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ডায়মন্ড হারবার মর্হলা র্বশ্বর্বদ্যালয়
র্বজ্ঞর্ি
০১/০২/২০১৮

আগামী ৮ ফেব্রুয়ার্র ২০১৮ (বৃ হস্পর্র্বার) ডায়মন্ড হারবার মর্হলা র্বশ্বর্বদ্যালয়-এর প্রথম
বার্ষিক সমাবর্িন অনু র্ির্ হচ্ছে। ফে সকল র্িক্ষাথিী-রা ডায়মন্ড হারবার মর্হলা র্বশ্বর্বদ্যালয়
ফথচ্ছক ২০১৬ এবং ২০১৭ র্িক্ষাবচ্ছষি সেল ভাচ্ছব (M.A/ M.Sc) পাি কচ্ছরচ্ছেন এবং
র্বশ্বর্বদ্যালয়-এর পূ বিবর্িী র্নচ্ছদ্িি অনু সাচ্ছর ‘েমি র্েলাপ’ কচ্ছরচ্ছেন এবং টাকা জমা র্দ্চ্ছয়চ্ছেন
র্াচ্ছদ্র সমাবর্িন অনু িাচ্ছন উপর্ির্ থাকবার অনু চ্ছরাধ করা হচ্ছে।
র্নচ্ছদ্িিাবলী১. সমাবর্িচ্ছনর র্দ্ন সকাল ৮.৩০-এর মচ্ছধয সকল উক্ত স্নার্চ্ছকাত্তর র্ডর্ি প্রাপক-ফক
র্বশ্বর্বদ্যালয়-এ উপর্ির্ থাকচ্ছর্ বলা হচ্ছে। র্বশ্বর্বদ্যালয়-এর র্ির্ীয় ফগট (Gate No-2)
র্দ্চ্ছয় র্ডর্ি প্রাপক এবং অর্ভভাবকচ্ছদ্র ঢুকচ্ছর্ হচ্ছব। র্ডর্ি প্রাপক এবং র্াাঁচ্ছদ্র অর্ভভাবকচ্ছদ্র
একই সচ্ছে আসচ্ছর্ অনু চ্ছরাধ করা হচ্ছে।
২. প্রচ্ছর্যক র্ডর্ি প্রাপচ্ছকর সচ্ছে একজন

অর্ভভাবক/ অর্র্র্থ র্বশ্বর্বদ্যালয়-এ আসচ্ছর্

পারচ্ছবন।
৩. র্বশ্বর্বদ্যালয়-এ প্রচ্ছবি করবার পর র্ডর্ি প্রাপচ্ছকরা টাকা জমা ফদ্ওয়ার কাগজ ফদ্র্িচ্ছয়
র্নবন্ধীকরণ (Registration) করচ্ছর্ হচ্ছব। র্নবন্ধীকরচ্ছণর সময় প্রচ্ছর্যক র্ডর্ি প্রাপক ২ র্ট
কচ্ছর কাডি (Entry Pass), একর্ট উত্তরীয় এবং কুপন সংিহ করচ্ছবন।
৪. একর্ট কাডি (Entry Pass) র্ডর্ি প্রাপক-রা অর্ভভাবকচ্ছদ্র ফদ্চ্ছবন। Entry Pass বযর্ীর্
ফকান অর্ভভাবক সমাবর্িন িচ্ছল প্রচ্ছবি করচ্ছবন না।

৫. অর্ভভাবচ্ছকরা র্বশ্বর্বদ্যালয়-এর ফেোচ্ছসবকচ্ছদ্র (Volanteer) র্নচ্ছদ্িিানু সাচ্ছর র্নর্দ্িষ্ট
আসচ্ছন বসার র্বচ্ছিষভাচ্ছব অনু চ্ছরাধ করা হচ্ছে।
৬. র্বশ্বর্বদ্যালয়-এর র্নচ্ছদ্িিানু সাচ্ছর প্রচ্ছর্যক স্নার্চ্ছকাত্তর র্ডর্ি প্রাপক-ফক সাদ্া িার্ি সবুজ
পাি এবং সাদ্া ব্লাউজ পচ্ছর আসচ্ছর্ হচ্ছব।
৭. র্বশ্বর্বদ্যালয় প্রােচ্ছণ অনু িাচ্ছনর র্দ্ন স্নার্চ্ছকাত্তর র্ডর্ি প্রাপক এবং র্াাঁচ্ছদ্র অর্ভভাবক-রা
েচ্ছথে ফ ারাচ্ছেরা করা চলচ্ছব না।
৮. র্ডর্ি প্রাপক-রা এরপর র্নর্দ্িষ্ট িাচ্ছন লাইন করচ্ছবন। প্রচ্ছর্যক র্ডর্ি প্রাপক ফকবলমাত্র
র্নর্দ্িষ্ট লাইন ফথচ্ছকই সমাবর্িনিচ্ছল প্রচ্ছবি করচ্ছবন। েচ্ছথেভাচ্ছব সমাবর্িন িচ্ছল প্রচ্ছবি করা
োচ্ছব না।
৯. ফেচ্ছজ ওঠার সময় র্িক্ষাথিী-রা িার্ল হাচ্ছর্ উঠচ্ছবন। ফোন, র্টর্েন বা বযাগ অর্ভভাবকচ্ছদ্র
কাচ্ছে অথবা অনযত্র ফরচ্ছি আসচ্ছর্ হচ্ছব।
১০. লাইচ্ছন উপর্ির্ হবার পর এবং সমাবর্িনিচ্ছল প্রচ্ছবি করবার পর অনু িান ফিষ হবার
পূ চ্ছবি কাউচ্ছক সমাবর্িনিল র্যাগ না করার অনু চ্ছরাধ জানাচ্ছনা হচ্ছে।
১১. সমাবর্িনিচ্ছল ফকান িাবার র্নচ্ছয় প্রচ্ছবি করচ্ছবন না।
১২. র্ডর্ি প্রাপক-রা অবিযই িার্ল হাচ্ছর্ ফেচ্ছজ উঠচ্ছবন।
১৩. সমাবর্িন িচ্ছল সকচ্ছল ফোন সু ইচ অে বা নীরব কচ্ছর রািচ্ছবন। সমাবর্িনিচ্ছল নীরবর্া
পালন করার অনু চ্ছরাধ জানাচ্ছনা হচ্ছে।
১৪. ফকউ ের্ব র্ুলচ্ছবন না।
১৫. সমাবর্িন অনু িাচ্ছন উপর্ির্ ফেোচ্ছসবক এবং র্বশ্বর্বদ্যালয়-এর কমিচারীচ্ছদ্র সচ্ছে
সহায়র্া করার অনু চ্ছরাধ করা হচ্ছে।

১৬. মাননীয় আচােি র্থা রাজযপাল েিন অনু িান িচ্ছল প্রচ্ছবি করচ্ছবন এবং অনু িান িল র্যাগ
করচ্ছবন র্িন সবাই-ফক উচ্ছঠ দ্াাঁিাচ্ছর্ হচ্ছব। জার্ীয় সেীচ্ছর্র সময় উচ্ছঠ দ্াাঁিাচ্ছর্ হচ্ছব।
১৭. র্বশ্বর্বদ্যালয়-এর র্নচ্ছদ্িিাবলী উক্ত র্দ্চ্ছন সকচ্ছল মানচ্ছর্ বাধয থাকচ্ছব।
১৮. র্বশ্বর্বদ্যালয় প্রােণ পর্রষ্কার রািচ্ছর্ অনু চ্ছরাধ করা হচ্ছে।
১৯. সকাল ৯.৪৫-এ ফরর্জচ্ছেিন ফিষ হচ্ছব।
২০. সকাল ১০.১৫-র পচ্ছর আর ফকান স্নার্চ্ছকাত্তর র্ডর্ি প্রাপক সমাবর্িন-িচ্ছল প্রচ্ছবি করচ্ছর্
পারচ্ছব না।
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