GUIDELINES FOR THE STUDENTS ON THE DAY OF CONVOCATION














All the degree recipients and the accompanying person ( only one person for each
degree recipientsis allowed) are requested to enter the University campus through
GATE No. 2.
Degree recipients are requested to go to Room No 104 in the Administrative
Building for registration and their accompanying person is requested to wait near
GATE No. 2.
All degree recipients are requested to collect University “UTTARIYA”, food coupons
(two coupons for each) and merit list position from registration desk.
After collecting the above mentioned items, recipients are requested to hand over one
coupon to their accompanying person and tell them to collect their respective seats
(marked as „Accompanying Person‟) in the Convocation arena.
Degree recipients are requested to contact the following persons for further assistance.
1. For Bengali Contact: Mr. Saikat Mistri, Volunteer- Ayindrila Khan (7501109816),
Atasi Saha
2. For Education Contact: Ms. Arpana Singh, Volunteer- Sabina Khatun
(8906351851), Karabi Das (9775188204)
3. For English Contact: Mrs. Sanghamitra Purkait, Volunteer- Debangi Ghosh
(8961131934), Ankita Basu (9735032565)
4. For History Contact: Dr. Sudip Garai, Volunteer- Rehana Khatun (6290220153),
Tasmima Sultana
5. For Philosophy Contact: Mr. Sudip Bag, Volunteer- Susuma Mondal
(9733738662), Kyameliya Maity
6. For Political Sc. Contact: Mr. Saptarshi Mondal, Volunteer- Farida Khatun
(9635006710), Sampa Karmakar
7. For Women Studies Contact: Mrs. Sanghamitra Purkait, Volunteer- Sudipa Manna
(7076365987)
8. For Geography Contact: Dr. KapilGhosh, Volunteer- Piyali Das (8116746276),
Tarulata Haldar
9. For Mathematics Contact: Ms. Soumi Tikadar, Volunteer- Somlata Halder
(9083836418), Susmita Karmakar (9378012600)
10. For Physics Contact: Dr. Abu Jahid Akhtar, Volunteer- Ankhi Ray (7908071021),
Anushree Sinha
After completion of the programme, recipients are requested to submit University
“UTTARIYA” and collect the security deposit from Registration Room No. 104 in
Administrative Building.
For any medical emergency contact to Medical Room No. 103 in Academic
Building.

মাবর্তনের দিে দলক্ষার্তীনির প্রদর্ দেনিতদলকা


ঙ্গী (একজে উপাদিপ্রাপনকর নঙ্গ শুিু মাত্র একজে কনর ঙ্গীনক প্রনবনলর েু মদর্ দিয়া নব) মস্ত
উপাদিপ্রাপকনক ২ ংখ্যক প্রনবলদ্বার দিনয় দবশ্বদবিযায় প্রাঙ্গনে প্রনবল করনর্ েু নরাি জাোনো
নে।



উপাদিপ্রাপকনক দবশ্বদবিযানয়র প্রলাদেক ভবনের ১০৪ -ংখ্যক কনক্ষ দেবন্ধনের জেয দযনর্
েু নরাি করা নে। দআ মনয় র্াাঁর ঙ্গীনক ২ ংখ্যক প্রনবলদ্বানরর কানে নপক্ষা করনর্ েু নরাি
জাোনো নে।



দলক্ষার্তীনিরনক দেবন্ধেস্থ দর্নক ু দেদির্ভানব “উত্তরীয়”  ফুড-কুপে (প্রনর্যক উপাদিপ্রাপক 
র্াাঁর ঙ্গীর জেয একদি কনর দমাি িু দি) ংগ্র করনর্ এবং দমিার্াদকায় র্াাঁর স্থােদি দজনে দেনর্
বা নে।



উপদরউক্ত দজদেগুদ ংগ্র করার পর দলক্ষার্তীনির েু নরাি করা নে র্াাঁরা দযে একদি কুপে
ঙ্গীনক দিনয় র্াাঁনক মাবর্তেস্থন দর্দর্নির জেয দেিতাদরর্ স্থানে অেগ্রে করনর্(
“Accompanying Person”-দিদির্ জায়গায়) বনে।



অর াানযযর প্রনয়াজনে উপাদিপ্রাপকনিরনক দেনে উদিদখ্র্ বযদক্তনির নঙ্গ দযাগানযাগ করনর্
েু নরাি করা নে —
১। বাংা দবভানগর জেয— িযাপক সকর্ দমস্ত্রী, দেোনবক-ঐদিা খ্াে(7501109816), র্ী
াা
২। দলক্ষা দবভানগর জেয—িযাদপকা পতো দং, দেোনবক- াদবো খ্ার্ুে (8906351851), করবী
িা
৩। আংনরদজ দবভানগর জেয—শ্রীমর্ী ঙ্ঘদমত্রা পুরকাআর্, দেোনবক- দিবাঙ্গী দ া(8961131934),
(8910373122), দির্া বু (9735032565)
৪। আদর্া দবভানগর জেয—িযাপক ডঃ ু িীপ গড়াআ, দেোনবক- দরাো খ্ার্ুে(6290220153),
র্াদমমা ু র্াো
৫। িলতে দবভানগর জেয—িযাপক ু িীপ বাগ, দেোনবক- ু মা মণ্ড (9733738662),
কযানমদয়া মাআদর্
৬। রাষ্ট্রদবজ্ঞাে দবভানগর জেয—িযাপক প্তদত মণ্ড, দেোনবক- ফদরিা খ্ার্ুে(9635006710),
লম্পা কমতকার
৭। মােবীদবিযা দবভানগর জেয— শ্রীমর্ী ঙ্ঘদমত্রা পুরকাআর্, দেোনবক- ু িীপা
মান্না(7076365987)
৮। ভূনগা দবভানগর জেয—িযাপক ড. কদপ দ া, দেোনবক- দপয়াদ িা(8116746276),
র্রুর্া ািার

৯। গদের্ দবভানগর জেয—িযাদপকা দৌমী দিকািার, দেোনবক- দামর্া
ািার(9083836418), ু দির্া কমতকার(9378012600)
১০। পিার্তদবিযা দবভানগর জেয—িযাপক ড. অবু জাদি অখ্র্ার, দেোনবক- অাঁদখ্
রায়(7908071021),


েু শ্রী দো

মাবর্তে মাপ্ত য়ার পর দলক্ষার্তীনিরনক প্রলাদেক ভবনের দেবন্ধে কক্ষ ংখ্যা ১০৪- এ দগনয়
দবশ্বদবিযায়প্রিত্ত “উত্তরীয়” দফরর্ দিনয় জমাকৃর্ র্ত ংগ্র করনর্ েু নরাি করা নে।



দিদকৎাদবয়ক জরুদর প্রনয়াজনে যাকানডদমক দবদডং-এর ১০৩ ংখ্যক কনক্ষ (দিদকৎা কক্ষ)
দযাগানযাগ করনর্ বা নে।

