িশ ও যেণীকয়ে উপবিবতর যেয়ত্র যকাবভড বিবি যময়ন চলা িািযতামূলক। 

২. মুয়খ যোযতভায়ি মাস্ক পয়ে না এয়ল যকায়না ছাত্রছাত্রী কয়লয়জ প্রয়িশ করয়ত পারয়ি না। 

৩. ছাত্রছাত্রীরা ভবতির রবসদ্ িা আইবড কাডি যদ্বখয়ে কয়লয়জ প্রয়িশ করয়ি। বিি ছাত্রছাত্রী িায়দ্ অনয 

িযক্তিয়দ্র এসমে কয়লয়জ আসা (বিয়শষ প্রয়োজন ছাো) বনেন্ত্রণ করা হয়ি।  এয়েয়ত্র বনরাপত্তারেীয়দ্র 

সায়ে সহয়যাবগতা করা একান্তভায়ি কাময। 

৪. ছাত্রছাত্রীরা কয়লজ যগয়ট িা কযাম্পায়সর যকান িায়ন জমায়েত করয়ত পারয়ি না। প্রয়তযয়ক 

সঠঠকভায়ি সামাক্তজক দূ্রত্ববিবি যময়ন চলয়ি। 

৫. পরিবতি বনয়দ্িশ অিবি িয়েজ কমনরুম, ইউবনেন রুম, কযাবিন িন্ধ োকয়ি। 

৬. প্রােবমক পয িায়ে ছাত্রছাত্রীয়দ্র শারীবরক সুিতা, প্রশাসবনক বনেমবিবি এিং মহাবিদ্যালয়ের 

পবরকাঠায়মার বিষেগুবল বিয়িচনা কয়র বনেবন্ত্রতভায়ি অনলাইন ও অফলাইন মািযয়ম ক্লাস শুরু করা 

হয়ি। প্রােবমক পয িায়ে শুিুমাত্র সাম্মাবনক (Hons.) বিভায়গর ছাত্রছাত্রীয়দ্র পঠনপাঠন শুরু হয়ি। 

ছাত্রছাত্রীরা বনয়ের রুঠটন অনুযােী বনবদ্িষ্ট সময়ে ক্লায়স অংশগ্রহণ করয়ি।  

তাবরখ বিষে সমে 

১৬/১১/২০২১ প্রেম যসয়মস্টার সাম্মাবনক (All Hons. Subjects) ১১ টা যেয়ক 

১৭/১১/২০২১ প্রেম যসয়মস্টার সাম্মাবনক (All Hons. Subjects) ১১ টা যেয়ক 

১৮/১১/২০২১ তৃতীে যসয়মস্টার সাম্মাবনক (All Hons. Subjects) ১১ টা যেয়ক 

২০/১১/২০২১ পঞ্চম যসয়মস্টার সাম্মাবনক (All Hons. Subjects) ১১ টা যেয়ক 

২২/১১/২০২১ প্রেম যসয়মস্টার সাম্মাবনক (All Hons. Subjects) ১১ টা যেয়ক 

২৩/১১/২০২১ প্রেম যসয়মস্টার সাম্মাবনক (All Hons. Subjects) ১১ টা যেয়ক 

২৪/১১/২০২১ তৃতীে যসয়মস্টার সাম্মাবনক (All Hons. Subjects) ১১ টা যেয়ক 

২৫/১১/২০২১ তৃতীে যসয়মস্টার সাম্মাবনক (All Hons. Subjects) ১১ টা যেয়ক 

২৬/১১/২০২১ পঞ্চম যসয়মস্টার সাম্মাবনক (All Hons. Subjects) ১১ টা যেয়ক 

২৭/১১/২০২১ পঞ্চম যসয়মস্টার সাম্মাবনক (All Hons. Subjects) ১১ টা যেয়ক 

 

 

                                                                                                 ডঃ রামকৃষ্ণ মন্ডল 

                                                                                               অিযে 

যাবমনী মজমুদ্ার যময়মাবরোল কয়লজ 



   

 

 

ন োটিশ 

এতদ্বারা মহাবিদ্যালয়ের স্নাতক প্রেম িয়ষ ির ছাত্র ছাত্রীয়দ্র (Hons. And General Course) জানায়না 

যায়ে যয আগামী ১৬/১১/২০২১ তাবরখ সকাল ১১ টা যেয়ক তায়দ্র বনেবলবখত সূচী অনুযােী তেয 

যাচাইয়ের (Verification) প্রকৃো শুরু হয়ি।  

তাবরখ বিষে ক্রবমক নং 

১৬/১১/২০২১ সকল সাম্মাবনক বিষে (All Hons. Subjects)  

১৭/১১/২০২১ সকল সাম্মাবনক বিষে (All Hons. Subjects)  

২২/১১/২০২১ স্নাতক সািারণ (General) ০০০১-০২৫০ 

২৩/১১/২০২১ স্নাতক সািারণ (General) ০২৫১-০৫০০ 

২৪/১১/২০২১ স্নাতক সািারণ (General) ০৫০১-০৭৫০ 

২৫/১১/২০২১ স্নাতক সািারণ (General) ০৭৫১-১০০০ 

২৬/১১/২০২১ স্নাতক সািারণ (General) ১০০১-১২৫০ 

২৭/১১/২০২১ স্নাতক সািারণ (General) ১২৫০-িাবক 

 

ছাত্র ছাত্রীয়দ্র বনবদ্িষ্ট সময়ে যকাবভড বিবি যময়ন বনেবলবখত প্রতযবেত নকল ও আসল কাগজগুবল সয়ে 

আনয়ত হয়ি।  

১. আয়িদ্নপত্র (Application Form) 

২. ভবতির রবসদ্ (Money Receipt) 

৩. আিার প্রমাণপত্র (Aadhar Card) 

৪. মািযবমক অযাডবমড কাডি (Madhyamik Admit Card) 

৫. উচ্চ মািযবমক মাকিবশট (H.S. Marksheet) 

৬. সংরেণ শংসাপত্র (S.C/S.T/OBC Certificate) (যবদ্ োয়ক) 

৭. যকাবভড টীকাকরণ শংসাপত্র (Covid Certificate) (যবদ্ টীকাকরণ হয়ে োয়ক) 

৮. রঠিন ছবি (২কবপ) 


