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ি তীয় বাৎসিরক সমাবতন ২০১৯
[
ডায়ম
বৃ হ

াতেকা র উপািধ (িডি )

াপকেদর জন ]

হারবার মিহলা িব িবদ ালেয়র ি তীয় বাৎসিরক সমাবতন অনু ি ত হেব আগামী ১৪ মাচ ২০১৯
িতবার। ানঃ িব িবদ ালয়

১। উপিরউি িখত উপািধ

া ণ। সময় সকাল ১০.৩০ টা।

াপকেদরেক সমাবতন- েল ১৪ মাচ ২০১৯ বৃ হ

আসন হণ করেত হেব। অন থায় সই

িতবার তািরেখ সকাল ১০টার মেধ

াথীেক সমাবতেন অংশ হণ করার অনু মিত দওয়া হেব না।

২। সমাবতেনর িনয়মাবলী বা সমাবতন স িকত িনিদ

কতব পালেন ব থ উপািধ াথীেক উপািধ

হেণর

অনু মিত দওয়া হেব না।
৩। সমাবতেন অনু পি ত উপািধ াথীেদর
তািরখ থেক ছয় স াহ পের উপািধপ

ে পূ েব িনধািরত ফেম তােদর উি িখত বািড়র িঠকানায় সমাবতেনর
(Degree Certificate) রিজ াড বা ি

ড পাে

পািঠেয় দওয়া

হেব।
৪। সমাবতেনর পাশাকঃ
মিহলােদর
৫।

ে -- সবুজ পােড়র সাদা শািড়, সাদা াউজ/ সাদা সােলায়ার কািমজ এবং সবুজ দাপা া।

েত ক উপািধ

অনু মিতপ

াপকেক একজন কের অিতিথ সে

িনেয় আসার অনু মিত দওয়া হেব, সজন একিট

দ হেব।

৬। ধু মা উপািধ

াপক এবং অনু মিতপ ধারীরাই সমাবতন- েল

৭। িব িবদ ালেয়র িনিদ ফম পূ রণপূ বক িনধািরত অথ

দান কের িনিদ সমেয়র মেধ িব িবদ ালয় কতৃপ েক

সমাবতেন উপি ত থাকার িবষেয় স িত না জানােল কােনা উপািধ
অনু মিত দওয়া হেব না।
৮। ফম পূ রণ ও অথ

দান অনলাইন প িতেত হেব।

েবেশর অনু মিত পােব।

াপকেকই সমাবতেনর িদন আসন হেণর

িশ াথীেদর জন সাধারণ িনয়মাবলী


ি তীয় সমাবতেন অংশ হেণ ই ু ক

াথীেদরেক অবশ ই িনধািরত ফম পূ রেণর মাধ েম আেবদন করেত

হেব। এই স িকত কাজ িব িবদ ালেয়র ওেয়বসাইট (www.dhwu.ac.in) থেক অনলাইেন

করা

যােব। ফম ও টাকা জমা দওয়ার তািরখ ২৫-০২-২০১৯ থেক ১০-০৩-২০১৯ পয ।


যারা অনলাইন ফেম আেবদন করেত পারেব না তারা িব িবদ ালেয়র পরী া িনয়ামক মহাশেয়র দ ের
যাগােযাগ করেত পাের।



সম

উপািধপ

টাকা


াপকেদরেক

াসি ক আেবদনপ

অনলাইেন পূ রণ কের জমা িদেত হেব ও ৫০০

দান করেত হেব।

িব িবদ ালেয়র “উ রীয়” সং হঃ
সমাবতেনর িদন অথাৎ ১৪ মাচ ২০১৯ তািরেখ সকাল ৯টা থেক ফম জমা দওয়ার পের
দিখেয়

েবেশর অনু মিতপ িট জমা দওয়ার পর িনধািরত সময় মেন সমাবতন েল

া

রিশদ

েবেশর জন

িনধািরত “উ রীয়” সং হ করেত হেব িব িবদ ালেয়র অ াকােডিমক িবি ং/সমাবতন ল থেক।


উপািধ াথীেদর থেক ১০.০৩.২০১৯ তািরখ পয
অনু সাের সমাবতেনর িদেন উপািধপ
ওেয়বসাইেট িনিদ

সমেয়

া আেবদনপে র িভি েত তির মধাতািলকার

দ হেব। এজন

ম

ত িবষয়িভি ক মধাতািলকা িব িবদ ালেয়র

কািশত হেব। সমাবতন সং া

সবেশষ খবর জানার জন সম

উপািধ াপকেক িনয়িমত িব িবদ ালেয়র ওেয়বসাইেট নজর রাখেত বলা হে ।


পদক

াপকেদর জন ঃ

১০.০৩.২০১৯ তািরেখ বা তার পের িব িবদ ালেয়র ওেয়বসাইেট পদক


াপকেদর তািলকা পাওয়া যােব।

সমাবতেন অংশ হেণর পর িশ াথী/উপািধ াপকেদরেক িব িবদ ালেয়র “উ রীয়”িট “উ রীয়

হণ

কে ” (অ াকােডিমক িবি ং/সমাবতন েল) সমাবতন সমাি র পর সই িদেনই জমা িদেত হেব।


িশ াথীেদরেক সমাবতেন অংশ হেণর জন মাট পাঁচশত টাকা (৫০০/-) জমা িদেত হেব( িতনশত টাকা
সমাবতেন উপি ত থাকার নাম নিথভুি র জন এবং দু ইশত টাকা “উ রীয়” সং েহর জন জমাকৃত
অথ, যা “উ রীয়” জমা দওয়ার পর ফরতেযাগ )।



সকল িড ী



যিদ অনলাইন ফম িফলাপ ও টাকা জমা িদেত কানও অসু িবধা হেয় থােক, যাগােযাগ করেত হেব
অিভিজৎ

াপকেদর িনয়িমত ওেয়বসাইট দখার জন িনেদশ দওয়া হে ।
ব ানাজী

(৯৪৭৫২০১১২২),

কুমারািদত

সরকার

(৭৭৯৭১৯৪৭৭১),

ই িজৎ

পাল

(৭০০৩৫৭০৮৫৫)।
া িরতিনব ক
ডায়ম হারবার মিহলা িব িবদ ালয়

