ডায়মণ্ড ারবার মহা হবশ্বহবদ্যায়
হরা, ডায়মণ্ড ারবার ররাড, দ্হিণ ২৪ পরগনা, হপন ৭৪৩৩৬৮
দ্ূ রভা ০৩১৭৪-২৪৫৮০১
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

প্রথম বাৎহরক মাবর্তন ২০১৮
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
হবশ্বহবদ্যায়য়র লংাপত্র প্রদ্ান নু ষ্ঠায়নর নাম মাবর্তন। ঐ হদ্ন ক ফ হলিাথতীয়দ্র লংাপত্র প্রদ্ান করা
য়। উপহির্ থায়কন হবশ্বহবদ্যায়-এর মাননীয় অচাযত র্থা পহিমবঙ্গ-এর রাজ্যপা, হবশ্বহবদ্যায়য়র উপাচাযত,
হবশ্বহবদ্যায় রকায়টতর দ্য  অমহির্ হর্হথরা। এআ নু ষ্ঠায়ন যাাঁরা প্রথম রেহণয়র্ প্রথম িান হিকার
কয়রয়েন র্াাঁয়দ্র হবশ্বহবদ্যায়য়র র্রয়ফ রময়ড প্রদ্ান করা য়। একআ য়ঙ্গ হবশ্বহবদ্যায় াম্মাহনক উপাহি
হড.হট প্রদ্ান কয়র।
নু ষ্ঠায়ন ক প্রাক্তন হলিাথতীয়দ্র উপহির্ থাকার নু য়রাি জ্ানায়না য়( িহলিাবত- ২০১৬ এবং ২০১৭)।
নু ষ্ঠায়নর হনয়মাবী হনম্নরূপ।
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
[স্নার্য়কাত্তর উপাহি িহডহি) প্রাপকয়দ্র জ্নয]

প্রথম বাৎহরক মাবর্তন ২০১৮
ডায়মণ্ড ারবার মহা হবশ্বহবদ্যায়য়র প্রথম বাৎহরক মাবর্তন নু হষ্ঠর্ য়ব অগামী ৮আ রফব্রুয়াহর ২০১৮
বৃ স্পহর্বার। িানঃ হবশ্বহবদ্যায় প্রাঙ্গণ। ময় কা ১১ টা।
১। উপহরউহিহির্ উপাহি প্রাপকয়দ্রয়ক মাবর্তন-িয় ৮আ রফব্রুয়াহর ২০১৮ বৃ স্পহর্বার র্াহরয়ি কা ১০টা
৩০ হমহনয়টর ময়িয অন িণ করয়র্ য়ব। নযথায় রআ প্রাথতীয়ক মাবর্তয়ন ংলিণ করার নু মহর্ রদ্য়া
য়ব না।
২। মাবর্তয়নর হনয়মাবী বা মাবর্তন ম্পহকতর্ হনহদ্তষ্ট কর্তবয পায়ন বযথত উপাহিপ্রাথতীয়ক উপাহি িয়ণর
নু মহর্ রদ্য়া য়ব না।
৩। মাবর্তয়ন নু পহির্ উপাহিপ্রাথতীয়দ্র রিয়ত্র পূ য়বত হনিতাহরর্ ফয়মত র্ায়দ্র উহিহির্ বাহির হিকানায় মাবর্তয়নর
র্াহরি রথয়ক েয় প্তা পয়র উপাহিপত্র িDegree Certificate) ররহজ্স্টাডত বা হস্পড রপায়স্ট পাহিয়য় রদ্য়া
য়ব।

৪। মাবর্তয়নর রপালাকঃ
মহায়দ্র রিয়ত্র-- বুজ্ পায়ির াদ্া লাহি, াদ্া ব্লাউজ্/ াদ্া ায়ায়ার কাহমজ্ এবং বুজ্ রদ্াপাট্টা।
৫। প্রয়র্যক উপাহি প্রাপকয়ক একজ্ন কয়র হর্হথ য়ঙ্গ হনয়য় অার নু মহর্ রদ্য়া য়ব, রজ্নয একহট
নু মহর্পত্র প্রদ্ত্ত য়ব।
৬। শুিু মাত্র উপাহি প্রাপক এবং নু মহর্পত্রিারীরাআ মাবর্তন-িয় প্রয়বয়লর নু মহর্ পায়ব।
৭। হবশ্বহবদ্যায়য়র হনহদ্তষ্ট ফমত পূ রণপূ বতক হনিতাহরর্ থত প্রদ্ান কয়র হনহদ্তষ্ট ময়য়র ময়িয হবশ্বহবদ্যায় কর্ৃতপিয়ক
মাবর্তয়ন উপহির্ থাকার হবয়য় ম্মহর্ না জ্ানায় রকায়না উপাহি প্রাপকয়কআ মাবর্তয়নর হদ্ন অনিয়ণর
নু মহর্ রদ্য়া য়ব না।

হলিাথতীয়দ্র জ্নয ািারণ হনয়মাবী


প্রথম মাবর্তন ২০১৮ রর্ ংলিয়ণ আ(ুক প্রাথতীয়দ্রয়ক বলযআ হনিতাহরর্ ফমত পূ রয়ণর মািযয়ম
অয়বদ্ন করয়র্ য়ব। এআ ম্পহকতর্ ফমত হবশ্বহবদ্যায়য়র য়য়বাআট িwww.dhwu.ac.in) রথয়ক
ডাউনয়াড করা যায়ব।



মস্ত অয়বদ্নপত্র িফমত) হবশ্বহবদ্যায়য়র পরীিা হনয়ামক মালয়য়র দ্প্তয়র ররহজ্স্টাডত বা হস্পড রপায়স্টর
মািযয়ম বা ায়র্ ায়র্ জ্মা হদ্য়র্ য়ব। অয়বদ্নপত্র জ্মা রদ্য়ার রল হদ্ন ১৫আ জ্ানু য়াহর, ২০১৮।



মস্ত উপাহিপত্র প্রাপকয়দ্রয়ক প্রাহঙ্গক অয়বদ্নপত্র পূ রণ কয়র জ্মা হদ্য়র্ য়ব।



হবশ্বহবদ্যায়য়র “উত্তরীয়” ংিঃ
মাবর্তয়নর হদ্ন থতাৎ ৮আ রফব্রুয়াহর, ২০১৮ র্াহরয়ি কা ৯টা ৩০ হমহনট রথয়ক ফমত জ্মা রদ্য়ার
পয়র প্রাপ্ত প্রয়বয়লর নু মহর্পত্রহট জ্মা রদ্য়ার পর হনিতাহরর্ ময় রময়ন মাবর্তনিয় প্রয়বয়লর জ্নয
হনিতাহরর্ “উত্তরীয়” ংি করয়র্ য়ব হবশ্বহবদ্যায়য়র যাকায়ডহমক হবহডং/মাবর্তন ি রথয়ক।
এোিা মাবর্তয়নর নু মহর্পত্র/প্রয়বলপত্র মাবর্তয়নর হদ্ন কা ৯টা রথয়ক হনিতাহরর্ িায়ন রদ্য়া
য়ব।



উপাহিপ্রাথতীয়দ্র রথয়ক ১৫/০১/২০১৮ র্াহরি পযতন্ত প্রাপ্ত অয়বদ্নপয়ত্রর হভহত্তয়র্ তর্হর রমিার্াহকার
ক্রম নু ায়র মাবর্তয়নর হদ্য়ন উপাহিপত্র প্রদ্ত্ত য়ব। এজ্নয প্রস্তুর্ হবয়হভহত্তক রমিার্াহকা
হবশ্বহবদ্যায়য়র য়য়বাআয়ট হনহদ্তষ্ট ময়য় প্রকাহলর্ য়ব। মাবর্তন ংক্রান্ত বতয়ল িবর জ্ানার জ্নয
মস্ত উপাহিপ্রাপকয়ক হনয়হমর্ হবশ্বহবদ্যায়য়র য়য়বাআয়ট নজ্র রািয়র্ বা য়(।



পদ্ক প্রাপকয়দ্র জ্নযঃ

১৫/০১/২০১৮ র্াহরয়ি বা র্ার পয়র হবশ্বহবদ্যায়য়র য়য়বাআয়ট পদ্ক প্রাপকয়দ্র র্াহকা পায়া
যায়ব।


মাবর্তয়ন ংলিয়ণর পর হলিাথতী/উপাহিপ্রাপকয়দ্রয়ক হবশ্বহবদ্যায়য়র “উত্তরীয়”হট “উত্তরীয় িণ
রকয়ে” িযাকায়ডহমক হবহডং/মাবর্তন িয়) মাবর্তন মাহপ্তর পর রআ হদ্য়নআ জ্মা হদ্য়র্ য়ব।



হলিাথতীয়দ্রয়ক মাবর্তয়ন ংলিয়ণর জ্নয রমাট পাাঁচলর্ টাকা ি৫০০/-) জ্মা হদ্য়র্ য়বি দ্ু আলর্ টাকা
মাবর্তয়ন উপহির্ থাকার নাম নহথভুহক্তর জ্নয এবং হর্নলর্ টাকা “উত্তরীয়” ংিয়র জ্নয জ্মাকৃর্
থত, যা “উত্তরীয়” জ্মা রদ্য়ার পর রফরর্য়যাগয)।



উপহরউক্ত ৫০০/- টাকা NEFT কয়র পািায়র্ য়ব IDBI Bank ডায়মণ্ড ারবার রমন ররাড লািায়,
হরা, দ্হিণ ২৪ পরগনা ৭৪৩৩৬৮, Account No. 1675104000064822, IFSC Code:
IBKL0001675, MICR Code: 700259039.

স্বািহরর্পরীিা হনয়ামক
ডায়মণ্ড ারবার মহা হবশ্বহবদ্যায়

