
তারেক র িডি   কেলজ 
তারেক র, হগলী 

িবগত / পুেরােনা মাকসীট (হাড কিপ) দান  সং া  িবেশষ িব ি  
এত ারা সিম ার িসে েমর অ াডিমট রাল ন র ১৭/১৮/১৯ িফে র সম  িব.এ/িব.কম/িব.এস.িস (অনাস/ 
জনােরল) ছা ছা ী  তােদর জানােনা যাে   য, যারা  এখেনা য য সিম ােরর ( ধুমা  ১ম সিম ার/৩য় 
সিম ার/৫ম সিম ার, ২০২০ ছাড়া: এখেনা এ িলর হাড কিপ কািশত হয়িন)  মাকসীট নওিন তারা অবশ ই 

িন িলিখত িদন িলেত অিফস কাউ ার থেক ১১টা থেক ২টার মেধ  অবশ ই  মাকসীট (হাডকিপ) িনেত হেব।  
এই িনিদ   িদন িল ছাড়া িন িলিখল মাকসীট কান অনুেরােধই অন িদন দওয়া হেব না।   
মাকসীট নবার সময় করণীয়:- 
১) য সিম ােরর মাকসীট নেব তার অির জনাল অ াডিমট কাড  সে  কের অবশ ই আনেত হেব। সটা না হেল কানমেতই অির জনাল মাকসীট দওয়া হেব না। কান এক টও বাদ িদেল চলেব না। 
২) যারা মাকসসীট নেব তােদর অবশ ই লাইে রীর বই থাকুক বা না থাকুক লাইে রী থেক অবশ ই লাইে রী ি য়াের  িনেয় আনেত হেব মাকসীট নবার আেগ। কাউ াের লাইে রী ি য়াের  না দখােল কােনাভােব মাকসীট পাওয়া যােব না।   
 কািভেডর কারেণ িবিধিনেষধ :- 
কেরানার কারেণ কেলেজ আসা সরকােরর বারণ আেছ। িক  খুব েয়াজেনর কারেণ আসেত হেল অবশ ই িনেচর িনয়ম িল মানেত হেব। না হেল কেলেজ আসা ও েবশ অনুেমাদনেযাগ  নয়। 
১) কাউ ার ফাকঁা রাখেত হেব। কাউ ােরর সামেন অবশ ই মা  পেড় থাকেত হেব। মা  ছাড়া কাউেক রজা  দওয়া হেব না।  
২) য়া সু ভােব স  করার জন  সহেযািগতা একা ভােব কাম । িনেজেদর সাবধানতাই এই সং মণ থেক সমাজ ও িনেজেক র া করেত পাের।  

ম সিম ার পরী ার সাল তািরখ বার 
১ ১ম সিম ার ২০১৮, ২০১৯ ২০/৯/২০২১ সামবার 
২ ২য় সিম ার ২০১৮, ২০১৯, ২০২০ ২১/৯/২০২১ ম লবার 
৩ ৩য় সিম ার ২০১৮, ২০১৯ ২২/৯/২০২১ বধুবার 
৪ ৪থ সিম ার ২০১৯, ২০২০ ২৩/৯/২০২১ ব ৃহ িতবার 
৫ ৫ম সিম ার ২০১৯ ২৪/৯/২০২১ বার 

     
স ত উে খ  য,  ৬  সিম ােরর মাকসীট যমন দওয়া হ ল তমনভােবই দওয়া হেব। 

তািরখ- 18/09/2021                                                                    অধ  
            ডঃ অমল কা  হাট  

 


